
Ministério da Educação - MEC
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES
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Prezado (a) Senhor (a),
CRISTIAN LOPES
Américo Vespucio - 241
Nossa Senhora das Graças
Canoas - Rio Grande do Sul
Brasil
92.025-720

18/06/2015

Processo: BRAFITEC 88888.100613/2015-00

Prezado (a) Senhor (a),

A Fundação CAPES informa a aprovação de sua bolsa de estudos para Graduação Sanduíche na instituição TÉLÉCOM PARISTECH,
França, pelo Programa CAPES/BRAFITEC:

Rubrica Valor Unitário Parcelas (Até) Valor Total

Adicional localidade € 400,00 12 € 4.800,00

Auxílio deslocamento € 1.255,00 2 € 2.510,00

Auxílio instalação € 1.320,00 1 € 1.320,00

Auxílio material didático € 1.000,00 1 € 1.000,00

Auxílio Seguro Saúde € 90,00 12 € 1.080,00

Mensalidade € 870,00 12 € 10.440,00

Uma parcela de € 1.255,00 para bolsas de até seis meses, paga em Reais no Brasil destinada à aquisição de passagens no trecho
Brasil/França/Brasil. Duas parcelas de € 1.255,00 para bolsas a partir de sete meses. A primeira parcela será paga no Brasil e a segunda
parcela será paga no exterior, antes do retorno.

Adicional de localidade disponível apenas para as instituições que estão situadas na cidade de Paris (Portaria CAPES nº 174, de 06 de
dezembro de 2012).

Considerando que sua área de estudos atende aos critérios do programa Ciência sem Fronteiras (CsF), e de modo a oferecer isonomia no
tratamento dispensado a todos os bolsistas, informamos que sua bolsa será financiadas com recursos provenientes do referido programa e
que, portanto, será contabilizada como tal.

Período da bolsa de estudos: de 08/2015 a 07/2016.

Os benefícios concedidos estão vinculados ao tempo da efetiva permanência no exterior, dentro do período acima estabelecido.

Os valores pagos no Brasil serão convertidos em reais, no dia do pagamento, com base na taxa de câmbio adotada pela CAPES.
Providenciar, quando for o caso, a suspensão de qualquer benefício concedido por esta ou outra agência de fomento durante o período da
concessão.

Ficam automaticamente cancelados o auxílio instalação e auxílio deslocamento de ida, quando o afastamento do País tenha se dado
anteriormente à implementação da bolsa.

Atenciosamente,

Amanda Olímpio de Menezes
Coordenador(a)-Geral de Programas

Esta assinatura independe de reconhecimento de firma, por se tratar de documento público
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