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Nota Técnica Nº 01/2022 –Nupex/Dinov/Fapes 

 

Vitória, 17 de maio de 2022. 

I. ASSUNTO 

Trata-se de esclarecimentos sobre a possibilidade de acúmulo de bolsas pelos profissionais que 

atuarão na Universidade Aberta Capixaba – UnAC, dentro do programa Sistema Universidade do 

Espírito Santo – UniversidadES, promovido pelo Governo do Estado do Espírito Santo. 

II. CONSIDERAÇÕES 

Considerando o UniversidadES tratar-se de um programa de Estado que reúne e organiza políticas 
públicas de Ensino Superior, Técnico, Profissional, Formação Continuada, Educação Financeira e 
Empreendedora, Pesquisa, Extensão e Inovação; 

Considerando que a UnAC, um dos eixos de ensino da UniversidadES, visa a implementação de políticas 

públicas direcionadas à oferta do ensino superior de graduação e pós-graduação no Espírito Santo; 

Considerando ser a Universidade Federal do Espírito Santo – UFES e o Instituto Federal do Espírito 

Santo – IFES as instituições que atuarão na realização dos cursos de ensino superior em polos da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) no Espírito Santo; 

Considerando a necessidade destas instituições em atender a grande demanda por cursos da UnAC; 

Considerando que muitos dos profissionais de educação de ambas instituições que irão atuar na UnAC 

já atuam em cursos ofertados pela UAB; 

Considerando que os profissionais de educação receberão bolsas de apoio da Fapes para a realização 

de seus trabalhos; e 

Considerando a Portaria Conjunta Capes/CNPq Nº 2, de 22 de julho de 2014 que autoriza os 
profissionais que atuam no âmbito da UAB a manterem as bolsas recebidas pelas duas instituições. 
 

III. CONCLUSÕES 

Dadas as considerações apresentadas, a Diretoria Executiva da Fundação de Amparo à Pesquisa e 

Inovação do Espírito Santo – FAPES decide tomar como base a Portaria Conjunta Capes/CNPq, 

permitindo que, a partir da publicação desta Nota Técnica, os profissionais que atuem na UnAC 

recebam bolsas Fapes concomitante com a (i) Bolsa UAB ou (ii) Bolsa Pesquisador Capixaba ou (iii) 

Bolsa de Produtividade em Pesquisa ou em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora do 

Conselho Nacional e Desenvolvimento Científico – CNPq. 

Contudo, o recebimento concomitante de bolsas não exime esses profissionais de suas obrigações para 

com sua instituição de origem. 
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