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O cio nº 331/2018-CECOL/GAB/PR/CAPES
Brasília, 11 de setembro de 2018.
Assunto: Dá ciência da Portaria CAPES 206/2018 e solicita divulgação interna.
Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 23038.014292/2018-73.

Prezado(a) Pró Reitor(a),

Por determinação do Presidente da CAPES, Prof. Abílio A Baeta Neves, tenho a satisfação de encaminhar à
Vossa Senhoria cópia da Portaria nº 206, de 04 de setembro de 2018, publicada no Diário Oficial da União DOU, em 05 de setembro de 2018, à folha de número 172, acostada a este ofício pelo SEI nº 0783227, com
o objetivo de informá-lo(a) do inteiro teor do referido documento, cujo objetivo é garantir que bolsistas e
todos aqueles que tenham recebido auxílio a pesquisa desta Fundação Pública saibam que devem fazer
referência ao apoio recebido da CAPES em seus artigos, dissertações, teses e quaisquer trabalhos produzidos
ou publicados, em qualquer mídia, em quaisquer línguas, que decorram de atividades financiadas, integral ou
parcialmente, por este órgão público federal.
A fim de que possamos melhor informar aos interessados os objetivos desta medida, solicitamos seu gentil
auxílio no sentido de dar ciência aos órgãos internos desta Universidade, bem como aos alunos e professores
de programas de pós-graduação, pelo que, antecipadamente, agradecemos.

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Darson Astorga De La Torre, Coordenador(a) dos Órgãos
Colegiados, em 11/09/2018, às 14:12, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art.
25, inciso II, da Portaria nº 01/2016 da Capes.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.capes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0783237 e
o código CRC 3E716FDB.
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