
# Nome Tipo de bolsa Período da bolsa Número do processo

Houve 

atraso de 

pagamento

Quais pagamentos? (bolsa, 

adicional, auxílios)
Atraso de quanto tempo? (em dias)

Qual o valor total dos 

pagamentos que atrasaram?

Houve desconto de 

taxa de 

transferência?

Quantos descontos?
Qual o valor total 

dos descontos?
Comentários

1
Denise Dalbosco 

Dell'Aglio
Doutorado CAPES - COT Out 2012 - Set 2016 9423117 Sim

Primeiro trimestre

(out/nov/dez), o resto recebi

em dia

45 dias 2730 pounds Sim 3 x 32 pounds 96 -

2 Fabricio Silveira Doutorado CAPES - COT Out 2012 - Set 2015 9433112 Não
Ajuste de bolsa e seguro

saúde (parcelas retroativas)
- - Sim Três de 32 libras 96 -

3 Luiza Peruffo Doutorado CAPES - COT Out 2012 - Set 2016 9420118 Sim

Bolsa, ajuste de bolsa (ainda

não recebido) e auxílio

(seguro saúde)

A 1a parcela foi recebida em 15/11/2012,

deveria ter chegado em meados de

outubro (mais ou menos 1 mês de

atraso). O ajuste ainda não entrou, com

base em quem já recebeu, o atraso hoje

(31/01/2012) é de 7 dias.

£2698 (1a parcela) + £3048

(ajuste de bolsa) = £5746 (que

seriam £5810, caso não tivesse o

desconto de £32 em cada

parcela...)

Sim 2 x £32 64

4
Elton Gargioni 

Grisoste Barbosa
Doutorado CAPES - COT Set 2012 - Set 2015 9432116 Sim Bolsa referente Jan-Fev-Mar 10-15 dias 3150 Sim 2 x £32 e 1 x £22 86

O valor da minha bolsa é maior pois minha esposa é minha dependente.

Achei estranho depositarem as bolsas referentes a Abr-Mai-Jun já em

Janeiro!

5
Janaina de Freitas 

Nascimento
Doutorado CAPES - COT

Out 2012 - Out 

2016
9444-11-4 Nao - - - Sim 3 £ 96

6
Melise Maria Vallim 

Reis Camargo
Doutorado CAPES - COT Out 2011 - Set 2015 BEX 0254/11-8 Sim

Bolsa, ajuste de bolsa (ainda

não recebido) e auxílio

(seguro saúde)

(1) Bolsa jul-set/2012 sofreu atraso de 32

dias (contando a partir do 1o dia do mês)

(2) Bolsa out-dez/2012 sofreu atraso de

34 dias e desconto de £32; (3) Seguro

saúde sofreu atraso de 34 dias e

desconto de £32 (e o valor depositado

não veio reajustado); (4) Bolsa jan-mar

foi depositada com antecedência

(10/12/2012), mas com desconto de £32;

(5) Ainda não recebi nenhuma bolsa com

o aumento, nem recebi a diferença

retroativa a julho 2012.

(1) £3,150.00 + (2) £3,150.00 + (3)

£840.00 = £7,140.00 (porém

houve o desconto de £32.00 nos

dois últimos pagamentos listados)

Sim Três de 32 libras 96 O valor da minha bolsa é maior pois meu marido é meu dependente.

7 Joao Prates Romero Doutorado CAPES - COT Out 2011 - Set 2015 - Sim

Bolsa, ajuste de bolsa (ainda

não recebido) e auxílio

(seguro saúde)

- - Sim Três de 32 libras 96 -

8 Melissa Marsden Doutorado CAPES - COT Out 2011 - Set 2015 BEX 0276/11-1 Sim

Bolsa, ajuste de bolsa (ainda

não recebido) e auxílio

(seguro saúde)

(1) Bolsa jul-set sofreu atraso de 23 dias

(2) Bolsa out-dez sofreu atraso de 35 dias

e desconto de £32; (3) Auxílio seguro

saúde sofreu atraso de 70 dias e

desconto de £32 (e o valor depositado

não veio reajustado); (4) Bolsa jan-mar

milagrosamente foi depositada ainda em

dezembro, mas com desconto de £32; (5)

Ainda não recebi nenhuma bolsa com o

aumento, nem recebi a diferença

retroativa a julho 2012.

(1) £2.730 + (2) £2.698 + (3) £528

+ (4) £2.698 = £8.654 (no

entanto, caso a taxa do banco

não tivesse sido descontada e a

ajuste já tivesse sido aplicado,

este valor deveria ser deveria ser

£12.780)

Sim

Três de £20 + três de

£12 (total: £32 por

depósito)

96

Está explícito no meu extrato a frase "other banks charges". Os

depósitos antes eram feitos em libras. Eles passaram a ser realizados em

dólar americano desde que as taxas começaram a ser cobradas.

9
Leonardo Niro 

Nascimento
Doutorado Pleno - CAPES

Set 2012 - Ago 

2015
0977/18/2 Sim

Bolsa, adicional localidade,

ajuste de bolsa

Adicional (Jan-Abr), Ajuste (Set-Abr),

Bolsa (desconto de £32 por doc, total de

£192)

£2700 (ajuste de bolsa) + £2800

(adicional localidade) + £192

(desconto deposito) = £5692

Sim 6 x 32 192

10
Erick Silva Omena 

de Melo
Doutorado Pleno - CAPES

Dez 2012 - Nov 

2016
100212-0 Nao - - - Sim Dois de £ 32 £ 64

11
Angela Salomao 

Macedo Salinet
Doutorado Pleno - CAPES

Out 2010 - Dec 

2013
BEX 0411-10-8 Sim Bolsa referente NOV-JAN

15 DIAS, nem recebi a diferença

retroativa a julho 2012.
£ 2730 sim 2 x £32 £ 64

Escrevi a minha tecnica para verificar se eu tambem tinha direito ao

seguro saude. Ela me respondeu que somente os bolsistas que

comecaram a partir de 2011 que teriam esse direito. Porem, conheco

bolsistas doutorado pleno CNPq, os quais comecaram antes de mim, e

que tem direito ao seguro saude.

Anexo I Levantamento incidência de taxas bancárias



12
Angelica Serra 

Iamamoto
Doutorado Pleno - CAPES Set 2012 - Set 2015 BEX 0557129 Sim e não

Bolsa e seguro saúde de

setembro de 2012 a janeiro

de 2013 com atraso (dois

dias úteis, teriam que ser

depositados até 9 de

novembro de 2012 segundo

o prazo de 15 dias úteis e

foram depositados no dia 13

de novembro). Bolsa e

reajustes de fevereiro a abril

de 2013 foram depositadas

em janeiro, sem atraso.

Dois dias úteis. 4950 Sim

5 x 32 (nos depósitos

feitos em novembro

de 2012) e 3 x 32

(nos depósitos feitos

em janeiro de 2013)

256

A resposta da minha técnica com relação às taxas foi "essa taxa se

refere ao desconto feito pelo BB de 32,00 Libras". Após meu email

perguntando se a Capes iria tomar alguma iniciativa a este respeito,

dada a evidente injustiça das cobranças, minha técnica pediu para que

eu enviasse um email para a coordenadora, Marilene Vieira, coisa que

fiz no dia 20 de novembro de 2012, mas não recebi resposta.

13
Angelo Martins 

Junior
Doutorado Pleno - CAPES

Set 2012 - Aug 

2015
12/4/8257 Sim

Adicional localidade (Jan-Abr

2013), ajuste de

mensalidade (Jan 2012)

Ainda não recebi

Mensalidades: 390 ; ad

localidade: 400 x 4; . Faltando os

descontos do banco: 4x32 = 128 /

total =1990 +128 = 2118

Sim 4 x 32 = 128. 128

14
Camila da Silva 

Condilo
Doutorado Pleno - CAPES Out 2010 - Set 2014 427101 Sim

Houve atraso de vários dias

no pagamento de outubro

de 2012. Além disto, de

acordo com o edital de

aumento, nós deveríamos

receber retroativo desde

julho de 2012. No

pagamento de janeiro eu

recebi o valor atual da bolsa,

mas não o valor que

supostamente teria direito

pelo retroativo.

Duas semanas ou mais. 2730 Sim

2x£32 (1 no

pagamento das taxas

do College e da

universidade em

outubro e 1 no

pagamento das

bolsas de janeiro)

64
Sou bolsista desde 2010 e nunca recebi os descontos de £32 até

outubro de 2012.

15
Gabriel Silvestre de 

Campos Salles
Doutorado Pleno - CAPES

Set 2012 - Ago 

2015
BEX 0704/12-1 Não Sim Cinco de £32 160

16
Gabriela Amorim de 

Figueiredo Gadelha
Doutorado Pleno - CAPES Out 2010 - Set 2014 BEX 0487/10-4 Nao

Retroativo a partir do inicio

do lei (PORTARIA Nº 174, DE

06 DE DEZEMBRO DE 2012),

portano a bolsa de Janeiro

deveria ja ser com reajuste e

auxílio (seguro saúde). Ago /

Set / Out / 2012

15 dias, e ainda não houve nenhum

pagamento de auxílio saúde
2930 Sim 1 x £32 32

Há uma semana recebi pagamento de 2730 vindo do BB de Nova Iorque,

e no meu extrato consta que é referente à diferença de mensalidades,

mas não sei como o cálculo foi feito.

17 Grace Iara Souza Doutorado Pleno - CAPES
Set 2012 - Aug 

2015
BEX 0822/12-4 Sim

Adicional localidade (Jan-Abr

2013), ajuste de

mensalidade (Set-Dec 2012)

e ajusto de seguro saúde

13 dias corridos

Mensalidades: 390 x 5 = 1950; ad

localidade: 400 x 4; seguro 1080-

560 total: 4070 = VALOR

RECEBIDO em 31/01/13. Faltando

apenas os descontos do banco:

3x32 = 128

Sim

3 x 32 = 128 ( nos

depósitos feitos em

Outubro 2012) Tal

desconto foi

depositado como

taxas de valores

menores em Jan

2013, sofrendo

desconto 

novamente!!! 3 x 32=

128 em Jan 2013.

128
No meu demostrativo do Barclays mostra como 'other banks charges':

uma no valor de £12 e outra no valor de £10.

18
Guilherme 

Riccioppo Magacho
Doutorado Pleno - CAPES Out 2012 - Set 2015 Não Sim 2 x £32 64 libras Me informaram que meu banco recebeu já com esse desconto

19 Igor Lopes Rocha Doutorado Pleno - CAPES Out 2011 - Set 2015 BEX 5683/10-6 Sim

Bolsa, ajuste de bolsa (ainda

não recebido) e auxílio

(seguro saúde)

Ainda não recebi nenhuma bolsa com o

aumento, nem recebi a diferença

retroativa a julho 2012.

- Sim Três de 32 libras 96 -

20
Petterson Molina 

Vale
Doutorado Pleno - CAPES Out 2010 - Set 2014 BEX 0398/10-1 Não _ _ _ Sim Um 32

21
Rafael Saulo 

Marques Ribeiro
Doutorado Pleno - CAPES Out 2012 - Set 2015 Não Sim 1 x £32 32

22
Roberto Alexandre 

Zanchetta Borghi
Doutorado Pleno - CAPES Out 2011 - Set 2015 BEX 5687-10-1 Não - - - Sim

Uma de 32 libras

(sobre o trimestre

Fev-Abr)

32 -

23
Leonardo Marques 

Gomes
Doutorado Pleno - CAPES

Set 2012 - Ago 

2014
BEX 1048/12-0 Nao - - - Sim 1 £ 32

24
Renato Rodrigues 

da Silva
Doutorado Pleno - CAPES

Out 2012 - Out 

2016
BEX 0960-12-8 Nao - - - Sim 2

£32 em Dez/12

(referente a jan/13) e

£32 (referente a

fev/mar/abr)

Recebi um depoisto este mes que nao consta no meu extrato do sistema

da Capes. Estou aguardando resposta da tecnica a respeito. de que se

trata o valor, que nao seria compativel com o deposito de mai/jun/jul e

tampouco com os aumento retroativo atualizado.



25
Carolina Cristina 

Alves
Doutorado Pleno - CNPQ Out 2012 - Set 2015 200197 Nao Auxilio Localidade - - Sim 2 64

Entrei em contato com o CNPQ em Novembro de 2012. Porem, nunca

obtive respostas. Agora em Janeiro, eu liguei no CNPQ e fui orientada a

escrever outro email, mas incluindo o seguinte e-mail:

mbraga@cnpq.br. Obtive resposta em um dia, porem, apenas foi dito

que minha questao foi repassada ao financeiro. Isso foi no inicio de

Janeiro e ate agora nada.

26
Rodrigo dos Santos 

Targino

Doutorado Pleno - CsF / 

CNPq
Set 2012 - Set 2015 200882/2012-0 Sim

Se o aumento vale a partir

da data de publicacao da

Resolucao Normativa (RN-

034/2012) pelo proprio

CNPq as bolsas de Dez/12 e

Jan/13 deveriam vir com o

aumento de £450, ou seja,

"atraso" de 2 x £450 = £900

(tenho um dependente).

2 meses 900 Sim
Um desconto em Jan/ 

13

£32 em Jan/13, para

o pagamento

referente Fev. Mar.

Abr

Resposta evasiva da tecnica resposavel pela bolsa, se esquivando de

qualquer responsabilidade (mesmo depois de eu mesmo ter explicado o

que estava acontecendo): Prezado,

Informamos que o bolsista deve verificar ou cobrar o banco e não o

CNPq.

Em se tratando de cobrança de taxas bancárias no exterior,

esclarecemos que elas têm valores diversificados, variando em

conformidade com o país ou mesmo com a instituição bancária de cada

bolsista. Informamos que o CNPq já arca com as despesas bancárias

cobradas por meio do Banco do Brasil, Ag. Miami, quando o

processamento individual das remessas de pagamento dos bolsistas.

 


27 Luana Goveia
Doutorado Pleno - CsF / 

CNPq
Out 2012- Set 2015 238287/2012-2 Não

O auxílio-instalação no valor

de 1 mensalidade não me foi

pago. Eu me mudei de

cidade e tive gastos com isto,

paguei o visto para o

doutorado no valor de £400,

e perdi mais £300 na

transferência do dinheiro do

primeiro trimestre de minha

bolsa do Banco do Brasil

para o NatWest da

Inglaterra. Estes gastos

poderiam ser cobertos pelo

auxílio-instalação que tenho

direito, mas não me foi pago

até o momento.

4 meses 1300 Sim Cinco de £32 160

Tenho direito a receber meu auxílio-instalação. Não me mudei de país,

pois já me encontrava no Reino Unido devido aos meus estudos de

mestrado que acabaram em Setembro de 2012. No entanto, me mudei

de cidade, paguei £ 400 do meu visto que é vinculado e específico para

o programa de doutorado, perdi £300 de transferência bancário do

primeiro trimestre de minha bolsa do Brasil para a Inglaterra, mesmo de

tinha mandado vários emails à SEBI pedinddo que me depositasse o

primeiro trimestre em minha conta inglesa para eu não perder com a

transferência, mas não o fizeram. A responsabilidade desta perda com a

transferência bancária não é minha e não devo cobrí-la. O visto deve ser

pago pelo auxílio-instalação do CNPq também, pois faz parte do

processo de instalação no país. Por estes motivos, peço o pagamento de

meu auxílio-instalação.

28
Andrea Genovese 

de Oliveira

Doutorado Pleno 

Capes/Uni Nottingham & 

Uni Birmingham

Out 2012 - Set 2015 Bex 8571120 Não - - - Sim 4 x £32 128

Como meu dependente ainda não tinha chegado no Reino Unido

quando recebi alguns destes pagamentos, recebi o valor com adicional

de dependente menos as taxas, e portanto ainda recebi mais do que

deveria. Precisamente, recebi £197,16 mais do que deveria. No

entanto, logo normalizarei minha situação com a CAPES, pois este valor

será descontado do próximo pagamento, segundo a CAPES. Portanto,

forneço estes dados somente para que seja retirada a taxa nos proximos

pagamentos, não requerendo nenhuma reposição de taxas dos

pagamentos antigos.

29
Joao Loures Salinet 

Junior
Doutorado Pleno CNPq

Jan 2010 - Dec 

2013
nº 200598/2009-0 Nao sim 2x32 £ 64

Problema desde Novembro de 2012. Entre Novembro-Dezembro-2012,

meu banco e eu fizemos um levantamento detalhado e inclusive foi

emitido uma carta para que eu apresenta-se ao CNPq dizendo que o

Natwest nao cobrou a taxa. A tecnica estava muito relutente e me

passou para o SEFIN que tambem dizia que o problema era aqui.

Quando percebi que nao iria dar em muita coisa, pedi formalmente um

levantamento pelo Banco do Brasil pois o CNPq e' cliente do mesmo e

tem por obrigacao dar este tipo de informacao. Dito e feito, uma hora

depois o funcionario do BB respndeu onde era o problema e inclusive

lembrou a SEFIN e minha tecnica de uma problema similar com outro

estudante.

30
Tiago Paggi de 

Almeida
Doutorado Pleno CNPq Out 2012 - Set 2015 '200251/2012-0 Nao sim 2 x £32 64

A RN-034/2012, referente ao reajuste das bolsas do CNPq, mostra que

'1. Ficam convalidados todos os atos financeiros praticados nos valores

estabelecidos nesta RN a partir de 1º de outubro de 2011.' Isso da

margem para entender que os bolsistas do CNPq receberiam retroativo

referente a esse periodo. O tecnico responsavel pelo meu processo no

Brasil descartou, contudo, a possibilidade de receber os valores

retroativos. Da mesma forma, ele nao soube responder sobre o auxilio

saude, agora disponivel para os bolsistas no Reino Unido.



31
[Nome nao 

fornecido]

Doutorado Pleno no 

Exterior

Set 2012 - Ago 

2014
Processo 0202/12-6 Não _________ _________ __________ Sim

2 x £32,00 (nos

últimos dois

depósitos, nos

primeiros nada foi

descontado)

£64,00

A gerente de minha agência Barclays argumentou que os descontos

podem ter ocorrido quando da conversão do dólar para a libra esterlina.

Perguntei-lhe se haveria outra forma para as transferências que não

ocasionassem o desconto. Ela disse que há outras formas como, por

exemplo, enviar o dinheiro diretamente do Brasil para o Barclays no

Reino Unido, ou seja, a conversão seria do REAL para a LIBRA, sem haver

a necessidade de duas conversões (Real para Dólar e Dólar para Libra).

Penso que seria o caso de a APEB-UK pedir esclarecimentos sobre o

procedimento de transferências e sugerir que tais pagamentos sejam

feitos diretamente para o Reino Unido.

32
Vítor Lopes dos 

Santos

Doutorado sanduíche 

(CAPES PDSE)

Set 2012 - Ago 

2013
9102124 Não Sim 4 4x32 = 128 libras

Apartir deste momento, fiquei sabendo que: o BB - USA pede para o BB

de Londres que pediu para o RBS (este cobrou a taxa) e que tranferiu

para o Natwest.

33
Carolina Souza 

Miranda

Graduação Sanduíche 

CNPq
Set 2012 - Fev 2013 238564/2012-6 Não - - - Sim 2 x £32 64

O SEFIN do Cnpq me respondeu dizendo: ''Nosso banco parceiro em

Miami havia se comprometido a não utilizar bancos intermediários que

cobrem taxas a partir desse mês de janeiro; entretanto, recebemos

diversas reclamações na primeira quinzena de janeiro e, por isso, este

SEFIN já acionou as autoridades competentes e estamos aguardando

instruções sobre como proceder. Creio que, assim que for tomada uma

decisão, o CNPq encaminhará um e-mail aos bolsistas contendo

orientações.''

34
Douglas Eduardo 

Valente Pires
Pós-Doutorado CSF-CNPq Nov-2012_Oct2013 237825/2012-0 Nao sim 1 x £32 32

Recebi as bolsas nov/dez/jan e auxilio instalacao ainda no Brasil, sem o

reajuste. As bolsas pagas esse mes vieram reajustadas.

35
Maira de Almeida 

Carvalho Fresqui
Pós-Doutorado CSF-CNPq Nov-2012_Oct2013 201041/2012-0 sim 1 x £32 32

Recebi em 07/02 as diferenças do aumento das bolsas de nov/dez/jan e

as £32 não foram mais descontadas

36 Débora Braga Vieira Pós-Doutorado CSF-CNPq Nov-2012_Oct2013 237947/2012-9 Sim
Primeiro trimestre aqui no

exterior (Jan/ Fev/ Março)

Desde que cheguei em Londres, não

recebi nenhum nada, mas disseram que

vou receber tudo em fevereiro.

8160 pounds ---- ---- ---- ----



Anexo II Pesquisa de opinião sobre o cartão pré-pago Banco do Brasil 
para o pagamento de mensalidade dos bolsistas capes & cnpq no reino unido 

28 de fevereiro a 6 de março 2013 - 31 Respostas 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 









Anexo IV Demonstrativo bancário do bolsista sobre a incidência de taxas 

 



From: Kirby, David <david.kirby@kcl.ac.uk> 

Date: 2013/2/21 

To: "cbe@capes.gov.br" <cbe@capes.gov.br> 

Cc: [Nota: O email foi também encaminhado aos alunos em questão. Optamos por presevar sua identidade] 

 

Good morning, 

 There is £32.00 outstanding for payment since the 4
th

, 9
th

, & 17
th

 of November for the following students: 

 Student 

code 

Sort 

name 

Debtor record 

code 

Amended 

Due Date 

Unallocated 

balance 

Transaction 

reference RECALL PTP 

LAST 

ACTIONED NOTES 

1159627  CAP010 

04-Nov-

12 £32.00 1159627-004     07.02.13 

PAID 

£13,768.00 

- SHORT 

£32.00. 

ORIGINAL 

£13,800.00 

1063287  CAP010 

04-Nov-

12 £32.00 1063287-003     07.02.13 

PAID 

£13,768.00 

- SHORT 

£32.00. 

ORIGINAL 

£13,800.00 

1141714  CAP010 

09-Nov-

12 £32.00 1141714-002     07.02.13 

PAID 

£13,768.00 

- SHORT 

£32.00. 

ORIGINAL 

£13,800.00 

0974910  CAP010 

17-Nov-

12 £32.00 0974910-003     07.02.13 

PAID 

£13,768.00 

- SHORT 

£32.00. 

ORIGINAL 

£13,800.00 

 [Nota: A coluna sort name contém os nomes dos alunos em questão. Optamos por presevar sua identidade] 

 Can you please advise when the above amounts will be paid. 

The total amount outstanding is £128.00 which is urgently due. 

I have posted the invoices in the post with the amounts due manually written. 

These are also attached for your reference. 

I have copied in the student’s concerned so they are aware – if the payments are not received the fees will be 

reverted to the students. 

 Kind Regards, 

David Kirby| Credit Control  

Finance & Planning Directorate | Credit Control Department 
Kings College London | Room 6.20 
James Clerk Maxwell Building, 
57 Waterloo Rd, London, SE1 8WA 
 Tel:   020 7848 3468 

Fax:  020 7848 3262   

Email:   david.kirby@kcl.ac.uk  

Web:   www.kcl.ac.uk   

http://mc/compose?to=david.kirby@kcl.ac.uk
http://mc/compose?to=cbe@capes.gov.br
http://mc/compose?to=cbe@capes.gov.br
http://www.kcl.ac.uk/
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