
Obter apoio financeiro para a realização 
de eventos científicos e tecnológicos no 
país (PAEP) 

Avaliação: Sem Avaliação  
 
O que é? 
O Programa de Apoio a Eventos no País – PAEP – é um programa que visa conceder 

apoio financeiro à realização de eventos de caráter científico e tecnológico de curta 

duração no país, com o envolvimento de pesquisadores, docentes e discentes dos 

programas de pós-graduação.  

São lançados dois editais por ano para a recepção de propostas. A abertura do período 

de inscrição é divulgada na página da CAPES. 

Para mais informações, orientamos acessar a página do PAEP no portal da CAPES. 

 
Quem pode utilizar este serviço? 
Presidente de comissão organizadora ou presidente de sociedade/associação científica 
promotora de evento de caráter científico e tecnológico de curta duração no país. 
 
Etapas para a realização deste serviço 

 

Etapa 1 - Cadastrar proposta 
 
O cadastramento da proposta deve ser realizado por meio do Sistema Eletrônico de 
Inscrição da CAPES 
 
Canais de prestação 
O atendimento ao proponente é feito pelo e-mail: paep@capes.gov.br  
 
Tempo de duração da etapa 
Será previsto em edital 
 

Etapa 2 - Assinar termo de aceite 

A ciência do termo de aceite e demais procedimentos para concessão do auxílio é feito 
por meio do Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios (SCBA) 
 
Canais de prestação 
O atendimento ao beneficiário é feito pelo Sistema Linha Direta ou pelo e-mail 
paep@capes.gov.br 
 
Tempo de duração da etapa 
Não estimado ainda 

https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/bolsas/bolsas-no-pais/paep
https://inscricao.capes.gov.br/
https://inscricao.capes.gov.br/
mailto:paep@capes.gov.br
https://linhadireta.capes.gov.br/


 
Outras Informações Quanto tempo leva? 
Entre 60 e 90 dias corridos 
Este serviço é gratuito para o cidadão. 
 
Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato 
(61) 2022-6200. 

 
Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento 

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na Lei n° 13.460, de 2017 
um atendimento pautado nas seguintes diretrizes: 
· Urbanidade; 
· Respeito; 
· Acessibilidade; 
· Cortesia;  
· Presunção da boa-fé do usuário;  
· Igualdade;  
· Eficiência;  
· Segurança; 
· Ética. 

 
Informações sobre as condições de acessibilidade, 
sinalização, limpeza e conforto dos locais de 
atendimento 

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela Lei n° 13.460, de 2017 tem 
direito a atendimento presencial, quando necessário, em instalações salubres, seguras, 
sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao atendimento. 

 
Informação sobre quem tem direito a tratamento 
prioritário 

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade 
igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo 
e os obesos, conforme estabelecido pela Lei n° 10.048, de 8 de novembro de 2000. 
 

 

 

 

 

 


