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INTRODUÇÃO 
 

Esse manual tem como finalidade auxiliar e orientar o 
coordenador institucional e os coordenadores de área quanto ao correto uso 
Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios (SCBA). Esse sistema é responsável 
pela gestão do pagamento das bolsas dos participantes do Pibid. Foi 
desenvolvido para realizar o acompanhamento e controle das bolsas e do 
pagamento de bolsas e auxílios de forma automatizada, facilitando a gestão 
do Coordenador Institucional do programa.  

Esperamos, com este manual, auxiliá-los na gestão do seu projeto 
institucional.  

A equipe está sempre a disposição para dirimir dúvidas por meio 
do e-mail pibid@capes.gov.br ou pelo telefone 0800 616161 - opção 7.  

 

 

ACESSO AO SISTEMA 
 

Para quem já possui cadastro nos sistemas da Capes 
 

ü Acesse o endereço: http://scba.capes.gov.br  

ü Informe o CPF e a senha de acesso e selecionar a opção “   ”.   

ü A senha de acesso é utilizada pelo usuário em outros sistemas da 

CAPES, como da Plataforma EB. 



                                                                                           

 

 

Para quem não possui cadastro  
 

ü Caso não possua acesso, caso principalmente de novos coordenadores,  

selecione o link “Solicitar cadastro” e preencha os dados solicitados.  

 

 

 Lembre-se que o e-mail cadastrado será o utilizado pela equipe do 
programa para enviar comunicações sobre o programa.  



                                                                                           

Esqueci minha senha: 
 

ü Caso tenha esquecido ou perdido a senha de acesso, selecione a opção 

“Esqueci minha senha”, preencha o seu CPF e clique em “Solicitar envio de nova 

senha” 
ü Essa nova senha será encaminhada para o e-mail cadastrado nos sistemas da 

Capes quendo foi realizado seu registro.   

 

 

 

 



                                                                                           

 Como posso alterar meus dados? 
 

ü Caso deseje alterar sua senha ou demais dados do seu cadastro na Capes, clique em 
“Alterar meus dados” 

 

  



                                                                                           

 

 

 

CADASTRANDO OS BOLSISTA 

Responsáveis pelo cadastro 
 

ü CAPES: cadastral os coordenadores institucionais.  
ü Coordenador Institucional: cadastra obrigatoriamente os Coordenadores de 

Área. Podem ou não cadastrar supervisores e discentes de iniciação à 
docência. 

ü  Coordenadores de área: podem cadastrar supervisores e discentes de 
iniciação à docência.    OBS: Lembramos que IES com apenas 24 cotas, o CI é o único responsável 
pelo cadastro dos supervisores e discentes de iniciação à docência.  

Fluxo Básico 
 

No fluxograma abaixo, esquematizou-se o fluxo básico que o Coordenador 
Institucional ou Coordenador de área deve seguir para cadastrar um participante 
como bolsista, em qualquer das modalidades, CA, supervisor ou iniciação à 
docência.  

 

 

 

Consultar 
concessão 

Programa 
Capes: Pibid

Edital: Pibid 
2020 Subprojeto

Cadastrar 
beneficiários 

Escolher 
modalidade Inserir CPF Conferir 

nome

Escolher e-
mail Confirmar



                                                                                           

Cadastrando os bolsistas 
 

ü Você deverá ter em mãos os CPF`s de todos os participantes.  

ü No SCBA, os bolsistas são chamados beneficiários. 

ü Você deve seguir os seguintes passos: 

1. Consultar Concessão: 

 

 

2. Preencher nos campos Programa CAPES e Edital com Pibid e Pibid 2020 e 

pesquisar 



                                                                                           

 

 

3. Buscar na lista o subprojeto em que os beneficiários serão cadastrados e 
clicar em cima do número do processo, à esquerda.  

 

 

 

4. Clicar em “Cadastrar Beneficiário” 

 

 

5. Escolher a modalidade de bolsa do participante 



                                                                                           

 

 

6. Inserir o CPF do participante e clicar fora do quadrado do CPF. O sistema 
carregará o nome do participante. Confira o nome 

 

  ATENÇÃO: Somente será possível o cadastro de um novo beneficiário se existir 

cota cadastrada e disponível para a Instituição. 

 OBSERVAÇÃO: No Período do benefício o campo “Tempo Máximo” para a 

concessão do benefício virá preenchido automaticamente pelo sistema, 

conforme o tempo máximo da modalidade no Edital selecionado. O 

preenchimento do campo “Tempo Concedido (meses)” somente será 

permitido para valores inferiores ou no máximo igual ao “Tempo Máximo”. A 



                                                                                           

data “Início Benefício” virá com o mês atual preenchido automaticamente 

pelo sistema, podendo ser editado para datas posteriores, e a data “Fim de 

Benefício” será calculada e inserida automaticamente pelo sistema, a partir 

da data de início e após a inclusão do “Tempo Concedido”. 

 Para visualizar as informações sobre a duração da concessão, o usuário 

poderá clicar no link “ ”. 

 

7. Escolha o e-mail do bolsista e verifique os demais dados 

 

 

 

8.  Clique em Confirmar 

 



                                                                                           

 

O sistema exibirá a tela de confirmação com a seguinte mensagem: 

“Confirma a inclusão do beneficiário? Nenhuma alteração será permitida após esse 

passo”. Clicar no botão “Sim” e o sistema emitirá a seguinte mensagem: “Beneficiário 

adicionado com sucesso”. 

 

 

 

9. Repita a operação para todos os participantes.  

 

IMPLANTAÇÃO DA BOLSA  

Responsáveis pela implantação: 
 



                                                                                           

ü Os beneficiários, ou seja, cada bolsista de iniciação à docência, de 
supervisão, de coordenação de área e o próprio coordenador institucional 
deverá realizar esse procedimento para finalizar a concessão da bolsa.  

FLUXO BÁSICO 
 

 

Passo a passo: 
 

ü Cada participante deverá seguir os seguintes passos para realizar essa 
operação: 

 

1. Acessar o SCBA com a mesma senha da Plataforma EB.  
2. Acessar o menu Processos> Meus Processos 

Acessar SCBA Meus 
Processos

Clicar no 
número do 
processo

Clicar em 
Dados 

Bancários
Inserir dados 

bancários
Anexar 

comprovante

Aceitar Termo 
de 

Compromisso



                                                                                           

 

 

3. Clicar no número do processo 

 

 

4. Clicar em dados Bancários e Documentos, e depois no ícone de +  



                                                                                           

 

 

5. Preencher corretamente seus dados bancários: 

 

 

 



                                                                                            Atenção! As contas do tipo poupança, conjunta, conta fácil, conta com limite de depósito 
apresentam erro  no processamento do pagamento.   A conta para recebimento da bolsa deverá ser CONTA CORRENTE. As contas podem ser do 
tipo “corrente” ou “pagamento”. A opção de conta do tipo “pagamento” deve ser 
selecionada quando se tratar de conta de banco digital.   Conta Corrente: a quantidade de dígitos deve ser menor ou igual a 13, considerando nº 
conta + dígito verificador   Conta Pagamento: a quantidade de dígitos deve ser menor ou igual a 20, considerando nº 
conta + dígito verificador 
 
 

6. Anexar o comprovante de conta bancária: 

 

 

 

 



                                                                                           

7. Aceitar o Termo de Compromisso do Bolsista   Todos devem ler atentamente o termo antes de aceitá-lo. Lembramos que 
esse aceite equivale a ciência e assinatura das regras para recebimento de 
bolsas.  

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                           

 


