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Ofício Circular nº 3/2019-CGSI/DPB/CAPES

Brasília, 03 de junho de 2019.

 
Aos Pró-Reitores de Pós-Graduação
 
  

Assunto: Congelamento de bolsas e taxas escolares.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23038.009026/2019-18.

  

Senhor(a) Pró-Reitor(a),

  

1. Diante do con ngenciamento orçamentário na Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), e com a finalidade de garan r o pagamento de todos os
bolsistas dos programas de apoio ins tucional atualmente cadastrados no Sistema de
Acompanhamento de Concessões (SAC) e no Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios
(SCBA), a Diretoria Execu va (DEX) da CAPES decidiu congelar, a par r de junho de 2019, bolsas e
taxas escolares concedidas a cursos abrangidos pelos seguintes critérios:

a) Cursos avaliados com nota 3 na Avaliação Trienal 2013 e nota 3 na Avaliação
Quadrienal 2017, simultaneamente; e

b) Cursos avaliados com nota 4 na Avaliação Trienal 2013 e nota 3 na Avaliação
Quadrienal 2017, simultaneamente.

2. O congelamento não implica a re rada de nenhum bolsista do sistema, ou seja,
nenhum bolsista cadastrado/ativo até a presente data terá sua bolsa cancelada.

3. Cursos que atendem as condições acima e que são ofertados por ins tuição situada na
região Norte e nos estados do Maranhão e Mato Grosso terão 35% das suas bolsas e taxas escolares
congeladas. Demais cursos que atendem as referidas condições terão 70% das suas bolsas
congeladas.

4. Caso o congelamento resulte em uma concessão de valor não inteiro, o número será
arredondado para cima. Por exemplo, se o congelamento de 70% das bolsas resultar em uma
concessão de 6,3 bolsas, a concessão após o congelamento será de 7 bolsas.

5. O congelamento compreende os seguintes programas ins tucionais de apoio da CAPES:
Programa de Demanda Social (DS), Programa de Suporte à Pós-Graduação de Ins tuições de Ensino
Par culares (PROSUP), Programa de Suporte à Pós-Graduação de Ins tuições Comunitárias de Ensino
Superior (PROSUC) e Programa Nacional de Pós-Doutorado/CAPES (PNPD/CAPES).



6. A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) da CAPES está realizando os
procedimentos necessários para cumprimento da decisão da DEX e as coordenações responsáveis
pelos respectivos programas de fomento informarão sobre a abertura dos sistemas.

7. Segue anexa planilha com informações sobre a concessão dos cursos a ngidos pelo
congelamento em sua instituição.

  

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por Lucas Resende Salviano, Coordenador(a)-Geral de
Desenvolvimento Setorial e Institucional, em 04/06/2019, às 12:46, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 25, inciso II, da Portaria nº 01/2016 da Capes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.capes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0982156 e o código CRC 16DB6B83.

Referência: Cas o res ponda  es te Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23038.009026/2019-18 SEI nº 0982156


