
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRO-REITORIA DE POS-GRADUAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR NÇ 27/2019/PROPG/UFSC

Florianópolis, 20 de maio de 2019

Aos Senhores
Coordenadores de Projetos no âmbito do Prlnt
Universidade Federal de Santa Catarina
Florianópolis/SC

Assunto: Informações sobre a suspensão do SCBA e sobre a transformação de cotas de
bolsas - Prlnt-CAPES/UFSC.

Prezados Senhores,

1. 0 sistema de Solicitação e Controle de Bolsas e Auxílios (SCBA) continua
bloqueado e. portanto, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação não consegue realizar a
implementação de bolsas no sistema da CAPES. Em resposta a questionamento realizado
via Linha Direta. fomos cientificados que não existem informações oficiais ou previsão
para a reabertura do sistema. Logo, os bolsistas aprovados e selecionados com início do
estágio no exterior prejudicado pelo bloqueio do sistema necessitam aguardar a
reabertura do SCBA para realizarem as alterações necessárias à implementação das
respectivas bolsas.

2. Conforme informado anteriormente. todas as cotas de bolsas no âmbito do
Prlnt foram transferidas para a PROPG. Esta transferência irá possibilitar a mobilidade e
o melhor aproveitamento das cotas de bolsas disponibilizadas à UFSC no projeto,
possibilitando inclusive a mobilidade de cotas interprojetos.

3. Em virtude das recentes alterações nos quadros técnicos e gerenciais da
CAPES, informamos que as transformações de modalidades de bolsas ficarão suspensas
até segunda ordem. não devendo, portanto, integrar os editais já publicados.

4. A transformação de cotas de bolsas deverá ser realizada através de
solicitação formal e justificada via ofício destinado ao Grupo Gestor, nos prazos
estabelecidos pelo Qfíçi0 4/2019-CGBP/DRI/CASES. Após a aprovação do Grupo Gestor. a
transformação deverá ser encaminhada pela PROPG à CAPES, que será responsável pela
operacionalização e conclusão da transformação. Somente então poderão ser ofertadas,
via edital, as cotas de bolsas resultantes da transformação.

5. Assim que obtivermos uma previsão
informaremos aos coordenadores de sub12[ojetos.

sobre a reabertura do SCBA,

Atenciosamente,
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