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Ofício Circular nº 10/2020-CGSI/DPB/CAPES
Brasília, 30 de abril de 2020.

Aos
Pró-Reitores de Pós-Graduação
 
Assunto: Prorrogação excepcional dos prazos de vigência de bolsas de
mestrado e doutorado no País.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23038.006298/2020-91.
  

Senhor(a) Pró-Reitor(a),
  
1. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a Portaria nº 55, de 29 de
abril de 2020, que dispõe sobre a prorrogação dos prazos de vigência de bolsas de
mestrado e doutorado no País, no âmbito dos programas e acordos de
competência da Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB), e exclusão da
variável tempo de titulação em indicadores relativos à avaliação dos programas de
pós-graduação no quadriênio 2017-2020.
2. A ação tem caráter excepcional e possibilitará a prorrogação de
vigência das bolsas de mestrado e doutorado de alunos cujo andamento dos
estudos foi prejudicado pela pandemia causada pelo novo coronavírus.
3. A prorrogação do prazo de vigência das bolsas deverá ser solicitada
por meio de ocorrência no Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios (SCBA). Por
conta de ajustes necessários no sistema, a ocorrência "REALIZAR PRORROGAÇÃO
EXCEPCIONAL" estará disponível somente a partir da próxima quarta-feira.
4. Finalmente, informo que o SCBA será aberto normalmente na próxima
segunda-feira, conforme calendário divulgado oficialmente em dezembro de 2019.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por Lucas Resende Salviano,
Coordenador(a)-Geral de Desenvolvimento Setorial e Institucional,
em 30/04/2020, às 18:06, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 25, inciso II, da Portaria nº 01/2016 da Capes.

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-55-de-29-de-abril-de-2020-254678286


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 1193349 e o código CRC E10220E0.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23038.006298/2020-91 SEI nº 1193349


