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COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 
Setor Bancário Norte (SBN), Quadra 2, Bloco L, Lote 06, Edi�cio Capes, 2° andar - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70040-020 

Telefone: - www.capes.gov.br 
  

O�cio nº 2/2021-DRI/CAPES

Brasília, 07 de janeiro de 2021.

Assunto: Análise excepcional de alteração de período das bolsas indicadas , Programa-CAPES-PrInt.
 
Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23038.000589/2019-32.

  

Prezado(a) Pró-reitor(a),

  

1. Considerando o cenário da pandemia da Covid-19 no ano de 2021 e os impactos causados no
funcionamento das Ins�tuições no exterior, informamos que a Capes irá analisar, de forma excepcional, as
solicitações de adiamento do início das bolsas indicadas no sistema SCBA que iniciariam entre janeiro e
março de 2021. 

2. Assim, os bolsistas interessados em alterar o início da bolsa deverão encaminhar, pelo sistema
Linha Direta, jus�fica�va formal, carta da Pró-reitoria e carta do orientador no exterior constando o novo
período em que as a�vidades se desenvolverão de forma presencial. 

3. A Capes apenas avaliará os pedidos de alteração do início da bolsa para até maio de 2021,
considerando a necessidade de iniciar o processo de renovação do PrInt a par�r de junho. Dessa forma, os
bolsistas terão até o dia 31 de maio de 2021 para iniciar as a�vidades no exterior, respeitando a norma de
desconto de meia mensalidade, caso o início ocorra após o dia 15. 

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Heloisa Candia Hollnagel, Diretor(a) de Relações
Internacionais, em 12/01/2021, às 12:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
25, inciso II, da Portaria nº 01/2016 da Capes.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.capes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1373929 e o
código CRC 26B544E7.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23038.000589/2019-32 SEI nº 1373929


