
 

 

 
 

De: Vlademir Verzola via Programas <programas@mailman.ufsc.br> 

Assunto: [PPGs] Fwd: Lista de prioridades de bolsistas e cancelamento de bolsas 

Data: 24 de março de 2020 12:16:49 BRT 

Para: Programas de Pós-graduação <programas@mailman.ufsc.br> 

Responder A: Vlademir Verzola <vlademir.verzola@ufsc.br 

    

    

    

    

    

 

Senhores(as) Coordenadores(as) de PPGs 

Informamos que o acesso ao Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios (SCBA) foi 

disponibilizado pela CAPES somente no final de semana, o qual permanecerá aberto 

até o dia 27 de março de 2020 (sexta-feira). 

Considerando que o prazo concedido pela CAPES é bastante exíguo para que a 

Coordenadoria de Bolsas (CBO/PROPG) possa atender as demandas dos PPGs 
para implementação, cancelamento e suspensão de bolsas CAPES-DS, solicitamos 

aos Coordenadores de PPGs (s/n e notas 3, 4 e 5) que enviem para CBO/PROPG 
(bolsas.propg@contato.ufsc.br com cópia para vlademir.verzola@ufsc.br ), o mais 

breve possível, a lista nominal e por ordem de prioridade dos bolsistas do 

respectivo PPG, considerando o número de cotas de bolsas concedidas pela CAPES. 
Diante do número elevado de e-mails na caixa de mensagens da CBO/PROPG, há 

necessidade de indicar no assunto: Lista de bolsistas do PPG XXXXXX. Aqueles 
PPGs que ainda não encaminharam os pedidos de cancelamento de bolsas, 

necessário para liberação de cotas no SCBA e para inclusão de novos bolsistas, 

devem encaminhar tais documentos na mesma mensagem com a lista de 

prioridades de bolsistas do PPG. 

Ressaltamos que os Coordenadores de PPGs podem acompanhar, por meio da 
Plataforma Sucupira (ver em Portal Coleta, na pasta Relatórios, Discentes 

Bolsistas), a situação dos bolsistas do respectivo PPG, principalmente para evitar 

possíveis erros diante da situação de anormalidade do trabalho remoto realizado 
pela CBO/PROPG. Há necessidade de conferir a lista de estudantes bolsistas, 

considerando as cotas de bolsas concedidas pela CAPES ao PPG e também de 

acordo com a ordem de classificação estabelecida pela Comissão de Bolsas do PPG.  

A CAPES esclareceu que as cotas empréstimo compreendem concessão individual 

ao bolsista, sem possibilidade de substituição por outro bolsista. Além disso, as 
cotas empréstimo permanecem até a finalização da vigência da bolsa cadastrada no 

SCBA, não sendo possível também alterar a vigência da bolsa. Quando a cota 

empréstimo for finalizada, não haverá liberação de cota para o PPG. Ressaltamos 
que a maioria das cotas empréstimo já foi cancelada pela CAPES, considerando que 

o término da vigência era 28/02/2020. A CAPES também informou no Ofício 
N.7/2020/GAB/PR/CAPES, de 18/03/2020 que, se houver necessidade, no próximo 

mês de abril serão realizados pagamentos retroavos a março para os bolsistas 

oficialmente idenficados por sua instituição.  

Aproveitamos a oportunidade para esclarecer que a PROPG/UFSC já informou os 

cortes de bolsas ao Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação 
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(FOPROP), que já encaminhou ofício ao Presidente da CAPES para revogar a 

Portaria N. 34/CAPES/2020. A pressão na CAPES aumentou consideravelmente com 
os ofícios enviados pela ANDIFES, SBPC, Coordenadores de Área na CAPES, Frente 

Parlamentar Pela Valorização das Universidades Federais, servidores da CAPES, 

entre outros. 

Para não prejudicar o trabalho da CBO/PROPG, esclarecimentos para as dúvidas 

podem ser enviados diretamente para o e-mail juarez.nascimento@ufsc.br 

Atenciosamente 

 

--- 

Prof. Dr. Juarez Vieira do Nascimento        Juarez Vieira do 

Nascimento, PhD  
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