Nº 212/2020 - Reitoria PROPPG
DATA: 09/12/2020
DE: PROPPG - Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
PARA: Coordenadores(as) de Pós-Graduação
ASSUNTO: Orientações relativas aos meses de janeiro e fevereiro do
calendário 2021 SCBA/CAPES
_______________________________________________________________
Prezados(as) Senhores(as),
Cumprimentando cordialmente, por meio desta informamos e alertarmos a respeito do
comunicado feito pela CAPES por meio do Ofício Circular nº 29/2020-CGSI/DPB/CAPES,
do dia 07 de Dezembro de 2020, que estabelece o Calendário de abertura do SCBA
em 2021 — DS. Está definido no ofício supracitado que:
1. “A partir de críticas recebidas da comunidade acadêmica o modelo de concessão
de bolsas publicado por meio das Portarias nº 18, nº 20 e nº 21, de fevereiro de
2020, e nº 34, de março de 2020, está sendo aperfeiçoado pela CAPES e deverá
ser publicado até o final da primeira semana de fevereiro de 2021”
2. “ Por conta dos procedimentos internos necessários à implementação da nova
concessão no Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios (SCBA), o sistema estará
aberto em um período reduzido no próximo mês de janeiro e permanecerá
fechado durante o mês de fevereiro, reabrindo em março com a concessão
referente ao período de março de 2021 a fevereiro de 2022, conforme
calendário”:

Mês/Ano

Período de abertura

Janeiro/2021

4a8

Fevereiro/2021

SISTEMA FECHADO
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documentação referente a alterações no SCBA sobre Demanda Social/CAPES
DEVE SER ENVIADA a esta Pró-Reitoria até o dia 31 de Dezembro de 2020 para
que sejam implementadas pela PROPPG no período reduzido estabelecido pela CAPES
em janeiro/2021.
Cabe ressaltar o que foi dito no oficio emitido pela CAPES que o SCBA estará fechado
em fevereiro/21, estando esta Pró-reitoria impedida de realizar alterações no mesmo
(tais como cadastramentos, renovações, cancelamentos, prorrogações de bolsa, etc).
Assim, alterações relativas a Fevereiro/21 também deverão ser implementadas em
janeiro/20 em um curto período como já abordado.
Não nos responsabilizamos por solicitações e documentações para alterações referentes
a janeiro e fevereiro/2021 que cheguem a PROPPG após 31/ dezembro/20.

É o que nos cumpre informar.

Permanecemos à disposição!

Profa. Dra. Letícia Sequinatto
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
Prof. Dr. Lourival José Martins Filho
Coordenador de Pós-Graduação
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Diante disso, para que nenhum PPG e aluno(a) seja prejudicado(a) toda a
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