ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Florianópolis, 15 de fevereiro de 2022
OFÍCIO Nº 24/2022 PROPPG/REIT/UDESC

ASSUNTO: INFORMA SOBRE REMANEJAMENTO ENTRE OS PPGS DE SALDO DOS
RECURSOS DO PROAP DO CONVÊNIO 817436/2015

Prezados Diretores e Coordenadores de Pós-Graduação,
Consoante ao Ofício nº 100/2021 UDESC/REIT/PROPPG, de maio de 2021, e Ofício nº
9/2022 UDESC/REIT/PROPPG, de janeiro de 2022, informamos que, conforme demanda
apresentada por Programas de Pós-Graduação da UDESC, promoveremos o remanejamento
entre PPGs dos saldos de recursos PROAP do convênio nº 817436/2015. Essa iniciativa é
fundamental para que a UDESC, conforme objeto do convênio firmado com a CAPES, usufrua dos
recursos custeando a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos utilizados na Pesquisa,
uma vez que estamos próximos a data fim para a utilização dos recursos.
Em adição ao conteúdo principal deste, destacamos que demandas que eram custeados
pelo convênio CAPES PROAP nº 817436/2015 poderão ser custeadas com os recursos concedidos
via PROAP AUXPE (cartão pesquisador) – nova modalidade de concessão dos recursos PROAP
aos PPGs –.
Estamos à disposição caso haja dúvida ou questionamentos.

Atenciosamente,

Letícia Sequinatto
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
(datado e assinado digitalmente)

Senhoras(es)
Diretoras(es) de Pesquisa e Pós-Graduação e Coordenadoras(es) de PPGs da UDESC com
recursos do convênio CAPES nº 817436/2015 (PROAP)
UDESC

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00000102/2022 e o código 5H75CM0A.

Reitoria
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

15

Assinaturas do documento

Código para verificação: 5H75CM0A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LETICIA SEQUINATTO (CPF: 968.XXX.200-XX) em 15/02/2022 às 16:07:25
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:37:25 e válido até 30/03/2118 - 12:37:25.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferenciadocumento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMDAxMDJfMTAyXzIwMjJfNUg3NUNNMEE= ou o site
https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00000102/2022 e o código
5H75CM0A ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

