Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Ofício nº 50/2021 PROPPG/REIT/UDESC

Florianópolis, 19 de abril de 2021

ASSUNTO: UTILIZAÇÃO E REMANEJAMENTO DE RECURSOS PNPD

Prezadas(os) Coordenadoras(es),
Conforme controle, os PPGs com bolsistas PNPD ativos são: Engenharia Elétrica,
Administração, Artes Visuais, Ciências do Movimento Humano, Design, História, Música e Produção
Vegetal. Outros PPGs, porém, podem dispor de saldo PNPD por terem, entre 2015 e 2020,
bolsista(s) PNPD em seus programas, ainda que sem bolsista ativo nesse momento.
Caso a(o) bolsista não manifeste interesse em realizar despesas, a coordenação do PPG
deve responder e-mail remetido sobre este tema até aquela data (21 de abril). A(o) bolsista que
manifeste interesse, em breve poderemos disponibilizar mais recursos, pois remanejaremos o saldo
daqueles PNPDs que não empreenderão gastos. Dessa forma, os que têm interesse já podem
definir o valor de acréscimo que necessitarão e em quais itens de despesas para verificarmos
disponibilidade orçamentária. Para tanto, responder o e-mail com tais detalhes.
Reforçamos que as despesas devem ter relação com os projetos de pesquisa das(os)
bolsistas.
Os Programas que não responderem o e-mail até a data estipulada terão a desídia
considerada como cessão do recurso PNPD alocado em seu PPG para a PROPPG que, como dito,
providenciará remanejamento do recurso a bolsistas PNPDs interessadas(os).
Agradecemos pela atenção ao caso e estamos à disposição para orientação e
esclarecimento.

Atenciosamente,

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

Senhoras(es) Coordenadoras(es) de PPGs participantes do PNPD
Centros da UDESC

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LETICIA SEQUINATTO em 19/04/2021 às 19:20:07, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00003186/2021 e o código 92EMGU06.
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