Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

OFÍCIO Nº 101/2021 PROPPG/REIT/UDESC

Florianópolis, maio de 2021.

ASSUNTO: PROAP por meio da modalidade AUXPE

Prezado(a) coordenador(a),
Após ofícios da CAPES, trocas de e-mails entre as instituições e ofício da UDESC à CAPES
formalizando pedido de esclarecimentos, temos informações para orientar os PPGs que tiveram
troca de coordenação desde novembro/2020 e são beneficiários de Programa de Apoio à
Pós-Graduação – PROAP via Auxílio Financeiro a Projeto Educacional ou de Pesquisa –
AUXPE. A CAPES utilizou como referência as coordenações de PPGs naquela ocasião para a
abertura de empenhos referente ao PROAP, 2ª parcela de 2020, por meio da modalidade AUXPE.
Os PPGs em que passaram por troca de coordenação desde novembro/2020 – após a
realização dos Peticionamentos Eletrônicos via SEI demandados pela CAPES (ver comunicação
interna 2016/2020 PROPPG e SECORE) – DEVEM PROCEDER COM A DEVOLUÇÃO DOS
RECURSOS À CAPES (emissão de GRU no valor total concedido e pagamento utilizando o Cartão
Pesquisador) e registrar esta devolução como prestação de contas na plataforma SIPREC –
SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Os programas que terão troca de coordenação no futuro
deverão proceder da mesma forma tão logo ocorra a alteração de coordenação. O detalhamento
das orientações para devolução e prestação de contas estão disponíveis na página
<https://www.gov.br/capes/pt-br/prestacao-de-contas/prestacao-de-contas>.
A CAPES esclareceu que, havendo troca de coordenação, não é possível que o antigo
coordenador(a) continue quitando despesas do PPG. Também esclareceu que esse recurso não
será repassado ao(à) novo(a) coordenador(a), o(a) qual deverá aguardar o próximo repasse de
PROAP. Como a concessão é nominal e personalíssima, também não é possível a cessão do cartão
da antiga coordenação para a nova.
Lamentamos que a manifestação da CAPES ocorra de forma paulatina e, de forma efetiva,
somente após interpelação via ofício. Conforme já reconhecido pela própria CAPES, a concessão
de PROAP via AUXPE a PPGs com notas inferiores a 6 é um procedimento novo e, portanto,
passível de implementação e aprimoramento.
Estamos à disposição para auxiliar os(as) antigos(as) coordenadores(as) que tiveram o
PROAP via AUXPE implementados em seus nomes. Favor entrar em contato com esta Pró-Reitoria
para agendamento de horário.
Caso haja outras dúvidas, estamos à disposição para esclarecimentos ou buscá-los junto à
CAPES.
Respeitosamente,
Letícia Sequinatto
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
(datado e assinado digitalmente)
Sr(a)s.
COORDENADORES(AS) DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO
Centros de Ensino da UDESC
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