COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
Setor Bancário Norte (SBN), Quadra 2, Bloco L, Lote 06, Edifício Capes, 9° andar - Bairro Asa Norte, Brasília/DF,
CEP 70040-020
Telefone: - www.capes.gov.br

Ofício Circular nº 1/2019-CGPE/DPB/CAPES
Brasília, 03 de setembro de 2019.
Aos Parceiros e Coordenadores,
Assunto: Suspensão do cadastramento de novos bolsistas no País.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23038.011750/2019-01.
Senhor(a) Coordenador(a)/Parceiro(a),
1.
Devido ao contingenciamento orçamentário na Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e com a ﬁnalidade de
garantir o pagamento de todos os bolsistas dos acordos e programas estratégicos
atualmente cadastrados no Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios (SCBA),
a CAPES decidiu suspender, a partir de setembro de 2019, o cadastramento de
novos bolsistas e a alteração de vigência das bolsas atualmente utilizadas.
2.
Tais medidas serão mantidas até o início da vigência da nova
concessão e compreendem os programas sob responsabilidade da CoordenaçãoGeral de Programas Estratégicos (CGPE) relacionados no documento anexo.
3.
A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) da CAPES realizará os
procedimentos necessários para cumprimento da decisão da CAPES e
as coordenações responsáveis pelos respectivos programas de fomento
informarão sobre a abertura dos sistemas — somente para alteração cadastral ou
cancelamentos.
Documentos relacionados: Lista/Listagem Anexo I (SEI nº 1025444)
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Priscila Lelis Cagni,
Coordenador(a)-Geral de Programas Estratégicos, em 03/09/2019, às
14:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 25,
inciso II, da Portaria nº 01/2016 da Capes.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.capes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1054806 e o código CRC 09D50E24.
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