COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
Setor Bancário Norte (SBN), Quadra 2, Bloco L, Lote 06, Edifício Capes, 10° andar - Bairro Asa Norte, Brasília/DF,
CEP 70040-020
Telefone: - www.capes.gov.br

Ofício Circular nº 6/2020-CGSI/DPB/CAPES
Brasília, 01 de abril de 2020.
Ao(À)
Pró-Reitor(a) de Pós-Graduação
Assunto: Abertura do SCBA em abril de 2020 — DS, PROEX, PROSUP e
PROSUC.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23038.003400/2020-05.
Senhor(a) Pró-Reitor(a),
1.
Apesar de prevista para hoje, a abertura do Sistema de Controle de
Bolsas e Auxílios (SCBA) ocorrerá somente na próxima segunda-feira, 6 de abril de
2020, às 8h00min (horário oficial de Brasília).
2.
A alteração da data de abertura foi necessária para a correção de uma
falha ocorrida na geração de empréstimos decorrente da aplicação das regras do
modelo de distribuição de bolsas recentemente publicado.
3.
Algumas bolsas que atingiram a duração máxima de 24 ou de 48
meses (conforme o nível do curso) em fevereiro de 2020 foram equivocadamente
transformadas em empréstimo, gerando inconsistências entre o número de bolsas
do tipo empréstimo disponível no SCBA e o divulgado por meio do Ofício Circular
nº 7/2020-GAB/PR/CAPES, de 18 de março de 2020.
4.
Com a medida de correção, serão restituídas cerca de 6.000 bolsas
que poderão ser utilizadas para a inclusão de novos bolsistas pelos programas de
pós-graduação apoiados por meio dos programas DS, PROEX, PROSUP e PROSUC.
5.
Finalmente, informo que os alunos beneﬁciados com essas bolsas
poderão receber, ainda no mês de abril, o pagamento retroativo a março de 2020.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Lucas Resende Salviano,
Coordenador(a)-Geral de Desenvolvimento Setorial e Institucional,
em 01/04/2020, às 18:42, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1174872 e o código CRC B4BDD680.
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