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Ofício Circular nº 19/2021-GAB/PR/CAPES
Brasília, 12 de julho de 2021.

Aos Reitores
 
C.C. Pró-Reitores de Pós-Graduação
 
Assunto: Concessão de recursos de custeio em 2021 — Proap e Proex.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23038.006943/2021-57.
  

Senhor(a) Reitor(a),
  
1. Por meio do Programa de Apoio à Pós-Graduação (Proap) e do
Programa de Excelência Acadêmica (Proex) a Capes concede recursos de custeio
para apoiar o desenvolvimento das atividades acadêmicas e científicas de
programas de pós-graduação stricto sensu em todo o
País, proporcionando melhores condições para formação de recursos humanos.
2. No cálculo da concessão referente a 2021 foram considerados os
mesmos critérios utilizados no cálculo da concessão referente a 2020, de forma
que não houve alteração em relação à metodologia utilizada no ano anterior.
3. A planilha anexa contém os valores referentes à concessão de
recursos de custeio do Proap e/ou do Proex para sua instituição em 2021.
4. Finalmente, as unidades responsáveis pelos referidos programas de
fomento na Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB) informarão os
procedimentos necessários ao repasse dos recursos financeiros, bem como à
conversão de recursos de custeio em bolsas de estudo no caso do Proex.

 
Atenciosamente,

 
CLÁUDIA MANSANI QUEDA DE TOLEDO

Presidente da CAPES
 

Documento assinado eletronicamente por Cláudia Mansani Queda de



Toledo, Presidente, em 13/07/2021, às 08:31, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 54, inciso II, da Portaria nº 06/2021 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 1489416 e o código CRC 40D10CE8.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23038.006943/2021-57 SEI nº 1489416


