
Às Coordenações de Projetos PrInt
 
Parabenizando a todos e a todas pela renovação dos Projetos CAPES PrInt
referente a indicação de bolsistas de acordo com as cotas disponíveis em cada Projeto e
de 2022, para as devidas providências, tais como a preparação dos processos de seleção de bolsistas, 
visando a inclusão no sistema SCBA com a devida documentação e lembrando o prazo de ao menos 45 
dias antes do início da bolsa. 
 
Atenção também para os prazos
 
Um dos documentos necessários para todas as modalidades de bolsa é a carta de referência da PR2, 
emitida a partir de demanda das Coordenações de Projetos e com a apresentação da documentação
exigida para cada modalidade.
 
CALENDÁRIO DE INDICAÇÃO DE BOLSISTAS CONFORME 
 
PERÍDO DE INDICAÇÃO DE BOLSISTAS NO SCBA
01 de abril a 14 de abril de 2022
06 a 20 de junho de 2022 
07 a 18 de novembro de 2022
 
Eventuais indicações fora das janelas acima só serão analisadas pela CAPES mediante justificativa da 
excepcionalidade da situação, re
 
Destacamos  que a cota do ano 2021 não está contemplada nesse calendário e que não temos, até o 
momento, qualquer informação sobre esse tema, ainda em estudo pela agência de fomento.
 
Dado que as solicitações de alteração e remanejamento de parcelas e modalidades 
projetos deverão ser encaminhadas à Capes, pela PR2, o calendário de recebimento das demandas é o 
abaixo, pois precisaremos checar e preparar o envio para a DRI.
 
CALENDÁRIO DE REMANEJAMENTOS/TRANSFORMAÇÕES COTA 2022 (utilizar a planilha de cálculo)
1ª janela de remanejamentos/transformações:
2ª janela de remanejamentos/transformações:
3ª janela de remanejamentos/transformações:
 
Os remanejamentos/transformações
aprovado e conforme “memória de cálculo” de cada projeto PrInt
planilhas já utilizadas em anos anteriores e apenas observar a
projeto para o ano de 2022. 
 
Vale atentar para os prazos do
compatibilidade com as datas de indicação de bolsistas no SCBA/início da bolsa.
 
Ao dispor para eventuais esclarecimentos adicionais.
 
Em 08 de fevereiro de 2022 
Maria del Carmen Fernández Corrales
CoGePi/PR2 
 

Às Coordenações de Projetos PrInt-Uerj, 

Parabenizando a todos e a todas pela renovação dos Projetos CAPES PrInt-Uerj, divulgamos o calendário 
referente a indicação de bolsistas de acordo com as cotas disponíveis em cada Projeto e

para as devidas providências, tais como a preparação dos processos de seleção de bolsistas, 
visando a inclusão no sistema SCBA com a devida documentação e lembrando o prazo de ao menos 45 

  

Atenção também para os prazos para apresentação de pedidos de remanejamentos/transformações.

Um dos documentos necessários para todas as modalidades de bolsa é a carta de referência da PR2, 
emitida a partir de demanda das Coordenações de Projetos e com a apresentação da documentação
exigida para cada modalidade. 

CALENDÁRIO DE INDICAÇÃO DE BOLSISTAS CONFORME  COTAS DISPONÍVEIS NO PROJETO 

PERÍDO DE INDICAÇÃO DE BOLSISTAS NO SCBA PERÍODO DE INÍCIO DA BOLSA
01 de abril a 14 de abril de 2022 JUNHO a AGOSTO de 2022

SETEMBRO a NOVEMBRO de 2022
07 a 18 de novembro de 2022 JANEIRO a MARÇO de 2023 (cota de 2022)

Eventuais indicações fora das janelas acima só serão analisadas pela CAPES mediante justificativa da 
excepcionalidade da situação, referendadas pela PR2, por intermédio de Ofício.

a cota do ano 2021 não está contemplada nesse calendário e que não temos, até o 
momento, qualquer informação sobre esse tema, ainda em estudo pela agência de fomento.

de alteração e remanejamento de parcelas e modalidades 
projetos deverão ser encaminhadas à Capes, pela PR2, o calendário de recebimento das demandas é o 
abaixo, pois precisaremos checar e preparar o envio para a DRI. 

MANEJAMENTOS/TRANSFORMAÇÕES COTA 2022 (utilizar a planilha de cálculo)
1ª janela de remanejamentos/transformações: até 14 de março 
2ª janela de remanejamentos/transformações: até 23 de maio 
3ª janela de remanejamentos/transformações: até 3 de outubro 

Os remanejamentos/transformações  não poderão extrapolar o teto orçamentário originalmente 
aprovado e conforme “memória de cálculo” de cada projeto PrInt-Uerj.  Poderão ser utilizadas as mesmas 
planilhas já utilizadas em anos anteriores e apenas observar a cota de cada modalidade de bolsa de seu 

 

para os prazos do  calendário de solicitação de remanejamentos/transformações e a 
compatibilidade com as datas de indicação de bolsistas no SCBA/início da bolsa.

para eventuais esclarecimentos adicionais. 

 
Maria del Carmen Fernández Corrales 

 

Uerj, divulgamos o calendário 
referente a indicação de bolsistas de acordo com as cotas disponíveis em cada Projeto e relativas ao ano 

para as devidas providências, tais como a preparação dos processos de seleção de bolsistas, 
visando a inclusão no sistema SCBA com a devida documentação e lembrando o prazo de ao menos 45 

para apresentação de pedidos de remanejamentos/transformações.  

Um dos documentos necessários para todas as modalidades de bolsa é a carta de referência da PR2, 
emitida a partir de demanda das Coordenações de Projetos e com a apresentação da documentação 

COTAS DISPONÍVEIS NO PROJETO  PARA O ANO DE 2022 

PERÍODO DE INÍCIO DA BOLSA 
JUNHO a AGOSTO de 2022 
SETEMBRO a NOVEMBRO de 2022 
JANEIRO a MARÇO de 2023 (cota de 2022) 

Eventuais indicações fora das janelas acima só serão analisadas pela CAPES mediante justificativa da 
ferendadas pela PR2, por intermédio de Ofício. 

a cota do ano 2021 não está contemplada nesse calendário e que não temos, até o 
momento, qualquer informação sobre esse tema, ainda em estudo pela agência de fomento. 

de alteração e remanejamento de parcelas e modalidades  entre as bolsas dos 
projetos deverão ser encaminhadas à Capes, pela PR2, o calendário de recebimento das demandas é o 

MANEJAMENTOS/TRANSFORMAÇÕES COTA 2022 (utilizar a planilha de cálculo) 

não poderão extrapolar o teto orçamentário originalmente 
Poderão ser utilizadas as mesmas 

cota de cada modalidade de bolsa de seu 

calendário de solicitação de remanejamentos/transformações e a 
compatibilidade com as datas de indicação de bolsistas no SCBA/início da bolsa.  


