
 
 
Às Coordenações de Projetos PrInt-Uerj, 
 
Divulgamos o cronograma de remanejamentos e de indicações de bolsistas para o ano de 2023, 
conforme cota de bolsas  CAPES PrInt-UERJ – 2023 já disponibilizadas no SCBA de cada Projeto, 
destacando:. 
 

1) As bolsas do ano de 2023 deverão ser implementadas entre ABRIL e DEZEMBRO DE 2023. 
  

2) O planejamento da concessão das bolsas 2023 deve atender ao prazo de execução do 
Programa CAPES PrInt, que expira em outubro de 2024, ou seja,  as bolsas iniciadas em 2023 
terão que terminar até 31/10/2024.  
 

3) O calendário de remanejamentos deve ser observado com atenção, visando atender ao 
calendário de indicação de bolsistas e o prazo de execução do Programa de 
Internacionalização CAPES PrInt.   
 

4) Os pedidos de remanejamentos/transformações serão enviados para a PR2 por intermédio 
do e-mail capesprintuerj@sr2.uerj.br, atendendo o calendário acima, a partir do 
preenchimento da planilha de remanejamentos e observando a memória de cálculo de cada 
modalidade e o teto orçamentário de cada Projeto.   
 

5) Reiteramos que  os remanejamentos não poderão extrapolar o teto orçamentário, isto é, os 
valores de referência utilizados para cada modalidade de bolsa. 

 
 
 

CALENDÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE REMANEJAMENTOS/TRANSFORSMAÇÕES DE 
MODALIDADES DE BOLSAS COTA 2023 

 
 

Item Período 
Remanejamento / Transformação 02 a 6 de janeiro de 2023  

 
Remanejamento / Transformação 27 de fevereiro a 03 de março de 2023 

 
Remanejamento / Transformação 15 a 19 de maio de 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2023 - CALENDÁRIO DE INDICAÇÃO DE BOLSISTAS 

COTA DE BOLSAS 2023 

Indicação de bolsistas no SCBA (pela Coordenação do Projeto PrIntUerj correspondente) 

Período de indicação do bolsista Período de início da bolsa 

18 de janeiro a 01 de fevereiro de 2023 Abril a Junho/2023 
 

20 de março a 03 de abril de 2023 Julho a Setembro/2023 
 

05  a 19 de junho de 2023 Outubro a Dezembro/2023 
 

Vale observar  a documentação pertinente a cada modalidade de bolsa, que deve ser encaminhada 
em conformidade com o Calendário acima. 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. As solicitações 
devem ser encaminhadas para capesprintuerj@sr2.uerj.br 

Ao dispor para eventuais esclarecimentos adicionais. 

Em 18 de outubro de 2022. 

Maria del Carmen Fernández Corrales/Assessora 

 

 

 


