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A Capes agendou para o segundo semestre de 2021 a avaliação do programa Capes Print, 

momento em que haverá também mudança na gestão do programa Capes Print UFBA. Diante 

dessas ocorrências, o Comitê Gestor do Capes Print UFBA informa que as despesas da 

modalidade Missões de Trabalho no Exterior precisam ser executadas até novembro, e 

juntamente com a orientação da CAPES de retomada das viagens no mês de setembro, fica 

determinado que as missões sejam agendadas para terem início entre 01 de setembro e 31 de 

outubro de 2021. Em vista disso, comunicamos aos pesquisadores contemplados nos editais de 

Missões de Trabalho no Exterior que busquem agendar suas missões dentro deste interstício. 

Precisamos que nos informem, através do ema

junho de 2021, se há o interesse de execução da missão nestas condições. A ausência de 

resposta será entendida como desistência do benefício para Missão de Trabalho no Exterior por 

parte do pesquisador. 
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Missões de Trabalho no Exterior 

A Capes agendou para o segundo semestre de 2021 a avaliação do programa Capes Print, 

momento em que haverá também mudança na gestão do programa Capes Print UFBA. Diante 

dessas ocorrências, o Comitê Gestor do Capes Print UFBA informa que as despesas da 

lidade Missões de Trabalho no Exterior precisam ser executadas até novembro, e 

juntamente com a orientação da CAPES de retomada das viagens no mês de setembro, fica 

determinado que as missões sejam agendadas para terem início entre 01 de setembro e 31 de 

utubro de 2021. Em vista disso, comunicamos aos pesquisadores contemplados nos editais de 

Missões de Trabalho no Exterior que busquem agendar suas missões dentro deste interstício. 

Precisamos que nos informem, através do email missaocapesprint@ufba.br, ate

, se há o interesse de execução da missão nestas condições. A ausência de 

resposta será entendida como desistência do benefício para Missão de Trabalho no Exterior por 

Salvador, 25 de maio de 2021 

 

Olival Freire Júnior 
Coordenador do Comitê Gestor do  

CAPES PRINT UFBA 

 
 

A Capes agendou para o segundo semestre de 2021 a avaliação do programa Capes Print, 

momento em que haverá também mudança na gestão do programa Capes Print UFBA. Diante 

dessas ocorrências, o Comitê Gestor do Capes Print UFBA informa que as despesas da 

lidade Missões de Trabalho no Exterior precisam ser executadas até novembro, e 

juntamente com a orientação da CAPES de retomada das viagens no mês de setembro, fica 

determinado que as missões sejam agendadas para terem início entre 01 de setembro e 31 de 

utubro de 2021. Em vista disso, comunicamos aos pesquisadores contemplados nos editais de 

Missões de Trabalho no Exterior que busquem agendar suas missões dentro deste interstício. 

missaocapesprint@ufba.br, ate o dia 30 de 

, se há o interesse de execução da missão nestas condições. A ausência de 

resposta será entendida como desistência do benefício para Missão de Trabalho no Exterior por 


