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Aos bolsistas e candidatos as bolsas CAPES PRINT UFBA 

  
Considerando a nota da Reitoria da UFBA para que os servidores docentes e 
técnicos administrativos evitem viagens neste momento de pandemia do vírus 
COVID-19 (https://www.ufba.br/ufba_em_pauta/novo-coronavirus-nota-da-
ufba-11032020), considerando ainda as orientações da CAPES nos Ofícios 
02/2020 e 05/2020, o Comitê Gestor do CAPES PRINT UFBA orienta tanto os 
bolsistas quanto os candidatos sobre os seguintes procedimentos: 
  

1.      Reitera a necessidade de adiamento de todas viagens programas pelo 
Programa PRINT. Para aqueles que já estão em processo de 
implementação de bolsa pedimos que entrem em contato com o técnico da 
CAPES pelo Linha Direta solicitando o adiamento e informem pelo e-
mail capesprint@ufba.br as alterações realizadas. Para os bolsistas 
selecionados, mas ainda não indicados no sistema da CAPES, pedimos que 
entrem em contato com a IES estrangeira para reprogramação do início da 
bolsa em setembro de 2020. A recomendação de adiamento se estende aos 
bolsistas estrangeiros com viagens programadas para a UFBA; pedimos 
que os seus supervisores deem o suporte necessário para a postergação do 
início da bolsa. 
  
2. Os julgamentos dos editais, a exemplo dos PVE Sênior e Junior, terá 
continuidade mas a divulgação dos seus resultados será protelada até que 
a CAPES sinalize o novo calendário de implementação das bolsas 
 
3.      As datas limites do Edital de Bolsas Doutorado Sanduíche serão 
todas dilatadas considerando a impossibilidade de implementação imediata 
de tais bolsas. Os candidatos devem acompanhar as novas datas 
diretamente no Edital 10/2019 na página https://capesprint.ufba.br/editais. 
  



4.      Os professores selecionados nos editais CAPES PRINT/UFBA, com 
previsão de saída para junho a agosto/2020, deverão reprogramar, em 
princípio, o seu deslocamento para o período entre setembro a 
novembro/2020. De todo modo a efetiva implementação da bolsa e da 
viagem dependerá da evolução do quadro da pandemia. 

A PROPG mantém o atendimento via e-mail capesprint@ufba.br e 
Whatsapp +55 7198643-6917, para a implementação das bolsas, e via e-
mail propci@ufba.br, para os editais em andamento. 

 
Comitê Gestor CAPES-PRINT UFBA 


