
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

OFÍCIO N° 190/2021/PROPG/UFSC
Florianópolis, 18 de maio de 2021.

À Senhora
Diretora de Relações Internacionais
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
Setor Bancário Norte (SBN), Quadra 2, Bloco L, Lote 06
CEP 70040-031 – Brasília, DF

Assunto: Solicitação suspensão de calendário PrInt/CAPES-UFSC.

Senhora Diretora,

Em nome dos docentes, discentes e técnicos administrativos que participam e 

constroem o Projeto PrInt/CAPES-UFSC vimos expor e solicitar o que segue:

1. Desde o início do PrInt/CAPES-UFSC, temos construído uma rede de pesquisa, 

publicações  e atividades de ensino nunca antes  imaginada  dentro desta instituição,  que já 

primava pela excelência.  Guardo a descrição detalhada sobre nossas realizações para nosso 

relatório, sublinho apenas que tivemos um significativo aumento de produção conjunta com 

parceiros internacionais fortalecendo e ampliando a internacionalização da UFSC.  Infelizmente 

a pandemia,  que já completa 15 meses, limitou drasticamente a mobilidade de todos.  Não 

obstante, temos seguido insistentemente com editais para enviarmos estudantes e professores 

para o exterior, e receber professores e pesquisadores do estrangeiro. 

2.  Desde  março  de  2020,  acompanhamos  com  a  CAPES  o  estabelecimento  e 

retificação dos diversos cronogramas e prazos de saída e ingresso no país. Cada calendário de 

bolsas implica em quase 100 editais que mobiliza equipe de docentes para análise e julgamento 

dos documentos aportados. Seguimos estritamente as recomendações do Ministério Público 

para  a  realização  dos  editais,  o  que  exige  a  montagem de  equipe  de  análise,  prazos  para 

recursos, definição de critérios e de documentos etc. Ao final, definidos os bolsistas, iniciamos 

um processo de pedidos de adiamento e cancelamento, devido à pandemia, o que desfaz todo 

o trabalho realizado. Não nos cabe aqui lamentar algo que é de força maior e está fora de nosso 

domínio.  Nossa  correspondência  destina-se  apenas  a  expor  um pouco dos  dessabores  que 

estamos passando, que além de tudo está sobrecarregando imensamente os nossos melhores 
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docentes que já estão pressionados por tudo o que a pandemia tem trazido. Vimos, por essa,  

na verdade, propor uma parceria para enfrentarmos de maneira mais razoável e eficiente os 

percalços que estão sendo nos apresentados.

3. Além  dos  problemas  de  quebra  de  expectativas,  inutilidade  dos  esforços 

empregados nos processos seletivos, perdas de bolsas e de prazos para a pesquisa causados 

pelas  constantes  alterações  de  prazo,  gostaríamos  de  adicionar  -  e  este  é  o  motivo  mais 

premente desta solicitação - aspectos humanos trágicos, que precisam ser incluídos em nossas 

decisões  administrativas.  Tomamos  como  base  os  relatos  de  alguns  Coordenadores  de 

Subprojeto:  a  maior parte dos alunos que concorrem as  bolsas  PRINT,  justamente por  sua 

qualidade,  já  são  bolsistas  CAPES  em  outro  programa  e,  invariavelmente,  passam  pela 

experiência  de  impedimento  de  mobilidade  internacional,  causando  grande  apreensão  e 

consequências financeiras graves já que não recebem suas bolsas no Brasil e precisam devolver 

os  recursos  para  viagens  no  exterior.  A  Infecção  por  SARS-CoV-2  tem  atingido  docentes, 

discentes e técnicos, muitos dos quais afastados ou sem condições de trabalho pois perderam 

seus familiares. Além disso, a pandemia tem impedido a entrada de brasileiros na maior parte  

dos países, assim como causado denegações de pedidos de pesquisadores estrangeiros para 

viajarem ao Brasil.

4. Em suma, como Coordenadora do Programa PrInt/CAPES-UFSC, após discussão e 

deliberação junto aos coordenadores dos subprojetos, escrevo à senhora Diretora para solicitar 

suspensão  de  todos  os  calendários  relacionados  ao  Programa,  assim  como a  indicação  de 

bolsistas no sistema SCBA, até que se normalize ou, ao menos, fique viabilizado o ingresso e 

saída de pesquisadores no Brasil. Esta solicitação, está amparada pelos 27 Coordenadores de 

subprojetos que, além de suas atividades docentes, têm dedicado horas a um trabalho de Sísifo 

que nada contribui para a pós-graduação desse país. Apelamos para a sua conhecida disposição 

ao diálogo e sensibilidade diante da realidade que tem nos levado entes queridos, familiares e  

personalidades  importantes  para  o  país.  Não  podemos,  como  servidores  públicos,  ficar 

afastados da realidade que nos circunda e dispendermos horas de nosso trabalho remunerado 

pela  sociedade  brasileira  em  dissonância  com  as  condições  de  saúde  pública  que  se  nos 

apresentam. 

5. Certa de que a senhora compartilha dessas dolorosas vivências, desejando esteja 

desfrutando de excelente saúde, aguardo o deferimento da solicitação de suspensão de todos 

os calendários relacionados ao PRINT-CAPES/UFSC.

Atenciosamente,

CRISTIANE DERANI
Pró-Reitor de Pós-Graduação
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