
COMUNICADO OFICIAL DA COORDENAÇÃO NACIONAL DO PROFARTES 

 

Assunto: Pagamento das bolsas de pesquisa de estudantes ingressantes em 2022 

 

Saúdo a equipe do PROFARTES, Coordenadores, Coordenadoras, Mestrandos(as) e 
Secretários(as) 

 

A Coordenação Nacional vem comunicar que, por inconsistência de dados em alguns cadastros 
de bolsistas, a CAPES ainda NÃO disponibilizou o lote de pagamento da turma PROFARTES 
ingressante em 2022. Estamos trabalhando para resolver essa questão e o lote está em processo 
de criação, mesmo com uma última pendência que ainda não pôde ser resolvida. 

Infelizmente, venho comunicar que o pagamento da turma deverá ser normalizado a partir do mês 
de julho, com pagamentos retroativos desde a data de entrada de todos(as) bolsistas no 
PROFARTES. 

A explicação dada pela CAPES é que alguns bolsistas estavam com o cadastro no SGB ativo e 
eram vinculados(as) a programas que pagaram bolsas UAB, até mesmo a algum edital anterior do 
PROFARTES. Nesses casos, o SGB não aceita a inclusão de um(a) bolsista na folha de 
pagamento, até que a gestão do programa ao qual estiver vinculado(a) confirme no sistema sua 
conclusão e desligamento. No caso de um(a) estudante ter sido bolsista do Mestrado Profissional, 
anteriormente, o sistema autoriza até o total de 24 bolsas para cada CPF, seja em que período for. 
É preciso descontar as bolsas já recebidas deste total. Felizmente, esse procedimento está 
concluído, com a única exceção mencionada acima, na qual o Setor de Informática da CAPES vai 
começar a trabalhar para tentar resolver. Se não funcionar, será preciso providenciarmos a 
substituição do bolsista cujo pagamento não está autorizado. 

As bolsas da turma de 2021 já estão com a folha autorizada pelo Gestor da CAPES e devem ser 
pagas normalmente, no mês de junho. 

Coloco à disposição o e-mail da Coordenação Nacional para responder eventuais 
questionamentos da equipe: profnacionalufu@gmail.com 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

ROSIMEIRE GONÇALVES DOS SANTOS 

Coordenadora Nacional do Mestrado Profissional PROFARTES 

mailto:profnacionalufu@gmail.com

