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Aos coordenadores de pós-graduação,
 

Assunto: Informe sobre gestão de bolsas

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23070.031626/2019-58.

Prezados coordenadores,

Encaminho para conhecimento, Ofício Circular nº 11/2019-CPG/CGSI/DPB/CAPES, o qual trata
da migração das bolsas de demanda social para o Sistema de Controle de Bolsas e
Auxílios (SCBA).

Assim, a partir de 5 de setembro, todas as bolsas de demanda social serão gerenciadas via
SCBA,  sendo que a gestão das bolsas continuará a ser feita pela Pró-Reitoria de Pós-
Graduação.

Na oportunidade, também encaminho um breve informativo sobre o SCBA (ver documento
0866507). Para aqueles interessados em conhecer melhor este novo sistema de gerenciamento,
no dia 5 de setembro, a partir das 10h, sera disponibilizado, via YouTube, um
tutorial: https://www.youtube.com/channel/UC8Q3CRCvSld1eJsoyQvTzxg

 

Atenciosamente, 
Documento assinado eletronicamente por Laerte Guimarães Ferreira
Júnior, Pró-Reitor, em 02/09/2019, às 14:22, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0866464 e o código CRC E133FD81.
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INFORMATIVO A
RESPEITO DA
MIGRAÇÃO

Migração das bolsas da Demanda Social do 
Sistema de Acompanhamento de Concessões - SAC para o 
Sistema de Acompanhamento de Bolsas e Auxílios - SCBA
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Agosto 2019CAPES/DS

SOBRE A MIGRAÇÃO

De acordo com o Ofício Circular nº 11/2019-CPG/CGSI/DPB/CAPES, encaminhado

à IES em 27/08/2019 informa que as bolsas do Programa de Demanda Social (DS)

de sua Instituição serão migradas para o SCBA a partir de setembro de 2019.

O sistema SCBA é uma

plataforma moderna, flexível e ágil.

Com funcionalidades

mais vantajosas para a gestão de bolsas.
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Agosto 2019CAPES/DS

Nada foi alterado no regulamento da Demanda Social. As regras do programa se

mantém inalteradas. O sistema de abertura e fechamento do sistema continua o

mesmo. Assim, está mantido o Calendário informado no início do ano.

 

NÃO é necessária a assinatura de um novo termo de compromisso pelos bolsistas

que foram migrados, uma vez que já assinaram quando tiveram a sua bolsa

implementada no sistema anterior.

Somente serão migrados os bolsistas ativos no mês de setembro de 2019. As

informações sobre os bolsistas com vigência até agosto de 2019, permanecerão no

SAC. Assim, pendências relativas a esses bolsistas poderão ser resolvidas pela

equipe técnica do DS no SAC. O acesso ao SAC ficará disponível por alguns

meses para consulta.

QUEM IRÁ MIGRAR?
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Agosto 2019CAPES/DS

O cadastro do Pró-Reitor é o mesmo da Sucupira. O Pró-reitor

deve designar um corresponsável que terá o mesmo tipo de acesso.

 

A validação dos dados é atribuição exclusiva da Instituição de Ensino. Assim

a IES deve realizar a conferência dos dados, tais como quantidade de bolsas e

dados cadastrais de bolsistas (dados pessoais, dados bancários, vigência da bolsa

e migração dos dados de licenças saúde e maternidade). 

O início de bolsa do bolsista migrado sempre estará em setembro de 2019 e ficará

com o fim de bolsa que estava cadastrado no SAC. 

O prazo para a validação dos dados é 31 de outubro de 2019.

Não serão aceitas quaisquer solicitações de alterações após esse prazo.

SOBRE O CADASTRO
E A VALIDAÇÃO DE

DADOS
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Agosto 2019CAPES/DS

Na página do Youtube da CAPES será disponibilizado um vídeo apresentando o

SCBA para técnicos e Pró-Reitores das Instituições de Ensino.

https://bit.ly/2P3Q6uF
 

VÍDEO DE
APRESENTAÇÃO

 

Na página da CAPES, foi disponibilizado um manual completo, com todas as

funcionalidades do sistema. Em caso de dúvidas sobre a

migração, encaminhar um e-mail para: migracaodemanda@capes.gov.br.

Por esse canal somente serão respondidas dúvidas referentes à migração do

sistema. Por enquanto não será disponibilizado pelo canal de comunicação Linha

Direta. O canal oficial de comunicação para demais questionamentos continua

sendo feito por e-mail pelo endereço: demandasocial@capes.gov.br.
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