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Florianópolis, 01 de abril de 2020. 
 

 Ofício nº 04/PPGSC/2020. 
 
 
Aos candidatos inscritos no edital nº 01/PPGSC/2020 - PROCESSO SELETIVO PARA 
CONCESSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO 
(PNPD). 
Assunto: Suspensão temporária do Edital nº 01/PPGSC/2020. 
 
Prezada(os) candidata(os),  
Vimos, por meio deste, informar os diferentes fatos ocorridos em relação aos 
procedimentos que envolvem o Edital nº 01/2020/PPGSC:  

- em conformidade com o Art. 6º da Portaria nº 354/2020/GR, o cronograma do Edital 
nº 01/2020/PPGSC ficou suspenso por 7 (sete) dias a partir do dia 18 de março de 2020;  

- após esse período, a  comissão de avaliação do edital nº 01/2020/PPGSC, nomeada pela 
portaria nº 05/PPGSC/2020, ficou responsável por elaborar um novo cronograma do 
processo seletivo ao término do período de suspensão;  
- simultaneamente, durante esse período, o sistema de implementação de bolsa 
PNPD/CAPES ficou fechado para qualquer tipo de alteração; 
- no dia 30 de março de 2020, a Capes emitiu o Ofício Circular nº 5/2020-
CGSI/DPB/CAPES, informando sobre a abertura do sistema de implementação de bolsas 
no curto período de 30 a 31 de março de 2020 e somente para finalização ou prorrogação 
de bolsas PNPD/CAPES; 
-  a justificativa do impedimento de inserção de novos bolsistas é de que o PNPD/CAPES 
estaria sendo revisto.  
Diante do exposto e diante da incerteza de qual a postura que a Capes irá tomar em relação 
ao PNPD/CAPES no mês de abril, vimos por meio deste informar que por orientação da 
Pró-reitoria de Pós-graduação (PROPG) o edital nº 01/PPGSC/2020 continuará suspenso 
até nova manifestação da Capes.  
Agradecemos a compreensão e nos colocamos a disposição para quaisquer dúvidas.  
Atenciosamente, 
 
 
 
 

PROFA. DRA. MARTA INEZ MACHADO EVRDI 
Coordenadora do Programa de  

Pós-graduação em Saúde Coletiva  
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