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Ofício nº 366/2019-CPCF/CGPC/DED/CAPES
Brasília, 25 de novembro de 2019.

À Senhora
Nadja Paraense dos Santos,
Coordenadora Nacional do PROFQUÍMICA,
 
Assunto: Ofertas PROEBs 2020
 
Referência: Processo nº 23038.007571/2019-61.
  

Prezada Professora,
  
1. Aproveitando para cumprimentá-la, a Coordenação de Programas e
Cursos em EaD (CGPC) da Diretoria de Educação a Distância (DED) da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) vem, por
meio deste expediente, reforçar o calendário encaminhado no Ofício Circular nº
41/2019-CPCF/CGPC/DED/CAPES referente ao ingresso dos novos discentes dos
Programas de Mestrados Profissionais para Qualificação de Professores da Rede
Pública de Educação Básica (PROEBs) para o ano de 2020.
2. Comunicamos que foram realizados estudos referentes à execução
do PROEB, de forma a garantir sua continuidade e sustentabilidade orçamentária.
Os estudos buscaram a racionalização e disciplina na descentralização de
recursos, com ponto focal na melhoria na gestão dos programas por parte da
CAPES. 
3. Consideramos nas nossas ponderações onze dos mais importantes
mestrados do PROEB: PROFHISTÓRIA, PROFBIO, PROFARTES, PROFEDFÍSICA,
PROFQUÍMICA, PROFÍSICA, PROFMAT, PROFLETRAS, PROFILO, PROFSÓCIO,
PROFEI. Em conjunto, esses programas chegam a pagar, em um único mês, mais
de 3.000 bolsas para seus estudantes, perfazendo a soma aproximada de R$
4,5 milhões mensais. Partindo dessa realidade, construiu-se um calendário de
execução financeira para 2020 considerando-se os programas supracitados. Esse
calendário, elaborado a partir dos editais já publicados bem como daqueles que
estão previstos para 2020, revelou  uma descentralização de recursos não passível
de previsibilidade, o que, num cenário de incertezas, podem gerar uma
insustentabilidade orçamentária ao programa como um todo.
4. Sendo assim, reforçamos a solicitação de adiamento das ofertas
do PROEB ao longo do primeiro semestre de 2020. As ofertas para todos
os Mestrados Profissionais para Qualificação de Professores da Rede Pública de



Educação Básica, somente se darão a partir do mês de agosto de 2020, tendo em
vista a readequação orçamentária necessária para garantir a execução do
programa.
5. Agradecemos a atenção e colocamo-nos inteiramente à disposição
para eventuais esclarecimentos necessários.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Carlos Estevam Marcolini
Rezende, Coordenador(a) de Programas, Cursos e Formação em EAD,
em 25/11/2019, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 25, inciso II, da Portaria nº 01/2016 da Capes.
Documento assinado eletronicamente por Joana Paula Alves da Silva
Noia de Sousa, Coordenador(a)-Geral de Programas e Cursos em
Ensino a Distância, Substituto(a), em 25/11/2019, às 14:45, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 25, inciso II, da Portaria nº
01/2016 da Capes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.capes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1104983 e o código CRC CACE0336.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23038.007571/2019-61 SEI nº 1104983


