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Ofício nº 550/2021-CPE/CGPE/DPB/CAPES
Brasília, 25 de agosto de 2021.

Ao Senhor, 
João Carlos Gomes
Coordenador-Geral
Projeto: Programa Nacional de Cooperação Acadêmica na Amazônia.
Programa: EDITAL 21/2018 - PROCAD-AMAZÔNIA
 

 

Assunto: Análise e Avaliação Parcial dos Programas.
Referência: Ao responder este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23038.004800/2019-96.

  

                           Senhor Coordenador-Geral,
  
1. Cumprimentando-o, cordialmente, vimos por meio deste Ofício,
ressaltar algumas considerações, orientações no âmbito da execução do projeto,
do Edital nº 21/2018 PROCAD-AMAZÔNIA. 
2. Considerando a possibilidade do pagamento da 3º parcela de AUXPE
referente ao ano de 2021, os projetos foram avaliados pela equipe técnica da
Capes e por meio de uma consultoria especializada a pedido da CAPES e conforme
previsto no Edital nº 21/2018 PROCAD-AMAZÔNIA.
3. O parecer do consultor apresenta uma análise detalhada do projeto
no cumprimento de suas metas e objetivos traçados. Essa análise resulta em uma
recomendação por parte da consultoria especializada a CAPES e após análise da
coordenação responsável pelo programa que leva em consideração a avaliação do
Relatório Parcial de Execução encaminhado pelo Coordenador-Geral.
4. A CAPES entende que o pagamento da 3º parcela do projeto para o
ano de 2021 será paga, uma vez que atendida as recomendações abaixo exigidas.
A respeito do projeto: (Diásporas Amazônicas: Língua, Cultura e Educação Sob o
Signo da Diversidade), destacamos os seguintes pontos:

- Apresentação do demonstrativo detalhado das despesas Apresentação
detalhada da participação de cada membro das instituições proponente e



detalhada da participação de cada membro das instituições proponente e
associadas nos trabalhos em andamento . Estratégia para fixação efetiva dos
pós-graduandos na região Amazônica. Definir melhor a atuação dos egressos
dos PPG para contribuir para criação de linhas de pesquisa, ações de
internacionalização do PPG e avanço do conhecimento na área. Demonstrar o
estágio de desenvolvimento de cada um dos objetivos específicos
apresentados no projeto e qual será a estratégia para aferir se a meta dos
objetivos foi cumprida. Estabelecer o estágio do cumprimento de metas
referentes aos objetivos propostos. O relatório enviado não permite inferir qual
ou quais objetivos estão efetivamente sendo cumpridos. Parece-me que o
número de objetivos a serem alcançados é muito grande e isso dificulta a
execução do projeto para atingir as metas propostas pelo próprio programa.

5. Estipula-se o prazo para readequação e atendimento as
demandas destacadas será de 15 dias, ou seja até a data improrrogável
de 10/09/2021.
6. Havendo qualquer dúvida permanecemos à disposição para maiores
esclarecimentos, por meio do e-mail:Procad_amazonia_2018@capes.gov.br e do
sistema Linha Direta (https://linhadireta.capes.gov.br).
    

                          Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Márcio Moura de Castro,
Coordenador(a) de Programas Especiais, em 27/08/2021, às 10:06,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 54, inciso II, da
Portaria nº 06/2021 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 1527750 e o código CRC 28F01499.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23038.004800/2019-96 SEI nº 1527750

https://sei.capes.gov.br/sei/Procad_amazonia_2018@capes.gov.br

