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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

EDITAL 03/2022 – PROGRAMA CAPES-PRINT-UFRPE 

 

 

ERRATA 

 

ONDE SE LÊ: 

4.1.6 Estar aprovado no plano de afastamento de longo prazo, do Departamento/Unidade a qual está 

vinculado(a), para o ano de 2022; 

 

LEIA-SE: 

4.1.6 Estar aprovado no plano de afastamento de longo prazo, do Departamento/Unidade a qual está 

vinculado(a), para o ano de 2022 ou 2023, a depender do planejamento de saída do país; 

 

 

 

ONDE SE LÊ: 

10.1. As propostas para concessão de bolsas deste Edital serão para início das atividades no exterior 

entre os meses de Setembro/2022 a Março/2023 (exceto Dezembro/2022), de acordo com o 

cronograma abaixo: 

 

Etapa  Prazo 

Lançamento da Chamada na página da UFRPE e do Programa 

CAPES-PrInt-UFRPE  

29/03/2022 

Prazo para impugnação da Chamada  31/03/2022 
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Data limite para submissão da proposta pelo(a) candidato(a) para 

a coordenação do PPG  

15/04/2022 

Data limite para a coordenação do PPG divulgar os nomes do(a)s 

candidato(a)s Homologado(a)s e classificado(a)s na página do 

programa  

25/04/2022 

Abertura do Sistema para inscrição das candidaturas  27/04/2022 

Prazo para interposição de recurso administrativo pelo(a) 

candidato(a) junto à coordenação do PPG  

26 a 29/04/2022 

Julgamento dos recursos pela coordenação do PPG  02 a 09/05/2022 

Divulgação do resultado do recurso administrativo na página do 

PPG  

09/05/2022 

Data limite para submissão das propostas pelas coordenações de 

PPG ao Comitê Gestor Programa CAPES-PrInt-UFRPE  

16/05/2022 

Julgamento das candidaturas pelo Comitê Gestor do Programa 

CAPES-PrInt-UFRPE  

17 a 26/05/2022 

Divulgação do resultado das candidaturas aprovadas pelo Comitê 

Gestor na página da UFRPE e do Programa CAPES-PrInt-UFRPE  

27/05/2022 

Prazo para interposição de recurso administrativo pela 

coordenação do PPG junto ao Comitê Gestor do Programa 

CAPES-PrInt-UFRPE  

30/05 a 02/06/2022 

Julgamento dos recursos pelo Comitê Gestor do Programa 

CAPES-PrInt-UFRPE  

03 a 06/06/2022 

Divulgação do resultado dos recursos administrativos na página 

da UFRPE e do Programa CAPES-PrInt-UFRPE  

07/06/2022 

 

 

LEIA-SE 

10.1. As propostas para concessão de bolsas deste Edital serão para início das atividades no exterior 

entre os meses de Setembro/2022 a Março/2023 (exceto Dezembro/2022), de acordo com o 

cronograma abaixo: 
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Etapa  Prazo 

Lançamento da Chamada na página da UFRPE e do Programa 

CAPES-PrInt-UFRPE  

29/03/2022 

Prazo para impugnação da Chamada  31/03/2022 

Data limite para submissão da proposta pelo(a) candidato(a) para 

a coordenação do PPG  

20/04/2022 

Data limite para a coordenação do PPG divulgar os nomes do(a)s 

candidato(a)s Homologado(a)s e classificado(a)s na página do 

programa  

27/04/2022 

Abertura do Sistema para inscrição das candidaturas  27/04/2022 

Prazo para interposição de recurso administrativo pelo(a) 

candidato(a) junto à coordenação do PPG  

27 a 29/04/2022 

Julgamento dos recursos pela coordenação do PPG  02 a 09/05/2022 

Divulgação do resultado do recurso administrativo na página do 

PPG  

09/05/2022 

Data limite para submissão das propostas pelas coordenações de 

PPG ao Comitê Gestor Programa CAPES-PrInt-UFRPE  

16/05/2022 

Julgamento das candidaturas pelo Comitê Gestor do Programa 

CAPES-PrInt-UFRPE  

17 a 26/05/2022 

Divulgação do resultado das candidaturas aprovadas pelo Comitê 

Gestor na página da UFRPE e do Programa CAPES-PrInt-UFRPE  

27/05/2022 

Prazo para interposição de recurso administrativo pela 

coordenação do PPG junto ao Comitê Gestor do Programa 

CAPES-PrInt-UFRPE  

30/05 a 02/06/2022 

Julgamento dos recursos pelo Comitê Gestor do Programa 

CAPES-PrInt-UFRPE  

03 a 06/06/2022 

Divulgação do resultado dos recursos administrativos na página 

da UFRPE e do Programa CAPES-PrInt-UFRPE  

07/06/2022 
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Recife, 14 de abril de 2022 

 

Profa. Maria Madalena Pessoa Guerra 

Presidente do Comitê Gestor do Programa CAPES-PrInt-UFRPE 


