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RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA PRÓ-REITORIA (AP) 
 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

 

 

 

 

1. PERÍODO A QUE SE REFERE O PRESENTE RELATÓRIO 

DATA INÍCIO DATA FIM 
 

 01/11/2018  31/12/2019 

Instrução: Informar o período de apuração para elaborar a presente prestação de contas, data esta estipulada pela CAPES e período previamente já informado no Edital 41/2017 CAPES-PrInt. 

 

2. IES/IP:  3. NOME DO GESTOR: 
 

Universidade Federal de São Carlos 

 

Audrey Borghi e Silva 

 

Instrução: Informar o nome da IES/IP, cujo relatório está vinculado. Instrução: Informar o nome do Gestor, relacionada às ações da Pró-Reitoria em questão. 
 

 

 

 

4. PROJETO – NÚMERO DO AUXPE: 5. PROGRAMA DA CAPES 6. EDITAL DO PROGRAMA 
 

Projeto Institucional de Internacionalização UFSCar - AUXPE 2183/2018 Programa Capes-PrInt Edital 41/2017 

Instrução: Informar a que projeto estará vinculada a respectiva Prestação de Contas, em conformidade com o 

Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018. Como no caso, trata-se do Projeto Institucional de 

Internacionalização da (nome da IES/IP) sobre as “Ações da Pró-Reitoria” 

  

 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

 

 

 

7. TEMA VINCULADO ÀS AÇÕES DA PRÓ-REITORIA 
 

 

Tema 1 – MATERIAIS ESTRATÉGICOS 

Tema 2 - REVOLUÇÃO NAS INDÚSTRIAS E CIDADES: INDÚSTRIA 4.0 E CIDADES INTELIGENTES 

Tema 3 - EDUCAÇÃO E PROCESSOS HUMANOS PARA TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS 

Tema 4 - TECNOLOGIAS INTEGRADAS PARA A SAÚDE: DA PREVENÇÃO À REABILITAÇÃO 

Tema 5 - BIODIVERSIDADE, FUNÇÕES ECOSSISTÊMICAS E SUSTENTABILIDADE 
 

 
Instrução: Informar o TEMA, cujas ações da Pró-Reitoria estão vinculadas. 
 

 

 

8. RELATAR AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO ÂMBITO DAS AÇÕES DA PRÓ-REITORIA (mínimo de 1.000 caracteres) 
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As alterações mais importantes que se referem a Pró-Reitoria foram as relacionadas aos países estratégicos dos Temas. Não foram considerados, na proposta 

original, alguns países importantes para determinados Temas e, assim, após reuniões com os coordenadores e membros do Grupo Gestor, a relação de países foi 

uniformizada para todos os Temas de forma a dar maior visibilidade ao UFSCar PrInt. Neste sentido, foram substituídos os países considerados não estratégicos para 

a CAPES (Moçambique, Cabo verde) por Chile e Uruguai; e inclusão de novos países considerados estratégicos pela Capes (África do Sul, Coreia do Sul, Irlanda). 

A ampliação de países e a possibilidade de maior atração resultará em saldo positivo para os objetivos propostos em nosso projeto. Outra mudança foi em 

relação as cotas de bolsas destinadas por projeto. Foi necessária readequação de cotas DSE (remanejamento de outras cotas para esta ação) uma vez que a 

demanda foi maior que a quantidade ofertada. Foi também necessário aumentar as cotas PVE, pois houve também grande demanda nesta modalidade. Neste 

contexto, as capacitações não foram realizadas este ano, sendo o seu recurso destinado a outras modalidades de bolsa. 

 

Em relação ao TEMA MATERIAIS ESTRATÉGICOS foi alterado o coordenador do tema devido a aposentadoria do Prof. Claudio Kiminami e assumiu a coordenação 

do tema a Profa Lucia Mascaro. Relativo aos países estratégicos foi alterada a lista com inclusão de Argentina, Chile, Austrália, Colômbia, Republica Tcheca, 

México, África do Sul, Coreia do Sul e Suíça de modo a que todos os temas do PRINT-UFSCar tenham os mesmos países estratégicos. Essas alterações visaram 

beneficiar o projeto expandindo a sua rede de colaboração internacional e reforçando as existentes. Um exemplo, é a inserção do Chile onde já está em 

andamento a assinatura de um convenio de cotutela e de dupla diplomação na área de Materiais. Houve também solicitação no remanejamento do orçamento 

em atendimento a demandas dos editais lançados em 2018. Assim aumentou-se o número de bolsas de jovens talentos de 3 para 5 o que auxiliará em muito o 

projeto para internacionalização dos PPGs com a convivência de pesquisadores estrangeiros com discentes e docentes no dia a dia, principalmente em relação 

a língua inglesa, pois estes pesquisadores darão aulas, palestras e seminários em inglês.  

 

Em relação ao tema REVOLUÇÃO NAS INDÚSTRIAS E CIDADES: INDÚSTRIA 4.0 E CIDADES INTELIGENTES, devido ao número de discentes inscritos e habilitados para 

bolsas DSE, optou-se por aumentar as cotas nessa alínea, mantendo os recursos de PVE e Jovens Talentos com experiência no exterior 

 

Em relação ao tema EDUCAÇÃO E PROCESSOS HUMANOS PARA TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS as alterações foram apenas o remanejamento as cotas de professor 

visitante no Brasil (4) para bolsas de doutorado sanduíche (5) e para bolsas de pos doutorado sênior e junior (2). Essa alteração visou atender aos interesses mais 

imediatos dos PPGs e demandas de encontros de pesquisa e para as próximas etapas a vinda de professores do exterior será incentivada. Vale ressaltar que o 

remanejamento possibilitou atender todas as demandas do tema. 

 

Em relação ao tema TECNOLOGIAS INTEGRADAS PARA A SAÚDE: DA PREVENÇÃO À REABILITAÇÃO, as seguintes alterações foram realizadas: 1.  Houve substituição 

da coordenação do tema, com substituição da Profa Dra Aparecida Maria Catai, por motivos de ordem pessoal (saúde), pela Profa Dra Patricia Driusso, em 

novembro de 2019. 2. Outra mudança foi em relação as cotas de bolsas destinadas por projeto, devido ao contingenciamento Capes (redução orçamentária de 

30% para o ano de 2023) no Projeto Print/ UFSCar. Deste modo, foram realizadas adequações quanto ao quantitativo de bolsas disponíveis em cada modalidade. 

Para o Edital Doutorado Sanduiche no Exterior (DSE) foram abertas 9 vagas (6 meses cada), sendo aprovados quatro alunos dos Programas de Pós-Graduação 

pertencentes ao tema (um aluno do PPG em Química - PPGQ, 1 aluno do PPG em Engenharia Química - PPGEQ, 1 aluno do PPG em Fisioterapia - PPGFT e 1 aluno 

do PPG em Genética e Evolução – PPGGEV). No Edital Jovens Talentos, não houve inscrições. No Edital Pós-doutorado, houve abertura de 3 vagas com 2 

docentes deferidos. Um bolsista já iniciou suas atividades em agosto/2019, e o segundo virá para o Brasil em 2020 para permanência por 12 meses. No Edital 

Professor Visitante do Exterior, foram classificados quatro pesquisadores internacionais que permanecerão no Brasil por 15-30 dias entre janeiro a março/2020. O 

Edital Pesquisador Visitante Junior, selecionou uma docente do PPG em Fisioterapia que irá por 12 meses para a Inglaterra a partir de fevereiro de 2020. 

 

Em relação ao tema BIODIVERSIDADE, FUNÇÕES ECOSSISTÊMICAS E SUSTENTABILIDADE foi alterado o coordenador do tema devido ao docente Luís Eduardo 

Moschini atuar também como coordenador do PPGCAm. Assumiu o docente Victor Satoru Saito, membro prévio do grupo de trabalho do tema. Remanejaram-se 

as cotas de capacitação (1), professor visitante (1) e doutorado sanduíche (3), para cotas de professor visitante no exterior júnior (1) e sênior (1). O saldo 

remanescente foi remanejado para o tema Educação. Vale ressaltar que o remanejamento possibilitou atender todas as demandas do tema. 
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Instrução: Informar as alterações ocorridas na equipe, temas, países, dentre outras e seu reflexo na execução das ações da Pró-Reitoria até o momento. 
 

DADOS DA EXECUÇÃO DOS BENEFÍCIOS: MISSÕES DE TRABALHO E DE RECURSOS DE MANUTENÇÃO NA REFERIDA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

 

 

 

9. EXECUÇÃO DAS MISSÕES DE TRABALHO NAS AÇÕES DA PRÓ-REITORIA (MATERIAIS ESTRATÉGICOS) 
 

 
 

 

9.1. Universidade de Calgary- Canadá 9.1.1.Data Início da Missão 9.1.2.Data Fim da Missão 9.1.3.Valor da Missão de Trabalho (R$) 

Materiais Estratégicos – Guilherme Aris Parsekian 02/11/2019 09/11/2019 R$ 13.553,33 
 

9.1.4. Despesas da Missão de Trabalho 9.1.4.1. Quantidade 9.1.4.2. Valor Unitário (R$) 9.1.4.3. Valor Total (R$) 

Passagem 1 4.301,33 4.301,33 

Diária Nacional  0 0 0,00 

Diária Internacional 8 1.116,00 8.928,00 

Seguro-Saúde 1 324,00 324,00 

Total: 13.553,33 

 

9.2. “Estableciendo redes de colaboración UdeC – UFSCar” 9.2.1.Data Início da Missão 9.2.2.Data Fim da Missão 9.2.3.Valor da Missão de Trabalho (R$) 

Materiais Estratégicos – Márcio Weber Paixão 17/11/2019 23/11/2019 R$ 6.220,86 
 

9.2.4. Despesas da Missão de Trabalho 9.2.4.1. Quantidade 9.2.4.2. Valor Unitário (R$) 9.2.4.3. Valor Total (R$) 

Passagem 1 1.360,86 1.360,86 

Diária Nacional  0 0 0,00 

Diária Internacional 7 648,00 4536,00 

Seguro-Saúde 1 324,00 324,00 

Total: 6.220,86 
 

 

9.3. “Estableciendo redes de colaboración UdeC – UFSCar” 1.1.1.Data Início da Missão 1.1.2.Data Fim da Missão 1.1.3.Valor da Missão de Trabalho (R$) 

Materiais Estratégicos – Lúcia Helena Mascaro Sales 17/11/2019 23/11/2019 R$ 6.225,38 
 

1.1.4. Despesas da Missão de Trabalho 1.1.4.1. Quantidade 1.1.4.2. Valor Unitário (R$) 1.1.4.3. Valor Total (R$) 

Passagem 1 1.365,38 1.365,38 

Diária Nacional  0 0 0,00 

Diária Internacional 7 648,00 4536,00 

Seguro-Saúde 1 324,00 324,00 

Total: 6.225,38 
 

 

9.4. Xxxxxx 1.1.5.Data Início da Missão 1.1.6.Data Fim da Missão 1.1.7.Valor da Missão de Trabalho (R$) 

Materiais Estratégicos – Júlio Zukerman Schpector 22/11/2019 30/11/2019 R$ 13.857,10 
 

1.1.8. Despesas da Missão de Trabalho 1.1.8.1. Quantidade 1.1.8.2. Valor Unitário (R$) 1.1.8.3. Valor Total (R$) 

Passagem 1 4.209,10 4.209,10 

Diária Nacional  0 0 0,00 
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Diária Internacional 7 1.332,00 9.324,00 

Seguro-Saúde 1 324,00 324,00 

Total: 13.857,10 
 

 

10. EXECUÇÃO DAS MISSÕES DE TRABALHO NAS AÇÕES DA PRÓ-REITORIA (REVOLUÇÃO NAS INDÚSTRIAS E CIDADES: INDÚSTRIA 4.0 E CIDADES INTELIGENTES) 
 
 

 
 

10.1. Missão UFSCar - Universidade do Minho e Wageningen University 1.1.1.Data Início da Missão 1.1.2.Data Fim da Missão 1.1.3.Valor da Missão de Trabalho (R$) 

Indústria 4.0 – Érico Masiero 08/10/2019 16/10/2019 R$ 14.641,65 
 

1.1.4. Despesas da Missão de Trabalho 1.1.4.1. Quantidade 1.1.4.2. Valor Unitário (R$) 1.1.4.3. Valor Total (R$) 

Passagem  1 4.993,65 4.993,65 

Diária Nacional  0 0 0,00 

Diária Internacional 7 1.332,00 9.324,00 

Seguro-Saúde 1 324,00 324,00 

Total: 14.641,65 

 

10.2. Missão UFSCar - University of British Columbia 1.1.5.Data Início da Missão 1.1.6.Data Fim da Missão 1.1.7.Valor da Missão de Trabalho (R$) 

Indústria 4.0 – Teresa Cristina Zangirolami 21/09/2019 01/10/2019 R$ 14.842,09 
 

1.1.8. Despesas da Missão de Trabalho 1.1.8.1. Quantidade 1.1.8.2. Valor Unitário (R$) 1.1.8.3. Valor Total (R$) 

Passagem  1 5.590,09 5.590,09 

Diária Nacional  0 0 0,00 

Diária Internacional 8 1.116,00 8.928,00 

Seguro-Saúde 1 324,00 324,00 

Total: 14.842,09 
 

 

11. EXECUÇÃO DAS MISSÕES DE TRABALHO NAS AÇÕES DA PRÓ-REITORIA (EDUCAÇÃO E PROCESSOS HUMANOS PARA TRANSFORMAÇÕES SOCIAI) 
 

 
 

 

11.1. Missão UFSCar – University of North Carolina, EUA 1.1.9.Data Início da Missão 1.1.10. Data Fim da Missão 1.1.11. Valor da Missão de Trabalho (R$) 

Educação – Lídia Maria Postalli 18/09/2019 26/09/2019 R$ 15.422,40 
 

1.1.12. Despesas da Missão de Trabalho 1.1.12.1. Quantidade 1.1.12.2. Valor Unitário (R$) 1.1.12.3. Valor Total (R$) 

Passagem  1 5.774,40 5.774,40 

Diária Nacional  0 0 0,00 

Diária Internacional 7 1.332,00 9.324,00 

Seguro-Saúde 1 324,00 324,00 

Total: 15.422,40 

 

11.2. Missão UFSCar – Universidade York, Inglaterra 1.1.13. Data Início da Missão 1.1.14. Data Fim da Missão 1.1.15. Valor da Missão de Trabalho (R$) 

Educação – Antonio Álvaro Soares Zuin 07/09/2019 15/09/2019 R$ 15.422,40 
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1.1.16. Despesas da Missão de Trabalho 1.1.16.1. Quantidade 1.1.16.2. Valor Unitário (R$) 1.1.16.3. Valor Total (R$) 

Passagem  1 6.141,60 6.141,60 

Diária Nacional  0 0 0,00 

Diária Internacional 9 1.332,00 11.988,00 

Seguro-Saúde 1 324,00 324,00 

Total: 18.453,60 

 

11.3. Missão UFSCar – University of Guelph Canadá 1.1.17. Data Início da Missão 1.1.18. Data Fim da Missão 1.1.19. Valor da Missão de Trabalho (R$) 

Educação – Elizabeth Joan Barham 26/04/2019 03/05/2019 R$ 13.910,40 
 

1.1.20. Despesas da Missão de Trabalho 1.1.20.1. Quantidade 1.1.20.2. Valor Unitário (R$) 1.1.20.3. Valor Total (R$) 

Passagem  1 5.774,40 5.774,40 

Diária Nacional  0 0 0,00 

Diária Internacional 7 1.116,00 7.812,00 

Seguro-Saúde 1 324,00 324,00 

Total: 13.910,40 

 
Missão UFSCar – Universidade de Ottawa/Universidade de Montréal/ Universidade de Carleton/ Canadá 

11.4.  
1.1.21. Data Início da Missão 1.1.22. Data Fim da Missão 1.1.23. Valor da Missão de Trabalho (R$) 

Educação – Jacqueline Sinhoretto 02/09/2019 13/09/2019 R$ 12.192,46 
 

1.1.24. Despesas da Missão de Trabalho 1.1.24.1. Quantidade 1.1.24.2. Valor Unitário (R$) 1.1.24.3. Valor Total (R$) 

Passagem  1 4.056,46 4.056,46 

Diária Nacional  0 0 0,00 

Diária Internacional 7 1.116,00 7.812,00 

Seguro-Saúde 1 324,00 324,00 

Total: 12.192,46 
 

11.5. Missão UFSCar – Universidad do Chile 1.1.25. Data Início da Missão 1.1.26. Data Fim da Missão 1.1.27. Valor da Missão de Trabalho (R$) 

Educação – Wilson Alves Bezerra 01/12/2019 08/12/2019 R$ 5.911,25 
 

1.1.28. Despesas da Missão de Trabalho 1.1.28.1. Quantidade 1.1.28.2. Valor Unitário (R$) 1.1.28.3. Valor Total (R$) 

Passagem  1 1.051,25 1.051,25 

Diária Nacional  0 0 0,00 

Diária Internacional 7 648,00 4.536,00 

Seguro-Saúde 1 324,00 324,00 

Total: 5.911,25 
 

12. EXECUÇÃO DAS MISSÕES DE TRABALHO NAS AÇÕES DA PRÓ-REITORIA (TECNOLOGIAS INTEGRADAS PARA A SAÚDE: DA PREVENÇÃO À REABILITAÇÃO) 
 

 
 

 

12.1. University of Calgary - Canadá 1.1.29. Data Início da Missão 1.1.30. Data Fim da Missão 1.1.31. Valor da Missão de Trabalho (R$) 

Saúde – Ricardo José Ferrari 05/10/2019 12/10/2019 R$ 13.744,16 
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1.1.32. Despesas da Missão de Trabalho 1.1.32.1. Quantidade 1.1.32.2. Valor Unitário (R$) 1.1.32.3. Valor Total (R$) 

Passagem  1 5.608,16 5.608,16 

Diária Nacional  0 0 0,00 

Diária Internacional 7 1.116,00 7.812,00 

Seguro-Saúde 1 324,00 324,00 

Total: 13.744,16 
 

12.2. Universidad Zaragoza - Espanha 1.1.1.Data Início da Missão 1.1.2.Data Fim da Missão 1.1.3.Valor da Missão de Trabalho (R$) 

Saúde – Fillipe Vieira Rocha 07/10/2019 14/10/2019 R$ 13.122,23 
 

1.1.4. Despesas da Missão de Trabalho 1.1.4.1. Quantidade 1.1.4.2. Valor Unitário (R$) 1.1.4.3. Valor Total (R$) 

Passagem  1 3.474,23 3.474,23 

Diária Nacional  0 0 0,00 

Diária Internacional 7 1.332,00 9.324,00 

Seguro-Saúde 1 324,00 324,00 

Total: 13.122,23 

 

12.3. National Institutes of Health – Estados Unidos da América 1.1.5.Data Início da Missão 1.1.6.Data Fim da Missão 1.1.7.Valor da Missão de Trabalho (R$) 

Saúde – Gerson Jhonatan Rodrigues 02/12/2019 09/12/2019 R$ 13.488,44 
 

1.1.8. Despesas da Missão de Trabalho 1.1.8.1. Quantidade 1.1.8.2. Valor Unitário (R$) 1.1.8.3. Valor Total (R$) 

Passagem  1 3.840,44 3.840,44 

Diária Nacional  0 0 0,00 

Diária Internacional 7 1.332,00 9.324,00 

Seguro-Saúde 1 324,00 324,00 

Total: 13.488,44 

 

12.4. McGill University – Canadá 1.1.9.Data Início da Missão 1.1.10. Data Fim da Missão 1.1.11. Valor da Missão de Trabalho (R$) 

Saúde – Ana Beatriz de Oliveira 30/11/2019 08/12/2019 R$ 12.602,01 
 

1.1.12. Despesas da Missão de Trabalho 1.1.12.1. Quantidade 1.1.12.2. Valor Unitário (R$) 1.1.12.3. Valor Total (R$) 

Passagem  1 4.466,01 4.466,01 

Diária Nacional  0 0 0,00 

Diária Internacional 7 1.116,00 7.812,00 

Seguro-Saúde 1 324,00 324,00 

Total: 12.602,01 
 

 

13. EXECUÇÃO DAS MISSÕES DE TRABALHO NAS AÇÕES DA PRÓ-REITORIA (BIODIVERSIDADE, FUNÇÕES FCOSSISTÊMICAS E SUSTENTABILIDADE) 
 

 

13.1. Título da Missão de Trabalho 13.1.1. Data Início da Missão 13.1.2. Data Fim da Missão 13.1.3. Valor da Missão de Trabalho (R$) 

Biodiversidade – Victor Satoru Saito 02/12/2019 12/12/2019 R$ 14.257,69 
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13.1.4. Despesas da Missão de Trabalho 13.1.4.1. Quantidade 13.1.4.2. Valor Unitário (R$) 13.1.4.3. Valor Total (R$) 

Passagem  1 4.609,69 4.609,69 

Diária Nacional  0 0 0,00 

Diária Internacional 7 1.332,00 9.324,00 

Seguro-Saúde 1 324,00 324,00 

Total: 14.257,69 

 

13.2. Título da Missão de Trabalho 13.2.1. Data Início da Missão 13.2.2. Data Fim da Missão 13.2.3. Valor da Missão de Trabalho (R$) 

Biodiversidade – Janaína Braga do Carmo 01/12/2019 11/12/2019 R$ 14.554,71 
 

13.2.4. Despesas da Missão de Trabalho 13.2.4.1. Quantidade 13.2.4.2. Valor Unitário (R$) 13.2.4.3. Valor Total (R$) 

Passagem  1 4.906,71 4.906,71 

Diária Nacional  0 0 0,00 

Diária Internacional 7 1.332,00 9.324,00 

Seguro-Saúde 1 324,00 324,00 

Total: 14.554,71 

 

13.3. Título da Missão de Trabalho 13.3.1. Data Início da Missão 13.3.2. Data Fim da Missão 13.3.3. Valor da Missão de Trabalho (R$) 

Biodiversidade – Fábio Minoru Yamaji 24/10/2019 05/11/2019 R$ 17.432,34 
 

13.3.4. Despesas da Missão de Trabalho 13.3.4.1. Quantidade 13.3.4.2. Valor Unitário (R$) 13.3.4.3. Valor Total (R$) 

Passagem  1 7.784,34 7.784,34 

Diária Nacional  0 0 0,00 

Diária Internacional 7 1.332,00 9.324,00 

Seguro-Saúde 1 324,00 324,00 

Total: 17.432,34 

 

13.4. Título da Missão de Trabalho 13.4.1. Data Início da Missão 13.4.2. Data Fim da Missão 13.4.3. Valor da Missão de Trabalho (R$) 

Biodiversidade – Reinaldo Otávio Alvarenga Alves de Brito 05/11/2019 14/11/2019 R$ 13.258,67 
 

13.4.4. Despesas da Missão de Trabalho 13.4.4.1. Quantidade 13.4.4.2. Valor Unitário (R$) 13.4.4.3. Valor Total (R$) 

Passagem  1 3.610,67 3.610,67 

Diária Nacional  0 0 0,00 

Diária Internacional 7 1.332,00 9.324,00 

Seguro-Saúde 1 324,00 324,00 

Total: 13.258,67 

 

13.5. Título da Missão de Trabalho 13.5.1. Data Início da Missão 13.5.2. Data Fim da Missão 13.5.3. Valor da Missão de Trabalho (R$) 

Biodiversidade – Celso Maran de Oliveira 04/12/2019 14/12/2019 R$ 13.629,23 
 

13.5.4. Despesas da Missão de Trabalho 13.5.4.1. Quantidade 13.5.4.2. Valor Unitário (R$) 13.5.4.3. Valor Total (R$) 
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Passagem  1 3.981,23 3.981,23 

Diária Nacional  0 0 0,00 

Diária Internacional 7 1.332,00 9.324,00 

Seguro-Saúde 1 324,00 324,00 

Total: R$ 13.629,23 
 

 

Instrução: Informar todas as missões de trabalho e detalhes ocorridos no Projeto de Cooperação Internacional, no referido ano que corresponde a Prestação de Contas, e repetir o conjunto de informações por missão de trabalho, 

até que se esgotem as missões executadas no ano de referência da Prestação de Contas. Para inserir mais missões de trabalho, clicar no sinal  no final da tabela, para que um novo grupo de informações seja criado para 

cadastro, com as mesmas informações e formatação da anterior. 
 

 

1.2. O que representaram as missões de trabalho no âmbito das ações da Pró-Reitoria e quais impactos tiveram com sua execução? (mínimo de 1.000 caracteres) 
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A Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFSCar (ProPG) não destinou, no projeto, missões de trabalho com recursos do PrInt. Contudo, a ProPG já realiza inúmeras 

atividades de internacionalização que ampliam naturalmente as estratégias propostas pelo PrInt. Neste ano de projeto a ProPG participou do evento Internacional 

“Universities for the World (UK – BR), realizado entre 03 e 07 de Dezembro de 2018 na “School of Economic Science”, em Londres, no Reino Unido. O evento foi uma 

iniciativa do British Council com o objetivo de reunir Universidades do Brasil e do Reino Unido fomentando o processo de internacionalização de ambos os países 

através de oportunidades de parcerias de pesquisa. As atividades realizadas nos cinco dias de evento foram compostas de Seminários, Workshops e Reuniões 

individuais entre Universidades Brasileiras, contempladas pelo Projeto PrInt da CAPES, e Universidades do Reino Unido. Além disso a ProPG também participou do 

Evento GCUB ocorrido em Belém, Pará, onde foram realizados matchmaking com instituições da Irlanda, Reino Unido e Canadá. Destacamos também que 

recebemos visita da Universidade de Surrey (UK) e Western Michigan University (USA) em que foram estabelecidos acordos de cooperação, apoiando as ações do 

PrInt. Finalmente, a ProPG participa ativamente da comissão de Posgrado da AUGM (Asociación de Universidades Grupo Montevideo) em que as ações do PrInt 

estão sendo potencializadas. Este ano duas missões ocorrerão no Chile para acordos de co-tutela.  

 

Em relação ao tema MATERIAIS ESTRATÉGICOS: 

 Missão 1- Universidade de Calgary- Canadá- Foram identificadas várias interfaces e possíveis parcerias entre UFSCar e a Universidade de Calgary. Foi 

demonstrada a intenção em mandar um grupo de estudantes de lá para UFSCar, com financiamento Mitacs, e a possibilidade de pesquisas em comum. 

Há uma negociação para acordo de cotutela e dupla diplomação tanto na graduação como na pós-graduação. 

 Missão 2 e 3- Um acordo de cotutela de dupla diplomação foi assinado para o doutorado em Química entre a Universidade de Concepcion e a UFSCar. 

Também foram estabelecidos acordos de colaboração em pesquisa na área de Química. Ficou estabelecido em canal de divulgação das oportunidades 

e editas de chamada para as bolsas do PRIN-UFSCAR. Com a Universidade de Talca foram acordados projetos em colaboração com os pesquisadores da 

UFSCar e de UTalca bem como o início da proposta de acordo de cotutela. 

 Missão 4-  Levando em consideração a acolhida por parte dos docentes, dos encarregados das relações internacionais e dos estudantes é de se esperar 

um aumento significativo do intercâmbio entre a UFSCar e a Linnaeus University. O Prof. Per Lundberg, Research Officer and International Coordinator, já 

está em contato com a SRInter para o estabelecimento de um Memorandum of Understanding. 

 

Em relação ao tema REVOLUÇÃO NAS INDÚSTRIAS E CIDADES: INDÚSTRIA 4.0 E CIDADES INTELIGENTES, foram realizadas duas missões. Seus resultados são descritos 

na sequência: 

 Missão 1- Universidade do Minho - Portugal / Wageningen University – Holanda: A Universidade do Minho demonstrou interesse em estabelecer dupla titulação 

em nível de doutorado. Por outro lado, a Wageningen University não poderia conceder diploma de dupla titulação para candidatos a doutorado sanduíche 

que fiquem menos de 9 meses na instituição. Entretanto, poderiam fornecer um certificado de realização de estágio em pesquisa aos alunos da UFSCar. 

Ademais, ambas as instituições estão abertas à realização de projetos de pesquisa em colaboração, sendo essa uma iniciativa plausível para os pesquisadores 

da UFSCar e que poderá resultar em produções científicas importantes.  

 Missão 2- University of British Columbia (UBC) – Canadá: Os contatos anteriores à missão, entre a Secretaria de Relações Internacionais da UFSCar e o 

International Office da UBC, permitiram a construção de uma agenda de atividades contemplando palestras de divulgação em 6 departamentos. Graças a 

esse esforço de divulgação, muitos docentes manifestaram interesse em participar dos próximos editais de Professor Visitante vindo do Exterior. Houve uma 

grande abertura para que alunos egressos do Doutorado na UFSCar possam se candidatar a bolsas de Pós-Doutorado na UBC via o programa Go Global. 

Infelizmente, o Prof. Dr. John R. Grace, principal contato no Dpto. de Engenharia Química e Biológica da UBC para o estabelecimento do acordo de cotutela, 

se aposentou e teve que se afastar temporariamente das suas atividades profissionais por motivos de saúde. Por outro lado, a Profa. Dra. Susan Baldwin e o 

Prof. Dr. Vikram Yadav manifestaram grande interesse em iniciar parcerias com grupos de pesquisa do PPGEQ e, portanto, as expectativas para concretizar o 

acordo de cotutela a médio prazo são boas, considerando a intensificação da interação entre os 2 PPGs viabilizada pelo PrInt/UFSCar e pelo Go Global. 

 
Em relação ao tema EDUCAÇÃO E PROCESSOS HUMANOS PARA TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS, este ano duas missões ocorrerão no Chile para acordos de co-tutela. 

Foram apoiadas missões junto ao tema ‘Educação e Processos humanos para transformação Social visando alcançar as metas do Print. Assim, (1) Missão junto à 

University of North Carolina, campus Wilmington, para ações de desdobramento de acordo de cooperação estabelecido. Organização de pesquisa conjunta 
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Instrução: Descrever sobre as missões de trabalho no âmbito das ações da Pró-Reitoria, observando aquelas contidas nas três categorias exclusivas, como previstas no Edital CAPES- PrInt 41/2017, itens 4.1.1.1, 4.1.1.2 e 4.1.1.3. 
 

 

2. EXECUÇÃO DOS RECURSOS DE MANUTENÇÃO NAS AÇÕES NA PRÓ-REITORIA 
Instrução: Os elementos de despesa, respectivos códigos detalhados nas questões A, B e C, não poderão ultrapassar o limite estabelecido no “Plano de Controle de Rubricas das Ações da Pró-Reitoria” (última versão reconhecida pela 

CAPES), para o orçamento do respectivo ano. 

 
 

A) Material de Consumo (33.30.30) 

2.1. Descrição do Item 2.2. Quantidade 2.3. Valor Unitário (R$) 2.4. Valor Total (R$) 

<Descrição do item de Material de Consumo>    

<Descrição do item de Material de Consumo>    

<Descrição do item de Material de Consumo>    

A) Total dos Material de Consumo:  

Instrução: Agrupar neste campo todos os valores executados de “Material de Consumo” no âmbito das ações da Pró-Reitoria. Preencher este item observando a Portaria CAPES nº 8, de 2018, em especial o inciso I do art. 17 e o 

parágrafo único do art. 18, além das vedações previstas no art. 19. Nos casos em que a aquisição do material de consumo que esteja relacionada a equipamentos que possuam número de patrimônio e que estejam vinculadas às 

atividades do projeto, como exemplo: compra de “peças, assessórios para computadores e periféricos”, pertencente a um PC do laboratório onde é realizado a atividade projeto, neste caso, é importante descrever o equipamento e 

informar o número de patrimônio do PC. Para inserir mais linhas com novas informações de Material de Consumo, clicar no sinal  no final da linha, que uma nova linha será criada, com as mesmas informações e formatação da 

anterior. 
 

 
 

B) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (33.30.39) 

2.5. Descrição do Item 2.6. Quantidade 2.7. Valor Unitário (R$) 2.8. Valor Total (R$) 

<Descrição do Serviço de Terceiro PJ>    

<Descrição do Serviço de Terceiro PJ>    

<Descrição do Serviço de Terceiro PJ>    

B) Total dos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica:  
Instrução: Agrupar neste campo todos os valores executados de “Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica” no âmbito das ações da Pró-Reitoria. Preencher este item observando a Portaria CAPES nº 8, 2018, em especial o inciso II do art. 

17 e o parágrafo único do art. 18, além das vedações previstas no art. 19. No caso de serviços realizados em equipamentos que possuam número de patrimônio e que estejam vinculados a atividades do projeto, como exemplo “serviço 

de manutenção de computadores”, “serviços de Locação de Software”, ambos os serviços estão ligados a um bem patrimonial, que no caso é o Computador, na qual, será necessário informar a sua descrição e número de patrimônio. 

Para tanto, é importante descrever previamente os equipamentos e respectivos números de patrimônio que serão utilizados em cada atividade. Para inserir mais linhas com novas informações de Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica, 

clicar no sinal  no final da linha, que uma nova será criada, com as mesmas informações e formatação da anterior. 
 
 

 
 

C) Serviços de Terceiros - Pessoa Física (33.30.36) 

2.9. Descrição do Item 2.10. Quantidade 2.11. Valor Unitário (R$) 2.12. Valor Total (R$) 

<Descrição do Serviço de Terceiro PF>    

<Descrição do Serviço de Terceiro PF>    

<Descrição do Serviço de Terceiro PF>    

C) Total dos Serviços de Terceiros Pessoa Física  
 

Instrução: Agrupar neste campo todos os valores executados de “Serviços de Terceiros -  Pessoa Física” no âmbito do PCI. Preencher este item observando a Portaria CAPES nº 8, de 2018, em especial o inciso III do art. 17 e o parágrafo 

único do art. 18, além das vedações previstas no art. 19. No caso de serviços realizados em equipamentos que possuam número de patrimônio e que estejam vinculados a atividades do projeto, como exemplo “serviço de manutenção 

de computadores”, “serviços de conservação de equipamentos”, ambos os serviços estão ligados a um bem patrimonial, que no caso é  o Computador, na qual, será necessário informar a sua descrição e número de patrimônio. Para 

tanto, é importante descrever previamente os equipamentos e respectivos número de patrimônio que serão utilizados. Para inserir mais linhas com novas informações de Serviço de Terceiro - Pessoa Física, clicar no sinal  no final da 

linha, que uma nova linha será criada, com as mesmas informações e formatação da anterior. 
 

 

 

 

 

 

 

DADOS DA EXECUÇÃO EM RESULTADOS, IMPACTOS, DIFICULDADES E OUTRAS QUESTÕES 
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3. QUAIS OS RESULTADOS FORAM ALCANÇADOS ATÉ O MOMENTO, COM O USO DOS RECURSOS JÁ DESCRITOS, APONTANDO OS POTENCIAIS APLICÁVEIS NO ÂMBITO DAS AÇÕES DA 

PRÓ-REITORIA? (mínimo de 1.000 caracteres)  
 



 

 
 

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS – DRI 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 

 

 

 

SBN Quadra 02 Lote 06 Bloco L, CEP 70040-020, Brasília – DF  (Versão 2)                 Página 12 de 17 
 

 

Os folders do UFSCar PrInt foram diagramados e editados com auxílio da Coordenadoria de Comunicação Social – CCS da UFSCar; contudo, como a Gráfica da 

UFSCar não está mais em funcionamento em função da aposentadoria dos técnicos e pelo fato das máquinas estarem paradas (porque são muito antigas), a 

impressão dos folders teve que ser realizada por gráficas externas a UFSCar. Ainda, a Fundação de Apoio Institucional (FAI) deu apoio a realização dos vídeos, 

contudo as tomadas de vídeos junto aos laboratórios foram realizadas por serviço externo a UFSCar. Também foi necessário, para as apresentações dos temas, 

termos acesso a recursos do sistema Prezi para elaboração de apresentações mais interativas, assim utilizamos parte dos recursos para apoio a este sistema com 

assinatura por 1 ano. Neste sentido, a utilização dos recursos foram todas necessárias para dar apoio a divulgação do projeto PrInt-UFSCar, realizando vídeos, 

folders e material para as missões dos pesquisadores, coordenadores e membros do grupo gestor de nosso projeto. 

 

Em relação ao Tema MATERIAIS ESTRATÉGICOS, o material de divulgação foi imprescindível na divulgação do projeto PRINT-UFSCar, das oportunidades e das 

pesquisas desenvolvidas na área de Materiais Estratégicos, tanto internamente, como nas missões realizadas no exterior. 

 

Em relação ao tema REVOLUÇÃO NAS INDÚSTRIAS E CIDADES: INDÚSTRIA 4.0 E CIDADES INTELIGENTES, os resultados alcançados estão relacionados às atividades 

propostas no projeto, as quais se referem a missões (realizadas em 3 países diferentes com ampla divulgação da UFSCar) e pesquisas com perspectivas de projetos 

de colaboração, atração de pesquisadores do exterior e acordos de cotutela e dupla diplomação. Vale destacar a grande busca de nossos alunos de doutorado 

pelas bolsas DSE, em que um total de 10 discentes dos PPGs integrantes do tema foram selecionados por um período de 6 meses para desenvolver parte de seus 

projetos de pesquisa em Instituições (de países estratégicos) que estão entre as mais conceituadas em rankings internacionais, sendo que este fora um critério de 

pontuação no processo de seleção de bolsistas. Nesse processo seletivo, ainda foi considerada a relevância da pesquisa para o Brasil e o currículo do supervisor 

no exterior com base em suas publicações e capacidade de formação de recursos humanos. Menciona-se ainda que os editas para seleção de estrangeiros 

(jovens talentos e professor visitante) auxiliaram a divulgar a UFSCar. Com a seleção destes pesquisadores, no próximo ano, iremos ampliar as disciplinas ministradas 

em língua inglesa em todos os PPGs integrantes e também nossa rede de colaboração internacional. 

 

Em relação ao tema EDUCAÇÃO E PROCESSOS HUMANOS PARA AS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS, os resultados alcançados estão relacionados às atividades 

propostas no projeto, as quais se referem a missões (realizadas em 4 países diferentes com ampla divulgação da UFSCar) e pesquisas com perspectivas de projetos 

de colaboração, atração de pesquisadores do exterior e recepção de nossos pesquisadores no exterior, bem como celebração de acordos de cooperação, 

cotutela e dupla diplomação. Vale destacar o interesse de nossos alunos de doutorado pelas bolsas DSE, em que um total de 16 discentes dos PPGs integrantes do 

tema foram selecionados por um período de 6 meses para desenvolver parte de seus projetos de pesquisa em Instituições (de países estratégicos) que estão entre 

as mais conceituadas em rankings internacionais, sendo este um critério de pontuação no processo de seleção de bolsistas. Essa experiência no exterior trará 

ganhos para os programas e para as pesquisas desenvolvidas. O financiamento para a realização de 07 estágios pós-doutorais de nossos docentes no exterior 

também merece destaque já que estarão em instituições renomadas da Alemanha, EUA, Canadá, França, Espanha e Portugal permitindo o desenvolvimento de 

pesquisas em cooperação o que favorece alcançar as metas propostas no âmbito do Print. Para divulgação específica do tema foram criados uma 

apresentação em slides (Prezi) contendo objetivos, PPGs participantes, temas e sub-temas e ações relativas aos resultados de pesquisas no âmbito do Print. Este 

material está organizado em 3 versões (português, Inglês e espanhol). Está sendo criado um vídeo (com apoio da FAI UFSCar) de curta duração 4 a 5 minutos de 

divulgação do tema ‘Educação, processos humanos e transformações sociais’ em português, inglês e ferramentas de acessibilidade para divulgação do tema 

Print no país e no exterior. 

 

Em relação ao tema TECNOLOGIAS INTEGRADAS PARA A SAÚDE: DA PREVENÇÃO À REABILITAÇÃO os resultados alcançados estão relacionados às atividades 

propostas no projeto que se referem às quatro missões que foram realizadas em três países (Canada, Espanha e Estados Unidos da América) com ampla 

divulgação da UFSCar e de nossas pesquisas com perspectivas de projeto em colaboração, atração de pesquisadores do exterior e acordos de cotutela e dupla 

diplomação. Outro resultado refere-se as bolsas de doutorado sanduiche no exterior (DSE) que foram no total de quatro alunos, no qual os discentes dos PPG 

participantes do tema foram selecionados por um período de 6 meses para desenvolver parte de projetos de pesquisa em instituições que estão entre as mais 

conceituadas no ranking internacional, visto que este era um critério de pontuação para a seleção do bolsista em países estratégicos. Uma dificuldade 

enfrentada por este tema, foi a seleção de alunos com aprovada proficiência em língua inglesa. A partir deste diagnóstico uma estratégia utilizada pelos PPGs 
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Instrução: Descrever neste item, elementos que representem os resultados e seus potenciais aplicáveis como desdobramento de tudo que foi feito até o momento, no âmbito das ações da Pró-Reitoria. Esta descrição deverá 

relacionar a aplicação das despesas na consecução das ações propostas no projeto aprovado no âmbito do Programa PrInt para o qual foi firmado o AUXPE objeto desta prestação de contas.  

Fundamentação legal: §1º do art. 53, Inciso II do art. 58, ambos do Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018.  
 

 
 

4. QUAIS FORAM OS IMPACTOS ATINGIDOS CONSIDERANDO O QUE JÁ FOI EXECUTADO NO PRIMEIRO ANO, NO ÂMBITO DAS AÇÕES DA PRÓ-REITORIA? (mínimo de 1.000 

caracteres) 
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A visibilidade do Print UFSCar sem dúvida aumentou com as ações realizadas, permitindo também dar apoio aos pesquisadores e membros das equipes dos 

projetos junto as missões realizadas neste ano. Todo o material confeccionado está projetando as ações de pesquisas realizadas na UFSCar e tem aumentado a 

procura, sobretudo de pesquisadores e alunos estrangeiros na UFSCar. Uma das ações que a ProPG apoiou sem recursos do PrInt foi a realização de editais 

internacionais, com a possibilidade de inscrição online em um sistema de gerenciamento próprio pela página da ProPG, facilitando assim a atração de parceiros 

internacionais e pesquisadores (Jovens talentos, pós-doutorados e PVE) das instituições parceiras a UFSCar. Um dos editais jovens talentos, das vagas abertas a 

concorrência foi elevada, sendo que em 1 dos temas constando de 5 vagas, tivemos mais de 30 candidatos do exterior. Isto demonstra a necessidade de sistemas 

de inscrição totalmente online para ampliar a visibilidade institucional. 

 

No tema MATERIAIS ESTRATÉGICOS os resultados alcançados estão relacionados as atividades propostas no projeto que se referem as missões que foram realizadas 

em 3 países diferentes com ampla divulgação da UFSCar e de nossas pesquisas com perspectivas de projetos de colaboração, atração de pesquisadores do 

exterior e acordos de cotutela e dupla diplomação. Outro resultado refere-se as de DSE que foram no total de 13 onde os discentes de todos os PPGs integrantes 

do tema foram selecionados por um período de 6 meses para desenvolver parte de projetos de pesquisa em Instituições que estão entres as mais conceituadas no 

ranking internacional, visto que este era um critério de pontuação para seleção do bolsista e em países estratégicos. Para esta seleção também era considerado 

a relevância da pesquisa para o Brasil e o currículo do supervisor no exterior com base em suas publicações e capacidade de formação de recursos humanos. Os 

editais para seleção de estrangeiros para virem para o Brasil (pós-doutorado, jovens talentos de professor visitante) também auxiliou a divulgação da UFSCar e 

com o início das atividades destes pesquisadores no próximo ano iremos ampliar as disciplinas ministradas em inglês nos PPGs e a nossa rede de colaboração com 

outros países. Nos editais de pós-doutorado e jovens talentos tivemos 34 inscritos, sendo 32 estrangeiros com excelentes currículos no tema de Materiais. 

 

Em relação ao tema REVOLUÇÃO NAS INDÚSTRIAS E CIDADES: INDÚSTRIA 4.0 E CIDADES INTELIGENTES foram iniciadas ações que visam o estabelecimento de novos 

convênios entre a UFSCar e instituições do Canadá, Portugal e Holanda. Além disso, ainda serão negociados acordos de cotutela e dupla diplomação. A atração 

de jovens talentos e pesquisadores visitantes na área de Indústria 4.0 e Cidades Inteligentes irá auxiliar no desenvolvimento do tema, bem como irão colaborar nos 

avanços da UFSCar em termos de internacionalização, principalmente, por meio de aulas e palestras em língua inglesa. 

 

Em relação ao tema EDUCAÇÃO E PROCESSOS HUMANOS PARA AS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS foram iniciadas ações que visam o estabelecimento de novos 

convênios entre a UFSCar e instituições do Canadá, Portugal, Chile e Alemanha. Além disso, estão sendo negociados acordos de cotutela e dupla diplomação. A 

atração de jovens talentos e pesquisadores visitantes do exterior é o desafio para o próximo ano e isso irá auxiliar no desenvolvimento do tema, bem como 

colaborará para os avanços da UFSCar em termos de internacionalização, principalmente, por meio de aulas e palestras em línguas estrangeiras. Neste primeiro 

ano para o tema ‘Educação, processos humanos e transformações sociais’ o interesse dos pesquisadores esteve maior em bolsas para atividades a serem 

desenvolvidas no exterior, fruto de convênios e colaborações de pesquisa já em andamento. Nesse sentido foram realizadas 5 missões e no início de 2020 sete 

docentes permanecerão por 6 meses realizando pesquisas no exterior. Além disso, nossa meta para os próximos anos é investir em visitas e permanência de 

pesquisadores do exterior em nossa universidade para desenvolvimento de pesquisas e oferta de disciplinas, consolidando o trânsito bilateral em relação a ações 

e pesquisas. 

 

Em relação ao tema TECNOLOGIAS INTEGRADAS PARA A SAÚDE: DA PREVENÇÃO À REABILITAÇÃO, neste primeiro ano foi iniciada a negociação para 

estabelecimento para novos convênios de cotutela e dupla titulação, como Canada, Espanha e Estados Unidos da América. A atração de jovens pesquisadores 

estrangeiros (PVE) com excelente conhecimento na área de tecnologia em saúde e que auxiliarão no desenvolvimento do tema e melhorarão o nível de 

internacionalização da UFSCar com aulas e palestras ministradas em inglês. Houve um aumento considerável de colaborações entre os docentes dos diferentes 

PPG que integram este tema, permitindo a ampliação do desenvolvimento cientifico e tecnológico na área de tecnologia em saúde e a realização de disciplinas 

e atividades de ensino (palestras, workshops, etc.) ministradas em conjunto entre os diferentes PPG.  

 

Em relação ao tema BIODIVERSIDADE, FUNÇÕES ECOSSISTÊMICAS E SUSTENTABILIDADE, neste primeiro ano foi iniciada a negociação para estabelecimento de 
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Instrução: Descrever neste item, os impactos atingidos com o que foi executado dentro do período de apuração da prestação de contas, que estejam alinhados com os impactos propostos na versão aprovada pela CAPES, das 

ações da Pró-Reitoria. 
 

 
 

5. QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENFRENTADAS NO PRIMEIRO ANO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA PRÓ-REITORIA? (mínimo de 1.000 caracteres) 
 

A principal dificuldade neste primeiro ano foi a realização de vários editais ao mesmo tempo. Na UFSCar, como os editais iniciaram da construção coletiva da 

ProPG junto aos coordenadores e membros do grupo gestor, isso acarretou na necessidade de inúmeras reuniões para acertarmos os detalhes de cada 

modalidade de edital. Assim, concluímos vários editais no fim do ano, de modo que muitas ações serão realizadas até março de 2020. Acreditamos que para 2020 

este problema foi superado, uma vez que já temos o sistema de inscrições disponível e os editais estão todos elaborados, e serão somente reeditados com as 

datas de 2020. Também sentimos dificuldades na execução e prazos para a implementação de bolsas estabelecidos pela Capes, que mudaram ao longo do 

ano, dificultando o planejamento previamente definido. Com o remanejamento de 30% dos recursos do projeto global para 2023, fatalmente houve redução do 

número de bolsas e assim muitos alunos ficaram de fora. Este aspecto pode trazer um menor impacto para a proposta. 

 

Em relação ao Tema MATERIAIS ESTRATÉGICOS a maior dificuldade foi estabelecer os critérios de seleção dos editais para as diferentes chamadas de modo a 

priorizar o mérito científico, acadêmico, a relevância da pesquisa e adequação ao tema considerando que havia em cada tema um grande número de PPGs 

envolvidos, com conceitos 4 a 7 na CAPES  e em cada os critérios de excelência podiam variar. 

 

De forma unânime, os membros da equipe do tema REVOLUÇÃO NAS INDÚSTRIAS E CIDADES: INDÚSTRIA 4.0 E CIDADES INTELIGENTES notaram que a definição dos 

critérios de seleção dos candidatos nos diversos editais foi um grande desafio. Tal dificuldade se deu pelo fato de o tema integrar uma grande diversidade de 

PPGs, os quais têm critérios de excelência também distintos. 

 

Os membros da equipe do tema EDUCAÇÃO E PROCESSOS HUMANOS PARA TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS referiram que a definição dos critérios de seleção dos 

candidatos nos diversos editais foi um grande desafio. Tal dificuldade se deu pelo fato de o tema integrar uma grande diversidade de PPGs, os quais têm critérios 

de excelência distintos. Os debates em torno dos critérios favoreceram trocas e maior visibilidade dos interesses de pesquisa e de internacionalização dos PPgs 

favorecendo amadurecimento das relações interdisciplinares. 

 

Em relação ao tema TECNOLOGIAS INTEGRADAS PARA A SAÚDE: DA PREVENÇÃO À REABILITAÇÃO, a maior dificuldade foi estabelecer os critérios de seleção dos 

editais para as diferentes chamadas de modo a priorizar o mérito cientifico, acadêmico, a relevância da pesquisa e adequação ao tema, considerando que 

havia em cada tema um grande número de PPG envolvidos com conceitos de 4 a 7 na CAPES. Uma dificuldade enfrentada por este tema foi a seleção de alunos 

com adequada proficiência em língua inglesa. 

 

Em relação ao tema BIODIVERSIDADE, FUNÇÕES ECOSSISTÊMICAS E SUSTENTABILIDADE xxx 

 
 

Instrução: Citar as principais dificuldades enfrentadas durante a execução das ações da Pró-Reitoria, seja de caráter técnico-científico, financeiro, administrativo ou gerencial. 
 
 

 

6. QUAIS FORAM AS AÇÕES ESTRATÉGICAS USADAS PARA CONTORNAR AS DIFICULDADES ENFRENTADAS? (mínimo de 1.000 caracteres) 
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Foram realizados grupos de trabalho para cada edital e reeditado várias modalidades para cumprir com as mudanças exigidas pela Capes. A ProPG está criando 

uma coordenadoria própria para dar apoio as ações do PrInt, para poder dar apoio a Pró-Reitoria, coordenadores e membros do grupo gestor. Esta 

coordenadoria será fundamental para facilitar o encaminhamento das ações, do gerenciamento de editais e implementação de bolsas e recursos, que por hora 

estão concentrados aos Pró-Reitores. Além disso, foram feitas diversas reuniões com gestores dos programas de pós-graduação visando informá-los, esclarece-los e 

colaborar com suas programações de modo a que cada programa se beneficiasse ao máximo dos recursos e oportunidades ofertados pelo CAPES Print. Em 

relação a redistribuição de recursos para até 2023 foram feitas reuniões e redefinidas prioridades e agendas para cada um dos anos de vigência do Print junto aos 

PPGs envolvidos de modo a organizar as ações da forma mais proveitosa para os PPGs (discentes e docentes). 

 

Em relação ao Tema MATERIAIS ESTRATÉGICOS .. 

 

Visando sanar/mitigar as dificuldades encontradas na definição de critérios que viessem a integrar os distintos PPGs nos editais, foram realizadas reuniões com os 

membros da equipe do tema REVOLUÇÃO NAS INDÚSTRIAS E CIDADES: INDÚSTRIA 4.0 E CIDADES INTELIGENTES para que houvesse um consenso sobre estes critérios. 

Após essas reuniões da coordenação de tema foi possível estabelecer os critérios que foram levados à reunião com o Comitê Gestor para a devida redação dos 

editais e divulgação. 

 

Para o tema EDUCAÇÃO E PROCESSOS HUMANOS PARA TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS foir realizada consulta aos conselhos dos PPGs envolvidos, reuniões periódicas 

com coordenadores dos PPGs e comitê gestor, reuniões periódicas com gestores dos demais temas no ambito do Print juntamente com a equipe da pro-reitoria 

de pós graduação. 

 

Em relação ao tema TECNOLOGIAS INTEGRADAS PARA A SAÚDE: DA PREVENÇÃO À REABILITAÇÃO, para contornar as dificuldades nos critérios dos editais foram 

realizadas diversas reuniões entre a equipe de coordenação (gestor e coordenador do tema Saúde) e os coordenação/representantes de todos os PPG 

envolvidos para se discutir e estabelecer consenso sobre estes critérios de forma a equilibrar a participação dos PPG que atualmente tem conceitos distintos na 

CAPES. Uma preocupação constante do tema Saúde foi manter a consolidação dos PPG nota 7 (Fisioterapia, Química e Engenharia Química) e alavancar a 

pesquisa cientifica desenvolvida nos demais PPG que compõem o tema e que são avaliados com nota 4 pela CAPES. Além disso, foram realizadas reuniões dos 

coordenadores de temas com o Comitê Gestor para a redação dos editais e planejamento das ações para divulgação dos editais. 

 

Uma estratégia utilizada pelos PPG que compõem o Print/UFSCar, em relação à proficiência em inglês dos alunos da UFSCar, foi a realização de disciplinas 

obrigatórias em inglês, que estão sendo ministradas pelos docentes credenciados nos PPG que compõem este tema e pelos pesquisadores aprovados nos editais 

Print Capes – UFSCar. Com isso, espera-se um aumento do número de disciplinas ministradas em inglês para os alunos dos PPG da UFSCar e melhora significativa na 

fluência linguística dos estudantes. 

 

Em relação ao tema BIODIVERSIDADE, FUNÇÕES ECOSSISTÊMICAS E SUSTENTABILIDADE xxxx 
 

 
Instrução: Descrever como a instituição, em termos de planejamento estratégico, tenha se preparado para contornar as referidas dificuldades enfrentadas, para que os resultados das ações da Pró-Reitoria não sejam 

comprometidos. 
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7. OUTROS COMENTÁRIOS?  
 

<Se houver algum comentário adicional, no âmbito das ações da Pró-Reitoria> 
 

Instrução: Se houver algum aspecto relevante no desenvolvimento das ações da Pró-Reitoria que não foi abordado nas questões anteriores. 

 

8. DECLARAÇÃO (GESTOR) 
 

Na qualidade de Gestor das ações da Pró-Reitoria, DECLARO, para fins de prova junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, para os 

efeitos e sob as penas da Lei, que as informações prestadas neste relatório representam a real situação que se encontra o projeto em questão, por meio do 

presente Relatório Parcial de Execução das Ações da Pró-Reitoria, tendo em vista o cumprimento das ações, atividades necessárias para o atingimento de metas, 

objetivos e aplicação de recurso dentro do que foi acordado no universo do Programa Institucional de Internacionalização, em especial aos itens do Edital CAPES 

PrInt 41/2017: 5.1.1.6, 5.1.2.8, 5.1.2.7, 15, 16, dentre outros dispositivos legais correlatos ao Programa, aqui elencados na forma desta prestação de contas do primeiro 

ano de execução do Projeto Institucional de Internacionalização.  
 

Instruções finais: Anexar os documentos comprobatórios de acordo com as orientações da Coletânea de Entendimentos Programa Institucional de Internacionalização do CAPES-PrInt e outras instruções, se for o caso. Ao anexar 

documentos, identificar as comprovações de maneira que seja de fácil identificação ao ser analisada junto ao relatório em questão. A título de comprovação, importante anexar também, o documento institucional que formaliza o 

Conselho Superior ou outro órgão correlato, como também, os seus membros, além do parecer deste conselho sobre a referida prestação de contas de recursos vinculados às “Ações da Pró-Reitoria” em questão, que por sua vez, 

estará vinculada ao Projeto Institucional de Internacionalização da IES/IP. 

 

 

 

 

 


