
Coordenação de Pós-graduação em Ciências (Microbiologia) 

Edital para Seleção Interna para Missões e Bolsa de Professor Visitante Junior, no 

exterior, no âmbito do Edital PRINT-UFRJ 

 

Encontram-se abertas a partir de 15 de março de 2019 até o dia 15 de abril de 2019 às 

16:00h as inscrições de Docentes do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

(Microbiologia) para as seguintes modalidades: 

1. 02 Missões no Exterior (duração 20 dias) 

2. 01 Missão no Exterior com Participação em Congresso (duração 20 dias) 

3. 01 Bolsa de Professor Visitante Junior (duração 12 meses) 

 

Todos os Docentes do Programa interessados na implementação de bolsas no período de 

junho a setembro de 2019 deverão entregar  toda DOCUMENTAÇÃO COMPLETA na  

Secretaria do Programa até o dia 15 de abril de 2019. Os docentes que desejarem 

implementar sua bolsa no período de outubro a dezembro de 2019 deverão entregar a 

DOCUMENTAÇÃO COMPLETA até o dia 15 de julho de 2019. 

Documentação Necessária: 

Missões 

1. Requerimento para abertura de processo;  

2. Formulário “Solicitação de Missão no Exterior – Com ou sem Vínculo com Projeto 

de Pesquisa em Cooperação Internacional”; 

3. Cópia da publicação de autorização do afastamento do país;  

4. Documento que comprove a parceria e que justifique a missão, por exemplo: cartas-

convite. Comprovante de aceitação de artigo em congresso (caso a missão envolva 

congresso), protocolo de intenção ou acordo específico com a instituição que receberá o 

pesquisador, etc.;  

5. Plano de Trabalho Detalhado para a Missão; 

6. Justificativa e Motivação para a Missão. 

OBS: 

Cabe ressaltar que uma missão de trabalho corresponde à viagem de um docente 

pesquisador e deverá ter duração de, no mínimo, 7 (sete) e, no máximo, 20 (vinte) dias, 

contando os dias de saída Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa – PR2 Universidade 

Federal do Rio de Janeiro – UFRJ do Brasil e o de retorno.  



Uma missão de trabalho não poderá ser dividida para compreender a ida de mais de um 

pesquisador. As missões podem ser utilizadas para participação em eventos científicos.  

Entretanto, visando ampliar os resultados do Projeto Institucional de 

Internacionalização da UFRJ, recomendamos fortemente que os professores incluam 

outras atividades em suas missões, como visitas a instituições de pesquisa daquele país. 

Professor Visitante Sênior e Professor Visitante Júnior  

1. Formulário de Candidatura à Bolsa no Exterior 

2. Carta de aceite ou convite da instituição de destino, devidamente datada e assinada, 

em papel timbrado, informando mês e ano de início e término da permanência;  

2. Currículo Lattes atualizado;  

3. Plano de trabalho a ser desenvolvido durante a permanência no exterior, contendo os 

seguintes itens: • Título • Introdução e justificativa, apresentando a atualidade e 

relevância do tema da pesquisa e aderência ao Projeto Institucional de 

Internacionalização da UFRJ e, se for o caso, também ao projeto em cooperação 

internacional; • Definição e delimitação clara do objeto de estudo; • Objetivos e Metas; • 

Metodologia a ser empregada; Cronograma de atividades; • Contribuição do plano de 

estudos para a promoção do ensino, formação e aprendizagem, quando o caso, bem 

como para a ampliação da cooperação e intercâmbios internacionais da UFRJ, 

destacando o potencial para o aumento da rede de pesquisa e educação, com novas 

técnicas e parcerias, além de ampla divulgação dos resultados, quando for o caso; • 

Relevância da pesquisa proposta para o desenvolvimento científico e tecnológico da 

área no Brasil no médio e longo prazos; • Relevância da pesquisa proposta para o 

desenvolvimento econômico e de bem estar social do Brasil no médio e longo prazos, 

quando for o caso; • Informação se o plano de estudos prevê/atende às normas éticas 

nacionais e internacionais, quando relevante; • Justificativa para a escolha da IES de 

destino, indicando a sua adequação ao Projeto Institucional de Internacionalização da 

UFRJ e, se for o caso, também ao do projeto em cooperação internacional; • Referências 

bibliográficas; • Resultados esperados;  

4. Proposta de atividades a serem realizadas no retorno, de forma a permitir que a 

instituição se aproprie do conhecimento adquirido pelo beneficiário no exterior. 

Processo Seletivo: 

O Processo de Seleção será baseado, principalmente, na análise da documentação 

enviada, podendo ser incluída uma apresentação de 15 min com arguição sobre o 

projeto ou plano de trabalho a ser desenvolvido no exterior. A Comissão de Avaliação 

será composta pelo Coordenador do PPG-Micro e por dois Docentes Permanentes do 

Programa. 

As entrevistas, caso necessárias, ocorrerão nos dias 22 e 23 de abril de 2019. 



 

 

Divulgação dos Resultados e Recursos: 

 Os resultados serão divulgados no dia 24 de abril e pedidos de recursos serão aceitos 

até o dia 26 de abril às 12:00h. 

 

Rio de Janeiro 15 de março de 2019 

 

 

 


