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A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia e Biociências (PPGBTC)
da Universidade Federal de Santa de Catarina, no uso de suas atribuições como programa
líder de subprqeto do PRINT-CAPES/UFSC, torna público que estão abertas as inscrições
para seleção de Professor Visitante no Brasil (PVB) do Programa PRINT-CAPES/UFSC,
para início do período de atívidades no Brasil.

1 . DA FINALIDADE

1.1. 0 Programa PRINT-CAPES/UFSC através do Subprojeto "Comunicação celular e
biologia de sistemas" oferece duas (02) bolsas de Professor Visitante no Brasil para
atração de professores de renome atuantes e residentes no exterior de forma a ampliar a
interação, preferencialmente, com os professores integrantes deste subprojeto e
participantes dos seguintes Programas de Pós-Graduação vinculados ao Subprojeto
'Comunicação celular e biologia de sistemas":

a) Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Blociências (Programa líder)l
b) Programa de Pós-Graduação em Bioquímicas
c) Programa de Pós-Graduação em Farmacologial
d) Programa de Pós-Graduação em Neurociências.

1 .2. O Programa tem como objetivos específicos

1 .2.1 Incentivar a criação de parcerias e o início ou consolidação de uma rede de pesquisa
existente;

1 .2.2 Contribuir para a manutenção e/ou estabelecimento do intercâmbio científico por meio
da atuação junto aos programas de pós-graduação e seus diferentes grupos de pesquisa na
área do Projeto Institucional de Internacionalização da UFSC, desenvolvendo a
internacionalização da UFSCI
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1 .2.3 Proferir cursos, treinamentos, palestras ou seminários presenciais, preferencialmente
em temas de interesse do subprqeto "Comunicação celular e biologia de sistemas".

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS

2.1. Os membros da equipe nacional, doravante denominados DOCENTES ANFITRIÕES.
poderão propor a candidatura de um ou mais pesquisadores visitantes nos editais de
subprojetos aos quais estejam vinculados. A listagem dos docentes anfitriões do prometo
Comunicação celular e biologia de sistemas" está disponível no anexo l.

2.2. A concessão de bolsas de Professor Visitante no Brasil de 2019 seguirá o calendário
deste Edital e os candidatos devem ser. preferencialmente, provenientes de instituições
previamente cadastrados no subprojeto e também devem ser registrados como membros da
equipe estrangeira no sistema da CAPES.

2.2.1. Poderão ainda concorrer candidatos baseados em instituições sediadas nos países
previamente cadastrados no subprojeto ou no projeto PRINT/CAPES/UFSC 0, os quais
deverão ser registrados como membros da equipe estrangeira no sistema da CAPES se
aprovados no processo seletivo.

2.3. Os benefícios serão outorgados exclusivamente ao(à) bolsista e independem de sua
condição familiar e salarial, não sendo permitido o acúmulo de benefícios para a mesma
finalidade.

2.4 A duração da bolsa é de 15 a 90 dias, improrrogáveis, conforme as cotas aprovadas
para o subprojeto "Comunicação celular e biologia de sistemas" no Prometo PRINT-
CAPES/UFSC;

2.5 As atividades, tais como seminários, cursos e palestras, deverão
ser armazenadas em meio digital e divulgadas no ambiente do PRINT

sempre que possível,

3. ITENS FINANCIÁVEIS

3.1 São itens financiáveis no âmbito das bolsas: mensalidade, auxílio-deslocamento.
auxílio-instalação e seguro saúde, conforme Anexo XI do Edital CAPES 41/17, disponível no
site da PROPG/UFSC(http://propg.ufsc.br/internacionalizacao/print/editais-print/).

3.2 0s valores das bolsas serão depositados pela CAPES diretamente na conta bancária
dos candidatos aprovados e selecionados por este edital

3.3 É vedado o acúmulo de bolsas com outros benefícios concedidos pela CAPES ou
por quaisquer agências nacionais, salvo se norma superveniente dispuser em contrário.
3.5 A CAPES não concederá passagem para acompanhantes ou dependentes.

3.6 A CAPES não cobrirá quaisquer outros custos além dos descritos no Anexo XI do
Edital CAPES 41/1 7, tais como: seguro de vida, seguro contra acidentes, entre outros.

4. DAS OBRIGAÇÕES 'z'4.1 Caberá ao PVB selecionado e aprovado:
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a) Tomar as providências necessárias, quando for o caso, para a obtenção de visto de
entrada no Brasíl, na categoria VOTEM 1, com validade compatível com o período de
vigência da bolsa aprovada, prevendo a possibilidade de prorrogação, quando for o casos

b) Garantir e acompanhar o planejamento, a organização e execução das atividades
previstas no Plano de Trabalhos

c) Atuar obrigatoriamente em atividades relacionadas à pós-graduação, como: desenvolver
atividades de pesquisa, proferir cursos palestras e seminários, participar de aulas, interagir
com o corpo docente e discente do programa de pós-graduaçãol

d) Seguir toda a legislação da CAPES, incluindo as obrigações para o recebimento dos
auxílios e prestação de contas.

4.2 Caberá ao docente anfitrião

a) Orientar e assessorar os candidatos aprovados e selecionados no que for necessário
para a vinda ao Brasil, incluindo solicitação de visto, providências relacionadas à moradia e
aos serviços de saúde disponíveisl

4.3 Caberá ao coordenador do subprojeto

a) Garantir e acompanhar o planejamento, a organização e execução das atividades
previstas no Plano de Trabalho, atuando como interlocutor entre a UFSC. a CAPES e o
candidato selecionado e aprovado.

4.4 Caberá à coordenação do Programa de Pós-Graduação anfitrião

a) O programa de Pós-Graduação anfitrião vinculado ao subprojeto proponente deverá
assumir o compromisso de manter as condições de trabalho necessárias ao cumprimento e
execução do projeto, no caso de sua aprovação.

5. DO CRONOGRAMA

5.1 0 edital seguirá de acordo com os prazos estabelecidos abaixo

5.2.1 Para bolsas com início entre Outubro e Dezembro de 2019

z-
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Etapa
Inscrições dos candidatos

Comissão de seleção



Resultado final da homologação das
inscrições, caso houver pedidos de
reconsideração

1 0/07/201 9 Comissão de seleção

Divulgação dos candidatos
classificados 1 7/07/201 9 Comissão de seleção

Pedidos de reconsideração à
Comissão de Seleção 1 8 e 1 9/07/201 9 Candidato

Divulgação do resultado após análise
dos pedidos de reconsideração 31 /07/201 9 Comissão de seleção

Pedidos de recurso ao Grupo Gestor
PRINT-CAPES/UFSC OI e 02/08/201 9 Candidato

Divulgação do resultado após análise
dos pedidos de recurso e envio da
documentação à PROPG

09/08/201 9 Comissão de seleção

rnplementação das bolsas no sistema 12 a 15/08/2019 PROPG

5.2.2 Para bolsas com início entre Janeiro e Março de 2020

Etapa
Inscrições dos candidatos

Prazo l Responsável
1 3/05 a 20/09/201 9 l Candidato

Comissão de seleção Divulgado PROPG

Homologação das inscrições 30/09/201 9 í'nmic:cãn dn cnlnrãa

Pedidos de reconsideração do
indeferimento da inscrição

01 e 02/1 0/201 9 Candidato

Resultado final da homologação das
inscrições, caso houver pedidos de
reconsideração

04/1 0/201 9 Comissão de seleção

Divulgação dos candidatos
classificados 1 6/1 0/201 9 í'nmiceãa rln cc lanãnYUV

Pedidos de reconsideração à
Comissão de Seleção

1 7 e 1 8/1 0/201 9 Candidato

Divulgação do resultado após análise
dos pedidos de reconsideração

01/1 1 /201 9 Comissão de seleção

Pedidos de recurso ao Grupo Gestor
PRINT-CAPES/UFSC 04 e 05/1 1/201 9 Candidato
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Divulgação do resultado após análise
dos pedidos de recurso e envio da
documentação à PROPG

20/1 1 /201 9 Comissão de seleção

PROPG

6. DOS REQUISITOS GERAIS PARA A INSCRIÇÃO

6.1 0(A) candidato(a) deverá, obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos no ato da
inscnçao:

6.1 .1 Ser estrangeiro(a) ou brasileiro(a);

6.1 .2 Residir no Exterior e estar vinculado a Instituição de ensino e/ou pesquisa vinculada ao
subprojeto;

6.1.3 Possuir produção técnico-cientifica relevante na área do subprojeto "Comunicação
celular e biologia de sistemas"l

6.1.4 Possuir o registro ORCID que fornece um identificador único voltado para a área
acadêmica e de pesquisam

7. DAS INSCRIÇÕES

7.1 As inscrições deverão ser realizadas pelo docente anfitrião no período indicado no
item 5.1 deste edital, unicamente via e-mail, à Secretaria Integrada do Programas de Pós-
Graduação do CCB (SIPG) no seguinte endereço: ppgbtç«ilçQrltotQ:ufçç:br

7.2 A inscrição pressupõe o conhecimento e a aceitação pelo(a) candidato(a) do
Regulamento para Bolsas Internacionais no exterior da Capes (Portaria Capes n' 289, de 28
de dezembro de 2018 ou ates normativos subsequentes que disciplinem a matéria) e as
condições deste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento.

7.3 Cada candidato poderá ter sua inscrição efetuada em somente em um único edital de
seleção de bolsas para professor visitante no Brasil de 2019 do PRINT-CAPES/UFSC. Caso
o professor seja inscrito em dois ou mais editais, as candidaturas serão automaticamente
canceladas.

7.4 0 docente anfitrião poderá inscrever mais de um candidato em quaisquer editais de
programas de pós-graduação aos quais esteja vinculado.

7.5 0 período para realização da visita será, obrigatoriamente, de Outubro de 2019 a
Março de 2020.

7.6 0s documentos necessários à inscrição no processo seletivo são os seguintes:

7.6.1 Formulário de Inscrição, completamente preenchido, disponível na página do
PPGBTC (www.biotecnoloçiia.ufsc.br) ou na Secretaria Integrada dos Programas de Pós-
Graduação do CCB/UFSC (SIPG) Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e
Biociências (PPGBTC), Ala nova do Centro de Ciências Biológicas, Setor F, Bloco A, Sala '#'5 de 16



05 (andar térreo), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Campus Universitário
Jogo David Ferreira Lima. Bairro Carrego Grande, CEP: 88040-900 Florianópolis, Santa
Catarina, Brasil. Fones para contato: (48) 3721-2713/2715/2712/2711, / E-mail:

btclâlcontato . ufsc .br

7.6.2 Arquivo único em formato Podar)/e Documenf Fom7af (.pdf) intitulado "Identificação",
contendo cópia do Passaporte e comprovante de vínculo com instituição de origem do PVB.

7.6.3 Arquivo único em formato Portal)/e E)ocumen( Fom7af (.pdf) intitulado "Curriculum'
contendo o currículo atualizado com produção intelectual a partir do ano de 2015. Indicando
a(s) publicações mais relevantes do PVB

7.6.4 Arquivo único em formato Podar/e Documenf Fo/maf (.pdf) intitulado "Plano de
trabalho" em inglês, com no máximo 10 páginas, detalhando as atividades a serem
desenvolvidas e expectativa de resultados, de acordo com o período proposto para a bolsa.

7.7 0 tamanho máximo dos arquivos a serem anexados não poderá ultrapassar 5 MB.

7.8 0(A) Professor(a), ao apresentar a documentação requerida, se responsabiliza pela
veracidade de todas as informações prestadas e pela autenticidade dos documentos
entregues.

8. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

8.1 A comissão de seleção, responsável pela seleção dos candidatos a bolsa e designada
pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, será constituída pelo Coordenador do Subprojeto,
pelos Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação partícipes do subprojeto.

8.2 0s Coordenadores de Programas de Pós-Graduação podem ser substituídos por um
docente permanente por ele indicado.

8.3 Caso o Coordenador de Subprojeto seja também Coordenador de Programa de Pós-
Graduação, o respectivo Programa de Pós-Graduação deverá ser representado por seu
subcoordenador.

8.4 A portaria de nomeação da comissão de seleção será divulgada na homepage dos
programas de pós-graduação vinculados ao subprojeto.

8.5 Caso algum membro da Comissão de Seleção seja proponente de candidatura (docente
anfitrião) deverá declara-se impedido, devendo o Coordenador do subprojeto indicar um
membro substituto. A coordenação do subprojeto deverá informar à PROPG que retificará a
portaria de nomeação fazendo constar a inclusão do suplente e a substituição será
registrada na ata da reunião da Comissão de Seleção.

9. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

9.1 Serão avaliados os seguintes pontos para efeitos de seleção e classificação dos(as)
candidatos(as):

a) Aderência da Proposta (AP): grau de alinhamento do projeto aos objetivos do PRINT
e ao subprojeto "Comunicação celular e biologia de sistemas".
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b) Qualidade do Proposta (QP): mérito, relevância e clareza do plano de trabalho
proposto, sua exequibilidade e consistência com a duração do prometo, potencial de
impacto na internacionalização da UFSC e evidenciação do alinhamento aos
objetivos do PRINT, resultados previstos, consistência do tema com as áreas de
atuação do supervisor estrangeiro, relação com as metas do subprojeto
"Comunicação celular e biologia de sistemas"

c) A cada candidato(a) a bolsa será atribuída uma nota entre 0,00 (zero) e l0,0 (dez)
As notas AP, QP e PI serão normalizadas entre 0 (zero) e lO (dez).
A Nota Final será dada pela aplicação da fórmula:
Nota Final (NF) = AP*0,40 + QP*0,60.

10. DOS RESULTADOS E RECURSOS

10.1 A lista dos candidatos com inscrições homologadas, com a pontuação obtida e
respectiva classificação, será publicada nas homepages do Programa de Pós-Graduação
em Biotecnologia e Biociências (Programa líder)l do Programa de Pós-Graduação em
Bioquímicas do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia e do Programa de Pós-
Graduação em Neurociências.

l0.2 0s pedidos de reconsideração à Comissão de Seleção, com as justificativas que os
motivam e devidamente fundamentados, deverão ser encaminhados unicamente via e-mail.
para ppwbtc©)contato.ufsc.br

l0.3 0s pedidos de recurso ao Grupo Gestor PRINT-CAPES/UFSC, com as justificativas
que os motivam e devidamente fundamentados, deverão ser encaminhados, via e-mail, para
riDtDropq(®contato. ufsc. br.

l0.4 0s resultados, após análise dos pedidos de reconsideração à Comissão de Seleção e
de recurso ao Grupo Gestor PRINT-CAPES/UFSC. serão publicados na homepage do
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biociências (Programa líder)l do Programa
de Pós-Graduação em Bioquímicas do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia e do
Programa de Pós-Graduação em Neurociências.

l0.5 Serão selecionado(a)s aquele(a)s candidato(a)s que, pela ordem decrescente de
classificação, preencherem o número de bolsas disponibilizadas ao subprojeto.

1 0.6 Caso ocorram desistências de candidato(a)s selecionado(a)s, poderão ser chamados a
ocupar as bolsas remanescentes outro(a)s candidato(a)s aprovado(a)s, sendo respeitada a
ordem de classificação.

1 0.7 Em nenhuma hipótese serão fornecidas informações sobre o resultado por telefone ou
por e-mail.

1 1. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 Será desclassificado(a) e automaticamente excluído(a) do processo seletivo, o(a)
candidato(a) que:

1 - Estiver inscrito em dois ou mais editais de seleção de bolsas de professor visitante no
exterior em 2019 no âmbito do PRINT-CAPES/UFSC;

'Ã-
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11 - Não apresentar a
Edital;

documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste

111 - Prestar declarações ou apresentar documentos falsos no processo seletivo

1 1 .2 0 resultado deste Edital tem validade até o lançamento do próximo Edital de Seleção de
bolsas de professor visitante no exterior PRINT-CAPES/UFSC.

1 1.3 0s casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção ou pelo Grupo Gestor
PRINT-CAPES/UFSC, conforme as suas competências.

Florianópolis (SC), 10 de Maio de 2019

V
ber Wagner

P [o em
Prof. Dr.

Coordenador do

biologia de sistemas7 -JÉRINT-CAPES/UFSC
Centro de C/êlÍcias Biológicas

Universidade Fefifral de Santa Catarina

#C. Grisard
:Comunicação celular e

Portaria n'. 2624/201 8/GR

prof. Dr. ddmundo C. Gdsard
Departamento de Microbiobgia.

Imunalogia e Parasitologia
MIÉ/CCB/UFSC

CCB/UFSC '
Portaria n' 2624/2018/GR
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ANEXOI

Listagem de Instituições Estrangeiras e países vinculadas ao Subprojeto
"Comunicação celular e biologia de sistemas"

INSTITUiêÕÉiãÊÕÊPfÕRÃI
KAROLINSKA INSTITUTET
UNIVERSIDADE DO PORTO
UNIVERSITY OF ALBERTA
KATHOLIEKE UNlvERsITETT LEÜVÉN
UNIVERSITY OF CALIFORNIA. BERKELEY
N EWCASTLE UNIVERSITY
UNIVERSITY OF EAST ANGLIA

PAIS
Suécia
Portuaal
Canadá
Bélqica
Estados Unidos
Reino Unido
Reino Unido

Listagem das instituições estrangeiras e países vinculados ao Projeto
CAPES/PRINT/UFSC

Listagem disponível em: httpy/tropa.ufsc.br/internacionalizacao/orint/instituicoes
estranhei ras-vinculadas-print/.

Listagem dos Docentes Anfitriões da UFSC vinculados ao Subprojeto
"Comunicação celular e biologia de sistemas"
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ANEXO ll Descrição Geral do Subrojeto "Comunicação celular e biologia de
sistemas"

Título do Projeto

COMUNICAÇÃO CELULAR E BIOLOGIA DE SISTEMAS

Resumo do Projeto

A comunicação entre as células de um organismo, entre organismos unicelulares ou destes com
seus hospedeiros é fundamental para a manutenção da vida. O tema que buscamos abordar nesta
proposta é fundamental nas ciências biológicas, sendo uma das bases para a compreensão mais
ampla das ciências da vida. O entendimento dos mecanismos envolvidos nos diferentes níveis de
comunicação e interação celular intra- e interespecífica é vital. Este conhecimento, principalmente
nas áreas básicas, é crítico para o desenvolvimento tecnológico das mais distintas áreas dos
setores produtivos do país voltados à saúde humana, à saúde animal e ao meio ambiente. Diante
do tamanho desta tarefa, a cooperação entre grupos de pesquisa nacionais e internacionais é
crucial, notadamente no que se refere à troca e geração de conhecimento em parceria. No Brasil, a
maior parte do conhecimento científico é gerado nas universidades, em especial, nas
universidades públicas. Desta forma, a internacionalização das universidades torna-se mandatória
se almejamos alcançar destaque mundial em ciência, tecnologia e inovação. Nesta linha, a
presente proposta visa a internacionalização do sistema de Pós-Graduação do CCB, contribuindo
para o incremento da relevância nacional e internacional da UFSC, tornando-a mais competitiva. O
tema proposto neste projeto (Comunicação Celular e Biologia de Sistemas) está no cerne do
interesse mundial para compreender como ocorrem as interações celulares entre e intra-espécies,
permitindo o entendimento de fenómenos biológicos como, por exemplo, as infecções humanas e
animais por microrganismos, as interações de células tumorais com células normais e as
interações celulares em processos crónico-degenerativas, dentre outros.

Problema

A comunicação entre células é fundamental para a manutenção da vida, ocorrendo desde o nível
atómico, por meio de interação entre moléculas, passando pela comunicação entre diferentes
compartimentos celulares (Ex: núcleo e citoplasma), diferentes células de um tecido (Ex: tumores
metastáticos), até células de diferentes organismos (Ex: infecções). Tanto seres unicelulares
quanto pluricelulares recebem e transmitem informações químicas para a fauna e flora local,
garantindo a obtenção de nutrientes, desenvolvimento, reprodução e defesa. Dada a importância
central de eventos de comunicação celular nas ciências biológicas, biomédicas e da vida, o
entendimento de mecanismos envolvidos nos diversos níveis de comunicação e interação é vital
para que tenhamos ferramentas para modificar as interações deletérias, indesejadas ou de
interesse entre células e diferentes organismos. Neste sentido, destaca-se a bioengenharia de
tecidos que envolve a comunicação das células entre si e com o microambiente. Um outro gargalo
que pretendemos abordar nesse prqeto é a análise de dados de larga escala gerados pelas áreas
'õmicas" (ex. sequenciamento de DNA e RNA ou análises metabólicas em larga escala). Temos a
convicção que treinar pessoas para realizar análises sistêmícas da grande quantidade de dados já
disponíveis na literatura é central no avanço científico no campo da biologia moderna. Esses
conhecimentos permitirão que a ciência brasileira desenvolva pesquisa em áreas de fronteira e "z
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transfira conhecimento para a sociedade na forma de insumos e terapias biotecnológicas
essenciais para o posicionamento do país em um patamar de protagonismo e autossuficiência
para enfrentar os desafios do século XXI. Para esse projeto apresentamos um grupo
multidisciplinar consolidado e com comprovada maturidade e qualidade científica, cujos
participantes estão ligados aos PPG em Biotecnologia e Biociências, Biologia Celular e
Desenvolvimento, Bioquímica, Multícêntrico de Ciências Fisiológicas, Neurociências e
Farmacologia do CCB/UFSC. e que se propõe a estudar diversos aspectos básicos da
comunicação celular intra- e interespecífica. São temas desse projeto: a sinalização celular no
desenvolvimento, na engenharia de tecidos, na interação entre microrganismos e seus
hospedeiros, entre microrganismos (como por exemplo na formação de biofilmes), as disfunções
metabólicas (na diabetes), em traumas e patologias (câncer e hipertensão).

Justificativa

A ciência básica é necessária à geração de novos conhecimentos para inovação. Sem avanços
nas informações fundamentais, permanecemos reféns do conhecimento produzido no exterior e,
portanto, os processos aqui desenvolvidos tendem a ser incrementais e não disruptivos
Reconhecendo essa necessidade, percebemos que o Brasil está atrasado cientificamente quando
comparado à outros países em desenvolvimento e à países desenvolvidos. Isso se deve a
múltiplos fatores como deficiências em infraestrutura e logística, financiamento insuficiente e
irregular, culminando com uma cultura científica em expansão, mas ainda aquém do desejável.
Recentemente o Brasil demonstrou seu potencial científico à comunidade internacional, sendo um
dos principais protagonistas para o rápido entendimento sobre a epidemia de Zika e sua relação
com a microcefalia que assolou o mundo entre 2015 e 2016. Isso mostra que a ciência brasileira
está Inserida no cenário internacional e é capaz de impactar positivamente a geração de
conhecimento em nível mundial e contribuir para a resolução de problemas globais. Nesse cenário.
a internacionalização das universidades, local onde a maior parte do conhecimento científico é
gerado no Brasil, especialmente nas áreas básicas, é central para o desenvolvimento científico e
tecnológico do país. A temática que abordaremos nesta proposta é fundamental nas ciências
biológicas, sendo uma das bases para o entendimento mais amplo das ciências da vida. A
comunicação celular e a biologia de sistemas são temas que permeiam grande parte dos
Programas de Pós-Graduação do CCB. Os temas abrangem desde o estudo de como os embriões
se formam. passando por processos biotecnológicos de engenharia de tecidos, produção de
bebidas, alimentos, novos fármacos e biocombustíveis até o entendimento de como as células
conseguem lidar com uma infecção por vírus, bactérias, protozoários ou mesmo o comportamento
de células cancerosas ou durante o processo de reparo após uma lesão. A nossa proposta de
Internacionalização visa fortalecer colaborações já existentes com universidades de renome
mundial, buscando a expansão de novas colaborações e proporcionando o aprimoramento de
docentes e discentes e possibilitando que a UFSC alcance patamares de competitividade e
relevância internacional

Caráter Inovador

Do ponto de vista institucional, a presente proposta visa contribuir para que a UFSC se torne um
ambiente atrativo para pesquisadores, grupos de pesquisa e instituições internacionais. Além da
desejada inserção internacional, o estabelecimento ou manutenção de vínculos prolongados com
grupos internacionais ampliarão o envolvimento e a percepção de novas parcerias. Do ponto de
vista acadêmíco, a presente proposta visa uma grande mudança na maneira como a atividade de
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pós-graduação é exercida e avaliada no país. Embora de valor incalculável para o país nas últimas
décadas, o atual modelo de proposta, de condução e de avaliação de um programa de pós-
graduação, dá sinais de envelhecimento e rigidez já percebidos por inúmeras áreas acadêmicas e
pela própria CAPES. Portanto, a oportunidade de vivenciar de perto outros modelos acadêmicos e
a possibilidade de ter uma avaliação internacional continuada dos nossos programas é uma
oportunidade única. Do ponto de vista tecnológico, é crucial na área biomédica dominar e ter
condições de utilizar os modernos aparatos e metodologias tecnológicas preparativas e de análise.
Embora o parque de equipamentos da UFSC seja bastante bom nesta área, a interação com
visitantes internacionais cujo conhecimento nestas várias novas tecnologias irá permitir a definição
de investimentos e aumentar a competitividade da UFSC na participação em grandes editais
nacionais e internacionais. Como destaques de inovação deste projeto relacionamos (sem ordem
de prioridade):
a) Ministração de disciplinas de caráter geral por visitantes estrangeiros. Estas disciplinas serão
ministradas em inglês e terão abrangência de tema com vistas a serem atrativas para o maior
número de discentes dos diferentes PPG participantes. Estas disciplinas farão uso de video-
conferência (VC) e dos recursos do Moodle/UFSC buscando agregar diferentes PPG, campi da
UFSC e instituições.
b) Ministração, em inglês, de disciplinas usuais dos PPG com participação de Pesquisadores
estrangeiros, também utilizando recursos de VC e Moodle.
c) Eventos integradores dos diferentes PPG com participação de pesquisadores estrangeiros.
d) Escolas de Verão/Inverno sobre temas mais pontuais de interesse comum entre os grupos
nacionais e estrangeiros com atividades práticas com vistas à percepção de novas metodologias.
e) Workshops com Pesquisadores estrangeiros sobre a organização conceitual, disciplinar e
organizacional dos PPG envolvidos com vistas a aproveitar experiências e novos modelos de pós-
graduação.
f) Implementação de comissões de avaliação externa dos PPG participantes da proposta com a
participação dos pesquisadores internacionais. Esta atividade certamente contribuirá para uma
percepção externa e de qualidade dos nossos PPG.
g) Conferências regulares de membros dos grupos internacionais ministradas por VC à grupos de
pesquisa e/ou discentes dos PPG.
h) Implementação da atividade denominada "Meet The Professor" onde, mediante inscrição prévia,
pequenos grupos (5-6) discentes terão 2-3 horas para conversar informalmente com cada visitante
internacional sobre sua carreira, interesses científicos, etc, na ausência de seus orientadores e
demais pesquisadores nacionais. Esta atividade tem um profundo impacto na formação de jovens
mentes pela percepção de experiência externa ao seu dia-a-dia.

Objetivos

Proporcionar a parceria entre os grupos de pesquisa nacionais e estrangeiros com vistas a
estabelecer um caráter internacional nas atividades típicas e correntes de Programas de Pós-
Graduação, contribuindo para que a UFSC se torne um ambiente atrativo para pesquisadores,
grupos e instituições internacionais.

Gerar conhecimento novo em áreas de fronteira permitindo a transferência desses conhecimentos
para a sociedade na forma de insumos e terapias biotecnológicas essenciais para o
posicionamento do país em um patamar de protagonismo e autossuficiência para enfrentar os
desafios do século XXI.
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ANEXO lll Tabela de Pontuação para os Critérios Gerais do subprojeto
"Comunicação celular e biologia de sistemas"

Critério Geral

[a do subprojeto

rojeto PRINT/U FSC

gQ no projeto PRINT/UFSC
Q cadastrado no subprojeto

5. Professor estrangeiro é colaborador direto de membro da equipe do
subprojeto

6. Professor proponente (docente anfitrião) é membro da equipe do
sub-projeto

7. Há projeto conjunto financiado entre o docente anfitrião e o
candidato

8. Há trabalhos científicos em co-autoria entre o docente anfitrião eo
candidato

9. Há/Houveram intercâmbios de estudantes entre os laboratórios do
roponente ç do candidato

10. Será(ão) ofertadas disciplinas/cursos durante a estadia do
rofessor visitante no Brasíl

Total :

Pontuação
Oal
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ANEXO IV - Formulário de Inscrição Professor Visitante no Brasil - CAPES/UFSC

FORMULÁRIO INSCRIÇÃO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que estou ciente do disposto no i) EDITAL N.' 06/PPGBTC2019, ii) no
regulamento de bolsas da CAPES, declarando que estou realizando uma única inscrição neste
edital

Data: / /2019

Assinatura do(a) candidato(a)

Assinatura do(a) docente anfitrião(ã)
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Nome do subprojeto:

Nome do(a) Candidato (a):

Nacionalidade:

Endereço e País de Residência:

CPF ou N' do Passaporte:

Telefone para contato:

Endereço eletrõnico(e-mail):

Identificador ORCID:


