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Edital nº 03/2019 
 

 (Programa de Apoio a Missões 
Acadêmicas/Cientificas no Exterior) 

 
 

A Comissão de Pós-Graduação do Programa de Tecnologia Nuclear informa a toda a 
comunidade do IPEN que encontram-se abertas inscrições para o processo de seleção 
de orientadores do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Nuclear para concorrer 
a missão de até 2 orientadores com duração de no mínimo 7 (sete) e no máximo 15 
(quinze) dias no exterior conforme Edital No 03/2019 – PrInt USP em anexo.  
 
 

DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 

 

Os candidatos deverão: 

a) Ser brasileiros ou estrangeiros com visto permanente no Brasil; 

b) Ser orientadores credenciados, em Programa de Pós-Graduação da USP participante do 

Programa PrInt CAPES/USP; 

c) Demonstrar comprovada liderança acadêmica e reconhecida produtividade científica; 

 

DAS INSCRIÇÕES: 

 
As inscrições serão recebidas pela Gerência de Ensino, 1º andar do prédio do Ensino, salas 130 ou 

131 em envelope fechado com o nome do(s) candidato(s) a missão, de 18/02/19 até o dia 29/03/19 

no horário das 9:00 até as 16 horas, impreterivelmente, não sendo aceitas inscrições posteriores. 

 
DOS DOCUMENTOS DOS CANDIDATOS PARA ANÁLISE DA COMISSÃO DE 

SELEÇÃO: 

 

a) Ficha de inscrição para o Programa PrInt USP/Capes PAME (anexo I), contendo 

descrição detalhada dos seguintes critérios: 

- Identificação pessoal e vínculo; 

- Universidade de destino, identificando se é parceira nos termos do anexo II; 

- Evidências de cooperação entre a USP e instituição de destino ou carta de intenções 

demonstrando o interesse mútuo do desenvolvimento de projeto acadêmico/científico entre os 

grupos de pesquisa/programas de pós-graduação/universidades; 

- Objetivos da missão: pesquisas em conjunto, discussão sobre convênios de dupla-titulação, 

parcerias acadêmico/científicas, estabelecimento, fortalecimento e prospecção de redes de 

colaboração e financiamentos externos, entre outros; 

- Duração da missão; 

- Orçamento detalhado conforme normas do edital (instruções adicionais no anexo III); 

- Endereço eletrônico institucional, não sendo aceitos e-mails externos aos da Universidade.  

b) Link para acesso ao Curriculum Vitae atualizado, a partir da Plataforma Lattes; 
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c) Possuir o registro ORCID que fornece um identificador único voltado para a área 

acadêmica e de pesquisa. O registro é gratuito e pode ser realizado no site https://orcid.org/; 

 
 

DA SELEÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO: 
 

O resultado com a missão selecionada será divulgado até o dia 09 de abril. A missão selecionada 

terá até o dia 17/04 para enviar à essa Gerência (frajndli@ipen.br), na forma eletrônica, em pdf, os 

documentos solicitados.  
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