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Edital nº 04/2019 
 

 (Programa de Professor Visitante do 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 professor visitante pelo período de até 15 dias conforme Edital No 02/2019 – PrInt 
USP/CAPES em anexo.  
 
 

DA FINALIDADE 

 

O Programa Professor Visitante do Exterior (PVE) tem por objetivo selecionar candidaturas de 

professores/pesquisadores de alto nível atuantes no exterior, em todas as áreas do conhecimento, 

para contribuir para a excelência dos cursos de doutorado na USP. Este Programa deve estar 

alinhado aos objetivos do Programa PrInt USP/Capes.  

 

PERIODO DA VISITA 

 

Entre agosto e dezembro de 2019. 

 
DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA 

 

a) O Centro proponente deverá fornecer garantia de local de trabalho e infraestrutura 

apropriada para a realização da(s) atividade(s) previstas; 

b) O Centro proponente deverá assumir o compromisso de manter as condições de trabalho 

necessárias ao cumprimento e execução do projeto, no caso de sua aprovação. 

c) Os programas poderão apresentar proposta de visita conjunta com outros programas que 

façam parte da mesma área Temática do Programa PrInt USP/Capes, visando a 

maximização dos esforços e melhor aproveitamento dos seus recursos. Neste caso, a 

proposta terá apenas um coordenador de projeto explicitando os programas de Pós-

Graduação participantes com as respectivas anuências. 

d) O Professor visitante deverá possuir o título de doutor e ter produção acadêmica relevante, 

principalmente nos últimos 5 (cinco) anos e estar vinculado a instituição estrangeira. Não 

serão aceitas candidaturas de professores que estejam exercendo atividades de docência ou 

pesquisa no Brasil. 

 

 

DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA 

 

 a) Ficha de Inscrição no PVE (anexo I) 

b) Plano de trabalho em inglês, elaborado em comum acordo pelo candidato a professor 

visitante e pelo Centro que irá receber o professor visitante, contendo: 

- Título, nome do proponente e área do conhecimento; 

- Programa de atividades de ensino, contendo objetivos e metas, compatíveis com a duração da 

visita; 

- Cronograma de execução das atividades a serem desenvolvidas pelo candidato; 

- Relevância do tema; 
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- Sumário do Curriculum Vitae do proponente atualizado; 

 c) Cópia de documento comprobatório do título de doutor ou declaração de sua instituição 

atestando a condição de doutor.  

 d) Evidência de interação existente entre o professor(a)/pesquisador(a) visitante e o grupo 

proponente ou a perspectiva de colaboração futura.  

 e) Declaração, em modelo livre, da coordenação do programa de pós-graduação 

responsabilizando-se pelo cumprimento das normas do PPG; 

 f) Declaração em português ou inglês, em modelo livre, do candidato a professor visitante, 

demonstrando concordância com sua participação no período da visita, que deverá ter prazo de 

permanência única e ininterrupta para o professor visitante de 15 (quinze) dias. 

 g) Identificação da Universidade de vínculo do Professor Visitante, classificando-a como 

Parceira ou não, nos termos do Anexo II. 

 

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 professor visitante, responsável pela visita no IPEN e 

Centro, de 18/02/19 até o dia 15/03/19 no horário das 9:00 até as 16 horas, impreterivelmente, não 

sendo aceitas inscrições posteriores. 

 

DA SELEÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO: 
 

O resultado com o nome do professor selecionada será divulgado até o dia 09 de abril. O 

reponsável pela visita 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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