Regras de submissão de propostas para viagens de curta duração
dentro do PrInt/PPG-Física
1. O candidato ao apoio para viagens de curta duração do PrInt deverá:
1.1

Ser, necessariamente, docente do PPG-Física vinculado ao PrInt/PPG-FÍSICA;

1.2

Ter produção científica na área onde irá atuar;

1.3

Estar com o currículo Lattes atualizado.

2. No ato de submissão da solicitação o proponente deverá apresentar:
2.1

Carta convite do colaborador no exterior informando o período de realização das
atividades;

2.2

Currículo resumido do colaborador no exterior;

2.3

Plano de atividades a ser desenvolvido no exterior.

3. Da Avaliação das Propostas
3.1

As candidaturas encaminhadas ao PPG-FÍSICA serão analisadas pela COMPG do PPGFÍSICA da UFPE segundo critérios que deverão considerar:

3.1.1

Aderência à temática;

3.1.2

Países da temática: Alemanha, Argentina, Armênia, Bélgica, Canadá, Chile, China,
Espanha, Estados Unidos da América (EUA), França, Itália, Israel, Iran, Polônia, Portugal,
Reino Unido, Rússia, Uruguai;

3.1.3

Relevância da instituição no exterior;

3.1.4

Currículo do colaborador no exterior;

3.1.5

Interação técnico-científica prévia com o grupo de pesquisa no exterior;

3.1.6

Professores do programa que não tenham anteriormente recebido o apoio do PrInt

(viagem de curta duração ou bolsa de capacitação) receberão prioridade na análise das
propostas.

4. Das obrigações dos contemplados
É de responsabilidade do contemplado com apoio do PrInt/Capes:

4.1 Desenvolvimento do Plano de Trabalho e cumprimento das metas propostas;
4.2 Preparação de um relatório técnico detalhando as atividades desenvolvidas, que deverá
ser entregue à Secretaria do PPG-FÍSICA em até 30 dias após a finalização das atividades
apoiadas.

5. Da periodicidade da avaliação e uso do recurso
As submissões podem ser feitas em fluxo contínuo, mas serão avaliadas pela COMPG no
final de cada trimestre (março, junho, setembro e dezembro). A visita deverá ser antes da
avaliação do próximo trimestre (exemplo: selecionados no final de março devem viajar
antes do final de junho).

