
01 vaga (de 7 a 15 dias) no âmbito do Programa PRINT-CAPES/UFSC, subprojeto 
“Internacionalização integrada da produção de conhecimento e formação de recursos humanos na 
área de biodiversidade marinho/costeira - bases para a sustentabilidade”, para início das 
atividades entre 1 de julho e 20 de setembro de 2020. 

- Perfil do candidato: professor(a) com produção relevante e residente no exterior, que deverá 
ampliar as interações e redes de pesquisa com o Brasil, proferindo cursos, treinamentos, palestras 
ou seminários, preferencialmente no tema em questão. 
- Os candidatos devem ser, preferencialmente, provenientes de países e instituições já cadastrados 
no subprojeto (Anexo XVIII e/ou na lista em https://propg.ufsc.br/cin/print/instituicoes-
estrangeiras-vinculadas-print/), e também devem ser registrados como membros estrangeiros no 
sistema CAPES. Eventuais inclusões também poderão ser feitas de acordo com instruções no Edital. 
- Cabe ao PVB: obter o visto de entrada no Brasil e executar as atividades planejadas. Recomenda-
se que o candidato se cadastre no sistema de bolsas da CAPES através do botão "Create vour
CAPES account", em: https://sadmin.capes.gov.br/sadmin/#/cadastroUsuarioEstrangeiro; 
- Cabe ao docente anfitrião: efetivar a inscrição do PVB e assessorar nas providências necessárias.
- Interessados com planos de trabalho de menor aderência ao subprojeto também devem se 
candidatar. As vagas remanescentes só serão preenchidas por candidatos classificados nos moldes 
deste Edital.
- Inscrições via e-mail: ppgecologia@contato.ufsc.br

PROFESSOR VISITANTE NO BRASIL (PVB)

Inscrições até: 16 de março de 2020
https://propg.ufsc.br/cin/print/editais-print/edital-dse-n-

72020propg-print-capesufsc/

Documentos para inscrição:

- Formulário de inscrição (Anexo XXX);
- Passaporte e comprovante de vínculo com instituição de origem (visto, se necessário);
- Plano de trabalho (em português ou inglês, com até 10 páginas, detalhando as atividades a serem 

desenvolvidas e expectativa de resultados). No caso de área distinta, é interessante indicar relevância 
para a internacionalização da ciência;

- Carta de aceite definitiva da UFSC, atestando também a suficiência linguística do candidato.
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