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1. Objeto

A presente chamada tem como objetivo dar instruções para submissão de propostas em 
atendimento ao Programa de Internacionalização CAPES – PRINT - ITA. Tal programa tem como 
objetivo aumentar o nível de internacionalização das instituições contempladas por meio de 
suporte a projetos relacionados à áreas temáticas de interesse institucional. Em especial, a 
presente chamada selecionará propostas para a vinda de pesquisadores de instituições 
estrangeiras por quinze dias ao ITA durante os meses de janeiro a março de 2020. 

2. Programa CAPES-PRINT do ITA

Os Documentos importantes que devem ser consultados sobre o Programa estão 
disponíveis no sítio http://www.ita.br/posgrad/programainstitucionaldeinternacionalizaocapesprint 
são: 

Edital CAPES-PrInt 
Equipe de Coordenação dos Projetos 
Resumo dos Projetos CAPES-PrInt 
Proposta (aprovada pela CAPES) 
Plano Institucional de Internacionalização 

Este programa, cujo edital foi lançado pela CAPES no segundo semestre de 2017; visa 
fortalecer o relacionamento de instituições de ensino e pesquisa brasileiras com instituições 
similares no exterior que apresentem relevante impacto internacional em pós-graduação e 
pesquisa. A proposta apresentada pela Pró-reitoria de Pós-graduação do ITA foi aprovada, tendo 
como documentos para a avaliação, além da própria proposta, o Plano Institucional de 
Internacionalização. 

       A proposta está centrada em quatro grandes áreas temáticas, transversais aos 
programas de pós-graduação do ITA, subdivididas em projetos de pesquisa, a saber: 

http://www.ita.br/posgrad/programainstitucionaldeinternacionalizaocapesprint


1) Aviação Verde (Coordenadora Professora Emília Villani) 
 
Manufatura (Coordenadora Professora Emília Villani) 
Materiais (Coordenador Argemiro Soares da Silva Sobrinho) 
Novos Conceitos em Aeronáutica (Coordenador Mauricio Vicente Donadon) 
Propulsão (Coordenador Cleverson Bringhenti) 
 
2) Espaço e Ciências Fundamentais (Coordenador Marcelo Marques) 
 
Ciência e Engenharia Espacial (Coordenador Rogério Pirk) 
Engenharia de sistemas e de Logística (Coordenador Fernando Teixeira Mendes Abrahão) 
Física Subatômica (Coordenador Wayne Leonardo Silva de Paula) 
Nano Materiais e Engenharia de Superfície (Coordenador Marcelo Marques) 
 
3) Mobilidade e Sustentabilidade (Coordenador Wilson Cabral de Sousa Junior) 
 
Edificação Sustentável (Coordenador Wilson Cabral de Sousa Junior) 
Energia Sustentável (Coordenadora Cristiane Aparecida Martins) 
Tráfego aéreo (Coordenadora Rogéria de Arantes Gomes) 
 
4) Sistemas Autônomos (Coordenador Paulo André Lima de Castro) 
 
Autonomia e Sistemas Embarcados (Coordenador Karl Heinz Kienitz) 
C4I e Cyber Security (Coordenador Celso Massaki Hirata) 
Ciência de dados (Coordenador Paulo André Lima de Castro) 
 
              Detalhes sobre as áreas temáticas, bem como dos projetos, podem ser encontrados na 
Proposta Institucional de Internacionalização; contudo, para facilitar a obtenção de informação 
sobre a abrangência dos projetos e o contato dos coordenadores, consultar o arquivo “Resumo 
dos Projetos CAPES-PrInt”. 
 

3. Oportunidade da Presente Chamada 
     

Como citado anteriormente, a presente chamada apoiará vinda de pesquisadores 
visitantes de instituições estrangeiras ao ITA pelo período de 15 dias. A Proposta tem que estar 
alinhada com um dos projetos do programa, no que se refere a linha de atuação do pesquisador 
visitante, bem como as atividades que serão realizadas no ITA. A bolsa apresenta o valor de 
R$16.155,29 e as passagens serão adquiridas pela própria CAPES. 

 

Para esta chamada estão disponíveis quatro oportunidades de bolsas, podendo ser 

relacionadas com quaisquer dos projetos citados no item 2. 
 

4. Elegíveis 
 

4.1 Proponente 
 
 Deve ser credenciado como Membro Permanente em um dos Programas de Pós-
graduação acadêmicos do ITA. Adicionalmente, também necessita estar credenciado no projeto 
do Programa PrInt que a proposta estará associada. O credenciamento em um projeto pode ser 



feito em qualquer tempo, basta manifestar o interesse para o respectivo coordenador que, em 
caso de aprovação, fará os tramites junto ao sistema de gerenciamento de projeto da CAPES. 

 
4.2 Pesquisador Visitante Estrangeiro 

 
 Dever ser reconhecido como um pesquisador com experiência destacada em assuntos 
relacionados com o projeto que a proposta está associada, e que também tenha condição de 
contribuir de uma forma mais ampla para área temática que o projeto está inserido. 
Preferencialmente deve ser de uma das instituições que foram definidas como prioritárias pelos 
membros do projeto para cooperação (consultar o coordenador ser for o caso); contudo, exceções 
podem ser aceitas desde que devidamente justificadas.    
 

 
5. Documentos Necessários para Submissão da Proposta 

 
 
1) Plano de Atividades Para o Pesquisador Visitante Estrangeiro (Limitado a 5 páginas A4, fonte 

Arial 12, espaçamento 1 e margens 2,5). 
Deve conter o título, um breve resumo sobre a motivação da vinda do pesquisador, 
focando na aderência de sua área de conhecimento com o projeto, uma descrição da sua 
agenda de atividades e da metodologia que se pretende para disseminação de seu 
conhecimento, além dos impactos esperados após a sua visita. A documentação de 
submissão será em duas fases, conforme cronograma do item 7. No início do texto, além 
do título, deve ser mencionado o projeto que a proposta está vinculada e o Programa de 
Pós-graduação do proponente. 

 
2) Súmula Curricular do Pesquisador Visitante Estrangeiro (recomenda-se seguir o padrão 

adotado pela FAPESP). 
 

3) Súmula Curricular do Professor Proponente (recomenda-se seguir o padrão adotado pela 
FAPESP). 

 
4) Declaração do Coordenador do Projeto de conhecimento da proposta e sua pertinência. 

 
OBS: todos os documentos dever ser escritos na língua inglesa  
 

6. Envio das Propostas  
 
A documentação relacionada no item anterior dever ser enviada em formato pdf para o e-mail 

ipp@ita.br e uma versão impressa deve ser entregue na secretaria de pós-graduação do ITA até 14 de 
outubro de 2019. 

 
Caso toda documentação exigida não seja apresentada até a data limite, a proposta não 

participará do processo de avaliação. Da mesma forma se todos os documentos não estiverem na língua 
inglesa. 

 
 
 
 
 

mailto:ipp@ita.br


7. Avaliação e Classificação das Propostas

A avaliação e classificação das proposta será feita pelo Comitê Gestor do Programa PrInt. Os 
membros do comitê não participarão da avaliação de propostas relacionadas aos projetos que por ventura 
façam parte.   

Em uma primeira rodada será feira uma análise do mérito da proposta. Em caso de entendimento 
pelo Comitê que uma determinada proposta não goza de mérito, um parecer será devidamente proferido.  

Para as propostas com mérito, será feito uma classificação conforme a pontuação apresentada na 
Tabela 1.  

Tabela 1 – Distribuição da Pontuação 

Documento Máximo de Pontos 

Plano de Atividades 50 

Súmula Curricular do Pesquisador Visitante Estrangeiro 40 

Súmula Curricular do Professor Proponente 10 

Total 100 

A classificação das propostas será feita tomando como base a média das notas dos 
membros do Comitê. Casa haja algum empate em pontos, o desempate será feito observando a 
média de pontos nos quesitos pela ordem: 1 – Plano de Atividades, 2 - Súmula Curricular do 
Pesquisador Visitante Estrangeiro e 3 - Súmula Curricular do Professor Proponente. 

8. Cronograma

Os processos de submissão das propostas, de avaliação e de divulgação dos resultados, seguirão 
o cronograma descrito na Tabela 2.

Tabela 2 – Cronograma de atividades 

Atividade Data 

Lançamento da chamada 12 de setembro de 2019 

Data limite para envio da documentação 14 de outubro de 2019 

Divulgação de Resultados Até 01 de novembro de 2019 

Indicação do Bolsista pelo Coordenador de Projeto Até 30 de novembro de 2019 

Período de Uso da Bolsa Janeiro a março de 2020 

Os resultados serão apresentados na página http://www.ita.br/posgrad. 

9. Considerações Finais

Dúvidas e mais detalhes podem ser obtidos através do contato com os Coordenadores de Projeto. 

Para maiores informações enviar e-mail ipp@ita.br ou através do telefone (12) 3947-6861. 

Pró-reitoria de Pós-graduação 




