
ANEXO III

Justificativa Acadêmico-Técnica
para Seleção de Candidato à Mobilidade Acadêmica

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Universidade Federal do Ceará

Nome do Candidato selecionado:

Tipo de Mobilidade Pretendida:

[   ] Estágio de Doutorado Sanduíche

[   ] Professor Visitante no Exterior - Sênior

[   ] Professor Visitante no Exterior - Júnior

[   ] Professor Visitante do Exterior

[   ] Pós-doutorado

[   ] Jovem Talento

Coordenador na UFC do Projeto de Cooperação Internacional (no caso de mobilidade
associada ao Programa PrInt-UFC):

Programa de Pós-Graduação envolvido (no caso de Doutorado Sanduíche):

Instituição estrangeira de origem ou destino, conforme o caso:

Período de estadia pretendido (mês/ano de início e fim):

Matrícula (SIGAA) se aplicável:

Título do projeto de tese de doutorado (no caso de doutorado sanduíche):

Classificação dentro da categoria de auxílio pretendida: (indicar o "primeiro", "segundo",
etc.)



Critérios e Justificativas para a seleção do(a) Candidato(a)

Qualificação acadêmica do candidato:

Pertinência do plano de trabalho, evidenciando aprofundamento teórico, realização de
experimentos, atividades de colaboração, entre outros elementos relevantes para promover
a qualidade, em termos internacionais, dos resultados almejados:

Exequibilidade do plano de trabalho dentro do cronograma proposto e recursos disponíveis:

Impactos esperados com a realização da mobilidade acadêmica pretendida, em termos de
um ou mais dos seguintes resultados:

a) produção científica e/ou tecnológica conjunta;
b) formalização de acordos de coorientação, cotutela, duplo diploma e congêneres;
c) participação em redes de pesquisa internacionais;
d) mobilidades acadêmicas futuras de outros discentes ou pesquisadores;
e) inovação ou qualificação de práticas de ensino e pesquisa.



Evidências sobre a excelência da instituição estrangeira de origem ou destino, conforme o
caso:

Obs.: somente para instituição que não pertença a nenhum projeto de cooperação
internacional do projeto CAPES-PRINT-UFC. Se pertencer, informar esse fato e a qual projeto
a instituição encontra-se vinculada.

Evidências da experiência e excelência científicas do supervisor na instituição estrangeira:
(desconsiderar se a mobilidade é na direção do exterior para o Brasil)

Evidências de interação e/ou comunicação entre o candidato, pesquisadores da UFC e/ou
supervisor estrangeiro (conforme o caso):

Plano de apropriação institucional pela UFC dos resultados esperados da ação de
mobilidade:



ANEXO III - ADENDO

Justificativa Acadêmico-Técnica
para Seleção de Candidato à Mobilidade Acadêmica

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Universidade Federal do Ceará

1 Conclusão da Justificativa Acadêmico-Técnica para Seleção do(a) Candidato(a):

(repetir nome do candidato)

2 Os representantes abaixo assinados declaram serem verídicas as informações acima:

Local:

Data:

3 Coordenador do Projeto de Cooperação Internacional:

4 Coordenador do Programa de Pós-Graduação (em caso de doutorado sanduíche):

Declaração adicional de adequação de infraestrutura e demais condições para
receber pesquisador estrangeiro ou vindo do estrangeiro na UFC:

Ao encaminharmos este formulário devidamente assinado, especificamente no caso de
mobilidade acadêmica que implique no acolhimento de profissional estrangeiro, ou vindo
do exterior, nas dependências físicas da UFC, declaramos que existem condições objetivas
para o adequado desenvolvimento do plano de trabalho proposto nas dependências do
Departamento/Faculdade/Centro/Instituto/Campus ao qual o projeto de cooperação
internacional encontra-se vinculado.

* Opções de assinatura aceitas:
a) Certificado Digital (p. exemplo: gov.br)

b) Rubricas e assinaturas físicas no documento impresso seguido de escaneamento.

c) Assinatura digitalizada no documento digital desde que o documento assinado seja
encaminhado, via e-mail institucional, do próprio signatário (com cópia para o outro signatário, se
for o caso).


