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COMUNICADO

 

Aos(Às) docentes e discentes do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

 

 

Prezados(as), bom dia.

 

O Programa Ins�tucional de Internacionalização da Universidade Federal de Uberlândia (UFU-CAPES. PrInt) possui como
obje�vo contribuir para a internacionalização da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) por meio de uma ação
ar�culada e convergente com os Programas de Pós-Graduação (PPGs), alinhada com o Plano Ins�tucional de
Internacionalização da Universidade Federal de Uberlândia (PInt-UFU).

No âmbito do programa UFU-CAPES.PrInt, bolsas de estudos são des�nadas aos estudantes de pós-graduação e aos
professores credenciados nos Programas de Pós-Graduação (PPGs), assim como aos pesquisadores e professores
estrangeiros par�cipantes do Programa.

Cabe ao PPGEELT divulgar o processo de seleção e selecionar candidaturas de docentes e discentes vinculados ao
Programa para análise e homologação do Grupo Gestor UFU-CAPES.PrInt.

 

I. SOBRE O PROJETO DO PPGEELT

O projeto do PPGEELT (elaborado em 2018) está inserido no tema “Tecnologias Convergentes e Recursos Ambientais”,
com foco em “Tecnologias Convergentes Aplicadas à Saúde e Bem-estar”. Entrentanto, considerando o Plano
Ins�tucional de Internacionalização da Universidade Federal de Uberlândia (PInt-UFU) e o Plano Estratégico PPGEELT
2022-2027, o Colegiado do Programa entende que deve apoiar todas as candidaturas que apresentarem forte aderência
às Áreas de Concentração do Programa, a saber: Sistemas de Energia e Processamento da Informação.

 

II. SOBRE AS BOLSAS

As bolsas no Brasil compreendem as seguintes modalidades: Professor visitante no Brasil; Jovem talento com experiência
no exterior; e Pós-doutorado com experiência no exterior. As bolsas no Exterior compreendem as seguintes
modalidades: Doutorado sanduíche; Professor visitante no exterior sênior; Professor visitante no exterior júnior;
Capacitação em cursos de curta duração no exterior.

 

III. SOBRE O CRONOGRAMA PREVISTO PARA O ANO DE 2023

Nos termos do O�cio nº 112/2022-DRI/Capes, o cronograma de indicação de bolsistas para o ano de 2023 poderá
obedecer o cronograma apresentado na Tabela 1.

 

 

Ressalta-se que o cronograma poderá sofrer alterações referentes aos prazos, cabendo ao GG UFU-CAPES.PrInt
apresentar o edital com cronograma defini�vo no portal da PROPP (h�p://www.propp.ufu.br/capes-print-ufu),  previsto
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para ser publicado nos próximos 15 dias).

O Colegiado do PPGEELT estabeleceu o cronograma apresentado na Tabela 2 para seleção das candidaturas. Este poderá
sofrer alterações referentes aos prazos, cabendo ao órgão cole�vo apresentar as re�ficações que se fizerem necessárias.

 

 

IV. SOBRE O PROCESSO INTERNO DE SELEÇÃO DE CANDIDATURAS

As candidaturas recomendadas pelo PPGEELT devem estar em estrita consonância com o Plano Estratégico PPGEELT
2022-2027, demonstrando interação e relacionamento técnico-cien�fico entre pesquisadores do Programa e as
ins�tuições e/ou grupos de pesquisa internacionais.

Para a apresentação de candidaturas, os seguintes documentos deverão ser enviados, via SEI, à coordenação do
PPGEELT:

1. Carta de Aceite da ins�tuição no exterior, devidamente datada e assinada pelo(a) coorientador(a), supervisor ou
responsável pelo aceite no exterior – em papel �mbrado da ins�tuição, aprovando o plano de pesquisa com a
iden�ficação do �tulo da pesquisa e informando o mês/ano de início e término da bolsa no exterior, de forma a se
compa�bilizar com o prazo definido pelo GG UFU-CAPES.PrInt. Esta carta aplica-se para os casos de bolsas no
exterior (Doutorado sanduíche, Professor visitante sênior; Professor visitante júnior; Capacitação em cursos de
curta duração no exterior);

2. Carta de Aceite da ins�tuição no Brasil, devidamente datada e assinada pelo(a) professor(a) credenciado(a) e
a�vo(a) nos Programas de Pós-Graduação (PPGs) par�cipantes do UFU-CAPES.PrInt, em papel �mbrado da
ins�tuição, aprovando o plano de pesquisa com a iden�ficação do �tulo da pesquisa e informando o mês/ano de
início e término da bolsa no Brasil, de forma a se compa�bilizar com o prazo definido pelo GG UFU-CAPES.PrInt.
Esta carta aplica-se para os casos de bolsas no Brasil (Professor Visitante no Brasil, Jovem talento com experiência
no exterior e Pós-doutorado com experiência no exterior).

3. Comprovante de aprovação e responsabilidade do(a) orientador(a) no Brasil, assinado pelo(a) orientador(a) do
candidato(a), ou pelo(a) coordenador(a) do PPG no caso do candidato(a) ser professor(a) permanente do PPG;

4. Curriculum Vitae atualizado. No caso de membros da UFU, u�lizar o Currículo La�es extraído da plataforma La�es.
No caso de membros do exterior, u�lizar o currículo gerado pela plataformas ORCID, Web of Science ou
ResearchGate;

5. Comprovante do Registro ORCID (h�ps://orcid.org/) do candidato;

6. No caso de bolsa de Doutorado sanduíche no exterior, enviar carta do(a) orientador(a) brasileiro(a), devidamente
datada e assinada em papel �mbrado da ins�tuição de origem, com a previsão da defesa da tese, jus�ficando a
necessidade da bolsa e demonstrando interação técnico-cien�fica com o(a) coorientador(a)/supervisor(a) no
exterior para o desenvolvimento das a�vidades propostas;

7. Para as bolsas de Doutorado sanduíche no exterior e capacitação em cursos de curta duração no exterior, é
necessário apresentar também comprovante válido de proficiência em língua inglesa, de acordo as exigências
indicadas na Tabela 3:

 

https://orcid.org/
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NOTA: Caso a IES de des�no apresente requisitos específicos de proficiência, estes requisitos deverão ser cumpridos e
comprovados pelo candidato, conforme os termos do Edital CAPES 41/2017.

8.  Plano de trabalho, em inglês, com no mínimo 5 (cinco) páginas e no máximo 10 (dez) páginas, com cronograma do
plano de a�vidades, incluindo a infraestrutura experimental ou laboratorial específica. Deve conter,
obrigatoriamente, os itens abaixo:

i. Título;

ii. Introdução e jus�fica�va (Demonstrar a atualidade, a relevância e a aderência do tema às Áreas de Concentração
do Programa, a saber: Sistemas de Energia e Processamento da Informação);

iii. Jus�fica�va para a escolha da ins�tuição de des�no (qual a importância da cooperação internacional no
desenvolvimento da proposta? Explique a complementaridade do papel dos pesquisadores do PPGEELT e do
exterior. Cite, se houver, projetos de pesquisa anteriores em que os pesquisadores do PPGEELT e do exterior já
cooperaram. Cite instalações e equipamentos existentes na insituição de des�no e que serão u�lizados para a
execução das a�vidades propostas);

iv. Metodologia a ser empregada e cronograma de execução das a�vidades;

v. Contribuição do plano de trabalho para os obje�vos, indicadores e resultados esperados no âmbito do Plano
Estratégico PPGEELT 2022-2027, bem como do Programa Ins�tucional de Internacionalização da Universidade
Federal de Uberlândia (Quais são os produtos e resultados esperados? Estes devem evidenciar o potencial de
contribuição da porposta quanto: 1. Ao projeto de internacionalização do PPGEELT; 2. À formação de pessoal
qualificado; 3. À produção bibliográfica de alto impacto; 4. À produção técnica; 5. À transferência do
conhecimento gerado à sociedade.)

vi. Potencial para o fortalecimento e/ou criação de redes de pesquisa em colaboração internacional e plano de
divulgação dos resultados (quais são as perspec�vas que a proposta poderá abrir no âmbito da internacionalizção
do PPGEELT? Além da publicação de ar�gos cien�ficos, cite quais serão os meios/formas de divulgação dos
resultados alcançados, tais como: seminários, workshops e vídeos de curta duração voltado ao público leigo
("PITCH"));

vii. Relevância para o desenvolvimento cien�fico e tecnológico do Brasil nos médio e longo prazos (Quais são as
perspec�vas que a proposta poderá abrir para novos avanços cien�ficos e/ou tecnológicos no tema da pesquisa
proposta?);

viii. Relevância para o desenvolvimento econômico e de bem-estar social do Brasil nos médio e longo prazos (Quais
são as perspec�vas que a proposta poderá abrir à luz dos Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU)?);

ix. Atendimento às normas é�cas nacionais e internacionais, se for aplicável;

x. Referências bibliográfica (Cite ao menos cinco principais referências bibliográficas publicadas nos úl�mos 5 anos
nas quais se baseia a pesquisa proposta. Cite ao menos três principais trabalhos já publicados pelo proponente,
em coautoria com seu orientador (se for o caso), que evidenciem sua experiência no tema da pequisa em
proposta. Incluia o “link” do DOI da publicação citada).

Durante o processo de seleção, o Colegiado do PPGEELT levará em consideração os aspectos apresentados na Tabela 4.
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LUIZ CARLOS GOMES DE FREITAS
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

Portaria de Pessoal UFU nº 2642/2021

Documento assinado eletronicamente por Luiz Carlos Gomes de Freitas, Coordenador(a), em 24/01/2023, às 10:12,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4212347 e o código CRC
74C67B7A.

Referência: Processo nº 23117.005017/2023-46 SEI nº 4212347

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

