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Ata de Reunião do Grupo Gestor n° 04/2019 

 

Projeto Institucional de Internacionalização (PII) da UNISINOS – CAPES/PrInt  

 

 
Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta minutos, reuniu-se, nas 

dependências da UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS – UNISINOS, sita à Avenida Unisinos, 

novecentos e cinquenta, em São Leopoldo/RS, na sala de reuniões da Reitoria, o Grupo Gestor do Projeto 

Institucional de Internacionalização (PII) da UNISINOS. Participaram da reunião os seguintes membros do 

Grupo Gestor: Prof. Dr. Alsones Balestrin – Gestor – (via Skype), Profª. Drª. Maura Corcini Lopes 

(presencial), Prof. Dr. Carlo Franzato (via Skype) e o Prof. Dr. Sandro José Rigo (via Skype). Presentes ainda, 

os seguintes membros do Grupo de Apoio do Projeto CAPES/PRINT UNISINOS: Profª. Drª.  Kadigia Faccin 

(PPG em Administração da UNISINOS), Sara Rudnicki (ARIN) e Guilherme Schreiber Ramos Pereira 

(UAPPG). 

 

Sara Rudnicki iniciou a reunião informando que a CAPES ficou de encaminhar um comunicado oficial, na 

próxima semana, sobre possíveis mudanças em relação às bolsas do Programa CAPES/PrInt. 

 

Dando início aos trabalhos, passou-se a análise e julgamento dos candidatos às bolsas na modalidade de 

“Doutorado Sanduíche” que tiveram suas inscrições confirmadas para concorrer ao Edital Nº 04/2019 - 

Processo Seletivo de Bolsas de Doutorado Sanduíche e dos candidatos às missões de trabalho no exterior que 

tiveram suas propostas confirmadas para concorrer ao Edital N° 02/2019 - Missões de Projeto de Pesquisa em 

Cooperação Internacional. 

 

Toda a documentação apresentada pelos candidatos no processo de seleção, conforme previsto nos Editais, 

foi previamente verificada pelos técnicos administrativos da UNISINOS. Portanto, o Grupo Gestor do PII da 

UNISINOS realizou o julgamento e a seleção apenas dos candidatos que cumpriram os requisitos para 

candidatura e apresentaram os documentos exigidos nos Editais.  

  

Ainda, previamente à reunião, os coordenadores nacionais e estrangeiros dos projetos de pesquisa em 

cooperação internacional, no âmbito do Projeto CAPES/PRINT UNISINOS, realizaram a análise das 

atividades a serem desenvolvidas pelos candidatos e verificaram a adequação das atividades com o escopo e 

com o objetivo de cada projeto. Dessa forma, cada coordenador fez considerações e apresentou um parecer 

dos candidatos às bolsas e das propostas de missões de trabalho no exterior vinculados ao seu projeto, sob os 

quais forneceram subsídios para a análise e seleção do Grupo Gestor. 

 

Antes de iniciar o julgamento e a seleção das candidaturas, definiu-se que a homologação de todos os 

candidatos será feita por meio de votação aberta dos membros do Grupo Gestor. 

 

Primeiramente, realizou-se o julgamento e a seleção dos candidatos às bolsas na modalidade de “Doutorado 

Sanduíche”. Quatro alunos se candidataram às bolsas nessa modalidade, porém apenas três candidatos foram 

julgados pelo Grupo Gestor, pois o candidato Claudio Cleverson de Lima não apresentou o comprovante 

válido de proficiência no idioma inglês, conforme determina o item 5.c do Edital Nº 04/2019 - Processo 

Seletivo de Bolsas de Doutorado Sanduíche. Segue o quadro com as informações das candidaturas julgadas 

pelo Grupo Gestor:  
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Candidato 
Programa de 

Pós-Graduação 
Projeto de Pesquisa em 

Cooperação Internacional 

Período da Bolsa 
Indicado pelo 

Candidato 

Destino 
(Universidade/País) 

Indicado pelo 
Candidato 

Leila Lima de 
Sousa 

Ciências da 
Comunicação 

Transformação Digital e 
Humanidades: Educação e 

Comunicação em Movimento 

Set/2019 – Fev/2020 
 

Universidade 
Autônoma de 

Barcelona/Espanha 
Tatiane Brum de 

Oliveira Reis Administração 
Desenvolvimento de Ecossistemas 

de Inovação 
Ago/2019 - Jan/2020 

 HEC Montreal/Canadá  

Maria Alice 
Gouvêa Campesato 

Educação 
Transformação Digital e 

Humanidades: Educação e 
Comunicação em Movimento 

Jan/2020 - Jun/2020 Universidade de 
Lisboa/Portugal 

 

Com base no parecer favorável dos coordenadores nacionais e estrangeiros dos projetos de pesquisa em 

cooperação internacional “Transformação Digital e Humanidades: Educação e Comunicação em Movimento” 

e “Desenvolvimento de Ecossistemas de Inovação”, por unanimidade de votos, o Grupo Gestor APROVOU 

as candidaturas dos três alunos para indicação das bolsas na modalidade “Doutorado Sanduíche” e aguarda o 

comunicado oficial da CAPES sobre possíveis mudanças em relação às bolsas no âmbito do Programa 

CAPES/PrInt, para implementação dos bolsistas selecionados. A Profª. Drª. Maura Corcini Lopes, enquanto 

coordenadora do projeto de pesquisa em cooperação internacional “Transformação Digital e Humanidades: 

Educação e Comunicação em Movimento”, deu parecer favorável às candidaturas das alunas Leila Lima de 

Sousa e Maria Alice Gouvêa Campesato, porém ela se absteve de votar, enquanto membro do Grupo Gestor, 

por ter interesses como coordenadora do projeto ao qual as bolsas das candidatas estão vinculadas. 

 

Conforme item 10.1 do Edital Nº 04/2019 - Processo Seletivo de Bolsas de Doutorado Sanduíche, os 

responsáveis pelo processo de concessão apenas poderão fazer a indicação e o cadastramento dos beneficiários 

selecionados, no Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios – SCBA da CAPES, após a divulgação do resultado 

final do Edital, prevista para 28/05/2019. Além disso, o Grupo Gestor orienta os responsáveis pelo processo 

de concessão a aguardarem o comunicado oficial da CAPES sobre possíveis mudanças nas indicações das 

bolsas do Programa CAPES/PrInt. 

 

Em seguida, passou-se a análise e julgamento das propostas de missões de trabalho no exterior submetidas ao 

Edital N° 02/2019 - Missões de Projeto de Pesquisa em Cooperação Internacional. Três propostas foram 

apresentadas pelos professores vinculados aos Programas de Pós-Graduação em Administração e Design da 

Unisinos, no âmbito do projeto de pesquisa em cooperação internacional “Desenvolvimento de Ecossistemas 

de Inovação”.  Segue o quadro com as informações das propostas apresentadas:  

 

Candidatos 
Programa de 

Pós-Graduação 
Destino (Instituições a serem visitadas/País) Período da Missão 

Iuri Gavronski Administração Western University/Canadá 01 a 12/07/2019 

Ivan Lapuente Garrido Administração Florida International University/Estados Unidos 26/08 a 06/09/2019 

Fabiane Wolff Design 
Loughborough University/Reino Unido e  

Oslo Metropolitan University sity/Noruega 
02 a 11/09/2019 

 

Considerando que o projeto de pesquisa em cooperação internacional “Desenvolvimento de Ecossistemas de 

Inovação” possui previsão orçamentária de apenas uma missão de trabalho no exterior, no ano de 2019, o 

coordenador nacional, Prof. Dr. Daniel Pedro Puffal, e o coordenador estrangeiro, Prof. Dr. Olivier Coussi 

(Universidade de Poitiers), indicaram a proposta da Profª Drª. Fabiane Wolff como a melhor classificada para 

a realização da missão do projeto. Dessa forma, o Grupo Gestor confirmou a indicação dos coordenadores do 

projeto e APROVOU a proposta de missão da Profª Drª. Fabiane Wolff, por entender que essa missão se 

diferencia das outras duas, na medida em que articula melhor os interesses dos dois PPGs envolvidos 
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(Administração e Design) e abre novas frentes para a realização de parcerias com universidades renomadas, 

com as quais a Unisinos ainda não possui convênios de cooperação internacional. A partir dessa deliberação, 

autoriza-se a aquisição de passagens aéreas, seguro de saúde/viagem internacional e o pagamento de auxílio 

diário para apoiar a missão de trabalho no exterior, conforme o disposto no item 4.1.1 do Edital CAPES – 

PrInt N° 041/2017. 

 

Após realizar o julgamento e a seleção das candidaturas, o Grupo Gestor do Projeto Institucional de 

Internacionalização (PII) da UNISINOS fixou o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar de 20/05/2019, para 

que os candidatos não selecionados apresentem recursos (se houver) em relação ao resultado preliminar de 

julgamento e seleção dos candidatos às bolsas na modalidade de “Doutorado Sanduíche”, no âmbito do Edital 

Nº 04/2019 - Processo Seletivo de Bolsas de Doutorado Sanduíche, e dos candidatos às missões de trabalho 

no exterior, no âmbito do Edital N° 02/2019 - Missões de Projeto de Pesquisa em Cooperação Internacional. 

 

Por fim, o Grupo Gestor analisou e DEFERIU a sugestão encaminhada pelo Grupo de Apoio do Projeto 

CAPES/PRINT UNISINOS, de que os participantes de missões de trabalho no exterior, realizadas em grupo, 

devem se organizar para viajar, preferencialmente, no mesmo voo. A compra de passagens aéreas em voos 

diferentes apenas será autorizada caso apresentem o mesmo preço nas cotações encaminhadas pelas agências 

de viagens. 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às onze horas, lavrando-se a presente ata, que após 

lida e assinada, foi determinado pelo Grupo Gestor do Projeto Institucional de Internacionalização (PII) da 

UNISINOS o envio de uma cópia desta ata para todos os candidatos e a publicação da mesma no site do 

Projeto CAPES/PRINT UNISINOS. 

 

 

 
GRUPO GESTOR DO PROJETO INSTITUCIONAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO (PII) DA 
UNISINOS: 
 
 
 
 
 
 
 
PROF. DR. ALSONES BALESTRIN – GESTOR 
 
 

 
PROFª. DRª. MAURA CORCINI LOPES 
 
 
 
 
 
 
PROF. DR. CARLO FRANZATO 
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PROF. DR. SANDRO JOSÉ RIGO 
 
 
 


