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Projeto Institucional de Internacionalização (PII) da UNISINOS – CAPES/PrInt
REUNIÃO MENSAL
Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e dezenove, às quatorze horas, 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. Presentes os seguintes membros do Grupo
Gestor: Prof. Dr. Alsones Balestrin (Gestor), Profª. Drª. Dorotea Frank Kersch, Prof. Dr. Carlo Franzato,
Prof. Dr. Sandro José Rigo e Prof. Dr. Leonel Severo Rocha. Presentes também os seguintes coordenadores
de projetos de pesquisa em cooperação internacional, convidados pelo Grupo Gestor: Prof. Dr. Daniel Pedro
Puffal, Prof. Dr. Rodrigo da Rosa Righi e Prof. Dr. Cristiano André da Costa. Presentes, ainda, os seguintes
membros do Grupo de Apoio do Projeto PrInt UNISINOS: Profª. Drª. Kadigia Faccin (PPG em
Administração da UNISINOS) - participação via Skype - Sara Rudnicki (ARIN) e Guilherme Schreiber
Ramos Pereira (UAPPG).
Dando início aos trabalhos, Sara Rudnicki apresentou a nova configuração do site do Projeto PrInt
UNISINOS (http://www.unisinos.br/global/pt/print/apresentacao), destacando as páginas específicas sobre o
Grupo Gestor, Projetos de Pesquisa em Cooperação Internacional, Missões e as modalidades de bolsas
(Professor Visitante, Doutorado Sanduíche e Professor Visitante Estrangeiro). Também foi apresentado o
site em inglês: http://www.unisinos.br/global/en/print/internationalizatio-plan.
Na sequência, analisou-se a proposta de Edital para as missões de trabalho no exterior. O Grupo Gestor
estabeleceu que a primeira seleção de propostas de missões deverá ser realizada em meados de abril de dois
mil e dezenove, uma vez que a primeira missão institucional do Projeto PrInt UNISINOS está prevista para
ser realizada em meados de maio de dois mil e dezenove. Determinou-se que o processo de compra das
passagens aéreas e do seguro de saúde/viagem internacional das missões (de projetos de pesquisa em
cooperação internacional e da Pró-Reitoria) será realizado pelo Escritório de Projetos da UNISINOS, por se
tratar de um projeto institucional. Definiu-se, também, que as missões institucionais (recursos não
vinculados a projetos de pesquisa - Pró-Reitoria) não devem ser realizadas para participação em eventos e
apresentação de trabalhos, e sim para a realização de atividades voltadas à viabilização e consolidação de
projetos e parcerias internacionais. Considerando que as missões institucionais e de projetos de pesquisa
possuem objetivos e atividades diferentes, estabeleceu-se que devem ser elaborados dois editais distintos,
um para cada modalidade de missão. Com base nessas definições, o texto completo dos dois Editais de
Missões será compartilhado no OneDrive, para validação dos membros do Grupo Gestor.
Ainda, considerando que a CAPES utilizará os registros do ORCID para avaliar a produção acadêmica dos
Programas de Pós-Graduação (PPGs) da UNISINOS envolvidos no PrInt, o Prof. Carlo Franzato sugeriu o
encaminhamento de um comunicado aos professores dos PPGs com orientações sobre a utilização e
atualização do ORCID. A Profª Kadigia Faccin sugeriu incluir essa comunicação no informativo “PRINTNEWS”.

Av. Unisinos, 950

Caixa Postal 275 CEP 93022-750 São Leopoldo Rio Grande do Sul
Fone: (51) 3591-1122 http://www.unisinos.br

Brasil

1

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
PROJETO CAPES/PRINT UNISINOS

Prof. Alsones Balestrin também ressaltou a importância de apresentar a carta do coordenador do projeto e do
coordenador do PPG vinculado, nos casos de bolsas e missões de trabalho no exterior dos projetos de
pesquisa em cooperação internacional.
Por fim, Guilherme Pereira apresentou o Manual PrInt UNISINOS, desenvolvido pelo Grupo de Apoio com
o objetivo de orientar a execução administrativo-financeira do PrInt. Sobre o plano de despesas, documento
que os coordenadores de projetos devem submeter ao Grupo Gestor, contendo o planejamento das despesas
previstas para os meses seguintes, determinou-se a alteração de dois para três meses de planejamento.
Portanto, o plano de despesas passará ser trimestral.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às quinze horas e trinta minutos, lavrando-se a
presente ata, que após lida e assinada, foi determinado pelo Grupo Gestor do Projeto Institucional de
Internacionalização (PII) da UNISINOS a publicação de uma cópia desta ata no site do Projeto PrInt
UNISINOS.
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