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

Ata de Reunião do Grupo Gestor n° 07/2019

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

Aos quinze dias do mês de agosto 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. Presentes os seguintes membros do Grupo
Gestor: Prof. Dr. Alsones Balestrin (Gestor), Profª. Drª. Dorotea Frank Kersch, Profª. Drª. Adriana da Rosa
Amaral, Profª. Drª. Maura Corcini Lopes, Prof. Dr. Sandro José Rigo e a Profª. Drª. Claudia Cristina
Bitencourt (via Skype). Ainda, participaram os seguintes membros do Grupo de Apoio do Projeto
CAPES/PRINT UNISINOS: Profª. Drª. Kadigia Faccin (PPG em Administração da UNISINOS) participação via Skype -, Sara Rudnicki (ARIN) e Guilherme Schreiber Ramos Pereira (UAPPG).
A reunião teve por objetivo analisar e julgar os candidatos às missões de trabalho no exterior que tiveram
suas inscrições confirmadas para concorrer aos seguintes editais do Projeto CAPES/PRINT UNISINOS: 1)
Missões de trabalho no exterior no âmbito do Edital N° 02/2019 - Missões de Projeto de Pesquisa em
Cooperação Internacional e 2) Missões de trabalho no exterior no âmbito do Edital N° 03/2019 - Missões
Institucionais. Além disso, o Grupo Gestor deliberou sobre a convocação dos coordenadores de projetos de
pesquisa em cooperação internacional para apresentação do status das metas dos projetos e também sobre o
evento de apresentação dos resultados do Projeto CAPES/PRINT UNISINOS para professores e alunos dos
Programas de Pós-Graduação da Unisinos envolvidos no projeto.
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 realizou
o julgamento e a seleção das propostas de missões de trabalho no exterior que cumpriram os requisitos para
inscrição e apresentaram os documentos exigidos nos Editais.
Ainda, previamente à reunião, os coordenadores nacionais dos projetos de pesquisa em cooperação
internacional 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 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 propostas definiu-se que a homologação será feita por meio de
votação aberta dos membros do Grupo Gestor.
Dando início aos trabalhos, passou-se à análise e ao julgamento da proposta de missão de trabalho no
exterior submetida ao Edital N° 02/2019 - Missões de Projeto de Pesquisa em Cooperação Internacional.
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Uma proposta foi apresentada, pelo Prof. Dr. Ivan Lapuente Garrido, para a missão de trabalho no âmbito do
Projeto “Desenvolvimento de Ecossistemas de Inovação”. Cabe destacar que o orçamento desse projeto
possui apenas uma missão para o ano de 2019. Conforme ata n° 04/2019, na reunião realizada em
16/05/2019, este Grupo Gestor aprovou a proposta de missão da Profª Drª. Fabiane Wolff, para o Reino
Unido e a Noruega, pelo Projeto “Desenvolvimento de Ecossistemas de Inovação”. Considerando que a
Profª Drª. Fabiane Wolff foi desligada da Universidade, na data de 18/07/2019, a cota de missão do projeto
foi liberada para utilização por outro candidato. Nesse sentido, o Prof. Dr. Ivan Lapuente Garrido
reapresentou a proposta para realização da missão para os Estados Unisinos, conforme informações do
quadro a seguir:
Candidato

Projeto

Programa de
Pós-Graduação

Destino (Instituições a serem visitadas/País)

Período da Missão

Ivan Lapuente
Garrido

Desenvolvimento de
Ecossistemas de Inovação

Administração

Florida International University / Estados Unidos

Outubro de 2019

Considerando que foram atendidos todos os requisitos do Edital e com base no parecer favorável do
coordenador nacional do Projeto “Desenvolvimento de Ecossistemas de Inovação”, Prof. Dr. Daniel Pedro
Puffal, o Grupo Gestor APROVOU, por unanimidade de votos, a proposta do Prof. Dr. Ivan Lapuente
Garrido, para a realização da missão de trabalho no exterior. 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.
Em seguida, realizou-se a análise e julgamento das propostas de missões de trabalho no exterior submetidas
ao Edital N° 03/2019 - Missões Institucionais. Duas propostas foram apresentadas no âmbito dos temas “IoT
e Saúde” e “Indústria 4.0”, de forma a compor o grupo que realizará a missão institucional para a Coreia do
Sul, no âmbito do Projeto CAPES/PRINT UNISINOS. Segue o quadro com as informações das propostas
apresentadas:
Candidatos

Sérgio Eduardo Mariucci

Carlo Franzato

Tema

IoT e Saúde

Indústria 4.0

Av. Unisinos, 950

Programas de
Pós-Graduação

Destino (Instituições a serem visitadas/País)

Período da Missão

Design

Coreia do Sul:
Hankuk University of Foreign Studies,
Korea Advanced Institute of Science and Technology –
Kaist, Seoul National University –
SNU, Sungkyunkwan University –
SKKU, Woosong University

21 a 29/09/2019

Design

Coreia do Sul:
Hankuk University of Foreign Studies,
Korea Advanced Institute of Science and Technology –
Kaist, Seoul National University –
SNU, Sungkyunkwan University –
SKKU, Woosong University

21 a 29/09/2019
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Por unanimidade de votos, o Grupo Gestor APROVOU as duas propostas apresentadas para a realização da
missão na Coreia do Sul. 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 realização da missão de trabalho
no exterior, conforme o disposto no item 4.1.1 do Edital CAPES – PrInt N° 041/2017.
A missão de trabalho para a Coreia do Sul será realizada de forma conjunta, incluindo as propostas já
aprovadas pelo Grupo Gestor, conforme atas de reunião n° 05/2019, de 05/07/2019, e n° 06/2019, de
16/07/2019, dos professores Cristiano André da Costa, Rodrigo da Rosa Righi, Rafael Kunst, Cristiano
Bonato Both e Gabriel de Oliveira Ramos. Será feito um novo processo de compra das passagens aéreas dos
professores Sérgio Eduardo Mariucci e Carlo Franzato, uma vez que já foram adquiridas as passagens aéreas
dos demais professores participantes dessa missão.
Na sequência, considerando a necessidade de apresentação do relatório técnico parcial à CAPES, em
31/12/2019, o Grupo Gestor também decidiu convocar os coordenadores dos projetos de pesquisa em
cooperação internacional para apresentarem os resultados parciais dos projetos, na próxima reunião do
Grupo Gestor a ser realizada em 12/09/2019.
Por fim, o Grupo Gestor aprovou a realização do evento de apresentação de resultados do Projeto
CAPES/PRINT UNISINOS, no Campus Unisinos Porto Alegre, em 19/11/2019, com a participação de
professores e alunos dos Programas de Pós-Graduação da Unisinos envolvidos no projeto.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às onze horas e quarenta minutos, 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
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PROFª. DRª. MAURA CORCINI LOPES

PROF. DR. CARLO FRANZATO

PROF. DR. SANDRO JOSÉ RIGO

PROFª. DRª. DOROTEA FRANK KERSCH

PROFª. DRª. CLAUDIA CRISTINA BITENCOURT

PROFª. DRª. ADRIANA DA ROSA AMARAL

Av. Unisinos, 950

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

Brasil

4

