
 

Registro-memória de reunião dos integrantes do Projeto CapesPrInt do PPGExR 

No dia 10 de dezembro de 2019, na sala da Coordenação do PPGExR, reuniram-se os 

professores José Marcos Froehlich, Marco Antônio Verardi Fialho, Everton Lazzaretti 

Picolotto, Gisele Martins Guimarães, sob a presidência do Coordenador do PPGExR, 

professor Joel Orlando Bevilaqua Marin, para discutir a seguintes pautas: 1) Bolsas de 

Doutorado Sanduiche (DS) no exterior para os doutorandos do PPGExR; 2) 

Programação para os possíveis afastamentos e demandas de bolsas de Professor 

Visitante no Exterior (Junior e Sênior), previstas no CapesPrint; 3) Criação da 

Comissão de Internacionalização (CapesPrint) do PPGExR; 4) Assuntos Gerias. 

Pauta 1) Em relação às cotas de bolsas modalidade Doutorado Sanduiche (DS), o 

professor Joel Orlando relatou que, no ano de 2019, o Programa CapesPrInt 

Ecossistemas Sustentáveis, que congrega os PPGs Extensão Rural, Zootecnia e 

Biodiversidade animal da UFSM,  disponibilizou apenas uma cota de seis meses que foi 

destinada para a doutoranda Andreia Nunes Sá Brito, que está realizando doutorado 

sanduiche na Ècole Doctorale Sociétés, Temps, Territoires, da Le Mans Université, 

França, com o projeto “Alterações da paisagem e do sistema social na pecuária de corte 

da Campanha Gaúcha”, sob a tutela de François Laurent. A doutoranda Andreia 

Vasconcellos, que havia aprovado projeto no Edital do CapesPrInt, com programação 

de doutorado sanduiche no México, teve sua bolsa suspensa pela Capes e, portanto, não 

pode realizá-lo. O prof. Joel Orlando diz que recebeu a informação de que a Capes 

estenderia o cronograma do projeto Capes PrInt e esta bolsa suspensa em 2019 seria 

implementada em 2023. Por fim, os professores manifestaram acordo em dividir a bolsa 

de doutorado sanduiche (DS) no exterior, com duração de seis meses, com propósito de 

oportunizar experiências internacionais para dois doutorandos matriculados no PPGExR 

por ano. Pauta 2) O professor Joel Orlando relatou, com base nas informações 

prestadas na reunião com o coordenador-geral do Programa CapesPrint Ecossistemas 

Sustentáveis, prof. Gilberto Kozloski, realizada no Tambo no dia 07 de novembro, que o 

PPGExR dispõe, no total, para os professores integrantes do CapesPrInt, de cota de 48 

meses de bolsas PVE, nas modalidades Júnior e Sênior. O professor Joel também 

informou que o professor Marcos Piccin já está contemplado com Bolsa PVE Júnior, 

com duração de 12 meses e, portanto, os demais professores teriam disponíveis os 36 

meses de bolsas restantes. Após as manifestações de interesse e possibilidades de 

afastamentos dos professores presentes na reunião, ficou acordado que: 1) o Professor 

Marco Antônio teria sua Bolsa PVE Sênior, com duração de 8 meses, implementada 

entre março até outubro de 2020, que será realizada em Portugal; 2) A professora Gisele 

Guimarães terá Bolsa PVE (Júnior ou Sênior), com duração de 6 meses, implementada 

entre dezembro de 2020 e maio de 2021; 3) O professor José Marcos será contemplado 

com Bolsa PVE, modalidade Sênior, com duração de 8 meses, durante o ano de 2021. 4) 

O Prof. Everton Picolotto será contemplado com Bolsa PVE Sênior, com duração de 8 

meses, com implementação em 2022; 5) O professor Joel Orlando será contemplado 



com Bolsa PVE Sênior, com duração de 6 meses, também no ano de 2022. Pauta 3) O 

professor Joel Orlando relatou que, até o momento, os Coordenadores, em 2018, o prof. 

Marcos Piccin, e em 2019, o prof. Joel Orlando, foram indicados para responder ao 

CapesPrInt. Mas, em função da alta demanda de atividades da Coordenação e da 

importância de pensar e estabelecer estratégias e projetos de internacionalização, o 

professor Joel Orlando sugeriu a criação de uma Comissão de Internacionalização no 

PPGExR. O professor José Marcos lembrou que o PPGExR tem, em seu Regimento a 

Comissão de seleção de alunos estrangeiros via convênios e a Comissão de Bolsas para 

Estagio de Doutorado no Exterior. O prof. acrescentou que, em função do CapesPrInt, o 

PPGExR não terá mais direito às Bolsas PDSE, portanto estas comissões não teriam 

mais função, devendo ser criada esta outra pertinente ao CapesPrint. O prof. Joel 

afirmou que a Capes, cada vez mais, está valorizando as iniciativas de 

internacionalização e tem um item específico no Relatório Sucupira para avaliar a ações 

de internacionalização dos Programas de Pós-Graduação e que alguns programas de 

pós-graduação da UFSM já criaram a Comissão de Internacionalização para melhor 

atuação neste âmbito. Após as discussões, os professores manifestaram concordância 

em propor ao Colegiado a criação da Comissão de Internacionalização no PPGEXR, 

para discutir e encaminhar demandas do CapesPrInt e outras ações de 

internacionalização implementadas pelo coletivo dos docentes e discentes do PPGExR. 

Pauta 4) O prof. José Marcos comunica que, com apoio do Coordenador do PPGExR, 

iniciou um processo de formalização de uma proposta de Bolsa de Professor Visitante 

no Brasil, para viabilizar a participação do Professor Dr. Ignácio Lopez Moreno, da 

Universidad Autónoma Metropolitana- UAM, México, durante os meses de maio, junho 

e julho de 2020. O professor José Marcos acrescenta que o referido estágio possibilitará 

o estreitamento de relações entre nossas Universidade e Programas de Pós-Graduação, 

bem como permitirá qualificar os trabalhos de pesquisa e formação acadêmica nos 

temas dos estudos territoriais e desenvolvimento sustentável, particularmente mediante 

intercâmbio entre o Grupo de Pesquisa SADER (Sociedade, Ambiente e 

Desenvolvimento Rural, UFSM) e a Área de Investigación PPEST (Políticas Públicas, 

Economía, Sociedad y Territorio do Departamento de Procesos Sociales. Nada mais 

havendo para ser tratado, foi encerrada a presente reunião e, para constar, eu, Joel 

Orlando Bevilaqua Marin, coordenador do PPGExR, lavrei o presente registro para 

servir de memória das deliberações tomadas. 

Santa Maria, dia 12 de dezembro de 2019. 
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