COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS – DRI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL (PCI)
IDENTIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1. TÍTULO DO PROJETO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
Memória e Tecnologias
Instrução: Informar o título do Projeto de Cooperação Internacional, o mesmo informado no formulário de inscrição.

2. PERÍODO A QUE SE REFERE O PRESENTE RELATÓRIO
DATA INÍCIO

DATA FIM

01/11/2018

31/10/2019

Instrução: Informar o período de apuração para elaborar a presente prestação de contas, data esta, estipulada pela CAPES e previamente já informada no Edital 41/2017 – Programa CAPES-PrInt.

3. IES/IP:

4.

Universidade Federal de Santa Maria

NOME DO

COORDENADOR DO PCI:

Cesar De David

Instrução: Informar o nome da IES/IP, cujo relatório estará vinculado.

5. PROJETO – NÚMERO DO AUXPE:

Instrução: Informar o nome do Gestor, relacionada ao Projeto de Cooperação Internacional em
questão.

6. PROGRAMA DA CAPES

Projeto Institucional de Internacionalização da UFSM – 8881.310246/2018-1

Programa Capes-PrInt

7. EDITAL DO PROGRAMA
Edital 41/2017

Instrução: Informar a que projeto estará vinculada a respectiva Prestação de Contas, em conformidade com o
Decreto nº 9.283, de 7 defevereiro de 2018. Como no caso, trata-se do Projeto Institucional de
Internacionalização da (nome da IES/IP) sobre o Projeto de Cooperação Internacional”.

DESCRIÇÃO DO PROJETO NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
8.

TEMA VINCULADO AO PROJETO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
Sociedade Informacional: Memória e Tecnologias

Instrução: Informar o TEMA, cujas ações do Projeto de Cooperação Internacional estão vinculadas.

9. OBJETIVO(S) DO PROJETO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
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Consolidar a inserção de docentes em redes internacionais de pesquisa visando, sobretudo, o exame de questões de caráter conceitual relativas à
memória e à tecnologia.
Desenvolver projetos de cooperação internacional com foco nas questões relativas à memória no âmbito da Sociedade Informacional e das diferentes
tecnologias.
Formar futuros pesquisadores com conhecimento e visão para o desenvolvimento de pesquisas sobre memória, na contemporaneidade.
Desenvolver, implementar e compartilhar novos conhecimentos e metodologias com foco nas questões relativas à memória no âmbito da Sociedade
Informacional e das diferentes tecnologias empregadas.

Instrução: Transcrever apenas os objetivos do Projeto de Cooperação Internacional, aqueles que representam as ações gerais do projeto apresentado na inscrição. Deverá ser escrito com verbo no infinitivo de forma sucinta e
clara, representando o foco central de todo projeto de Cooperação Internacional.

10. RELATAR AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO ÂMBITO DO PROJETO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL(mínimo de 1.000 caracteres)
Não houveram alterações no projeto no seu primeiro ano de execução.
Instrução: Informar as alterações ocorridas na equipe, temas, países, dentre outras e seu reflexo na execução do Projeto até o momento.

DADOS DA EXECUÇÃO DOS BENEFÍCIOS: MISSÕES DE TRABALHO E DE RECURSOS DE MANUTENÇÃO NA REFERIDA PRESTAÇÃO DE CONTAS
11. EXECUÇÃO DAS MISSÕES DE TRABALHO NO PROJETO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
11.1. Título da Missão de Trabalho

11.1.1.

Missão de Trabalho Grenoble

11.1.4. Despesas da Missão de Trabalho
Passagem
Diária Nacional
Diária Internacional
Seguro-Saúde

Data Início da Missão

11.1.2.

29/06/2019

Data Fim da Missão

11.1.3.

09/07/2019

R$ 22.535,46

11.1.4.1. Quantidade
1

11.1.4.2. Valor Unitário (R$)
6.514,31

11.1.4.3. Valor Total (R$)
6.514,31

10

1.602,11

16.021,15
Total:

11.2. Título da Missão de Trabalho

11.2.1.

Missão de Trabalho Colônia

11.2.4. Despesas da Missão de Trabalho
Passagem
Diária Nacional
Diária Internacional
Seguro-Saúde

Data Início da Missão

11.2.2.

25/06/2019

Data Fim da Missão

11.2.3.

08/07/2019

11.2.4.1. Quantidade
1

11.2.4.2. Valor Unitário (R$)
3.751,05

11.2.4.3. Valor Total (R$)
3.751,05

13

1.585,88

20.616,40

11.3.1.

Missão de Trabalho La Plata

11.3.4. Despesas da Missão de Trabalho
SBN Quadra 02 Lote 06 Bloco L, CEP 70040-020, Brasília – DF

22.535,46
Valor da Missão de Trabalho (R$)

R$ 0,00

Total:

11.3. Título da Missão de Trabalho

Valor da Missão de Trabalho (R$)

Data Início da Missão

02/09/2019
11.3.4.1. Quantidade

11.3.2.

Data Fim da Missão

14/09/2019
11.3.4.2. Valor Unitário (R$)

11.3.3.

24.367,45
Valor da Missão de Trabalho (R$)

R$ 16.776,99
11.3.4.3. Valor Total (R$)
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Passagem
Diária Nacional
Diária Internacional
Seguro-Saúde

1

2.318,75

2.318,75

12
1

1.179,98
298,62

14.159,62
298,62
16.776,99

Total:

11.4. Título da Missão de Trabalho

11.4.1.

Missão de Trabalho Edimburgo

11.4.4. Despesas da Missão de Trabalho
Passagem
Diária Nacional
Diária Internacional
Seguro-Saúde

Data Início da Missão

01/07/2019

11.4.2.

Data Fim da Missão

11.4.3.

14/07/2019

Valor da Missão de Trabalho (R$)

R$ 12.062,88

11.4.4.1. Quantidade
1

11.4.4.2. Valor Unitário (R$)
4.197,88

11.4.4.3. Valor Total (R$)
4.197,88

12

655,47

7.865,71
Total:

12.063,59

Instrução: Informar todas as missões de trabalho e detalhes ocorridos no Projeto de Cooperação Internacional, no referido ano que corresponde a Prestação de Contas, e repetir o conjunto de informações por missão de trabalho,
até que se esgote as missões executadas no ano de referência da Prestação de Contas.Para inserir mais missões de trabalho, clicar no sinal
cadastro, com as mesmas informações e formatação da anterior.

no final da tabela, para que um novo grupo de informações seja criado para

11.5. O que representaram as missões de trabalho no âmbito do Projeto de Cooperação Internacional e quais impactos tiveram com sua execução? (mínimo de
1.000 caracteres)
As missões de trabalho possibilitaram consolidar redes de pesquisadores nacionais e estrangeiros a medida em que oportunizaram aos membros do projeto discutir
as pesquisas que desenvolvem com grupos de excelência acadêmica, ao mesmo tempo que permitiu trocas de informações, conhecimentos, metodologias e
técnicas de investigação tendo em vista a execução de projetos conjuntos. É importante destacar que as missões contribuíram sobretudo para tecer novas
perspectivas de trabalho no campo da pesquisa articulando pesquisadores experientes com jovens promissores em formação a pós-graduação. As missões de
trabalho foram significativas para a promoção de ações conjuntas de internacionalização, tais como a realização de eventos científicos internacionais,
publicações de artigos, capítulos e livros em coautoria e a orientação compartilhada de dissertações e teses. As missões de trabalho foram importantes meios para
atingir as metas propostas no projeto de internacionalização tais como: Publicação de livros, capítulos de livros e artigos em língua estrangeira ou em coautoria
internacional; teses de doutorado em cotutela com pesquisadores estrangeiros; apresentação e publicação de trabalhos em eventos internacionais; pesquisas
conjuntas entre pesquisadores brasileiros e grupos de pesquisa internacionais.

Instrução: Descrever sobre as missões de trabalho no âmbito do Projeto de Cooperação Internacional, observando aquelas contidas nas três categorias exclusivas, como previstas no Edital CAPES- PrInt 41/2017, itens 4.1.1.1, 4.1.1.2 e
4.1.1.3.

12. EXECUÇÃO DOS RECURSOS DE MANUTENÇÃO NO PROJETO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
Instrução: Os elementos de despesa, respectivos códigos detalhados nas questões A,B e C, não poderão ultrapassar o limite estabelecido no “Plano de Controle de Rubricas do PCI” (última versão reconhecida pela CAPES), para o
orçamento do respectivo Ano.

A) Material de Consumo (33.30.30)
12.1. Descrição do Item

12.2. Quantidade

12.3. Valor Unitário (R$)

12.4. Valor Total (R$)

<Descrição do item de Material de Consumo>
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<Descrição do item de Material de Consumo>
<Descrição do item de Material de Consumo>
A)

B) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (33.30.39)
12.5. Descrição do Item

12.6. Quantidade

Total do Material de Consumo:

12.7. Valor Unitário (R$)

12.8. Valor Total (R$)

<Descrição do Serviço de Terceiro PJ>
<Descrição do Serviço de Terceiro PJ>
<Descrição do Serviço de Terceiro PJ>

B)

Total dos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica:

Instrução: Agrupar neste campo todos os valores executados de “Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica” no âmbito do PCI. Preencher este item observando a Portaria CAPES nº 8, de 2018 em especial o inciso II do art. 17e o
parágrafo único do art. 18, vedações previstas no Art. 19. No caso de serviços realizados em equipamentos que possuam nº patrimônio e que estejam vinculados a atividades do projeto, como exemplo “serviço de manutenção de
computadores”, “serviços de Locação de Software”, ambos os serviços estão ligados a um bem patrimonial, que no caso é o Computador, na qual, será necessário informar a sua descrição e nº de patrimônio. Para tanto, é importante
descrever previamente os equipamentos e respectivos número de patrimônio que serão utilizados.Para inserir mais linhas com novas informações de Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica, clicar no sinal
será criada, com as mesmas informações e formatação da anterior.

C) Serviços de Terceiros - Pessoa Física (33.30.36)
12.9. Descrição do Item

12.10. Quantidade

12.11.

Valor Unitário (R$)

12.12.

no final da linha, que uma nova

Valor Total (R$)

<Descrição do Serviço de Terceiro PF>
<Descrição do Serviço de Terceiro PF>
<Descrição do Serviço de Terceiro PF>

C) Total dos Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Instrução: Agrupar neste campo todos os valores executados de “Serviços de Terceiros - Pessoa Física” no âmbito do PCI. Preencher este item observando a Portaria CAPES nº 8, de 2018, em especial o inciso III do art. 17 e o parágrafo
único do art. 18, além das vedações previstas no art. 19. No caso de serviços realizados em equipamentos que possuam número de patrimônio e que estejam vinculados a atividades do projeto, como exemplo “serviço de manutenção
de computadores”, “serviços de conservação de equipamentos”, ambos os serviços estão ligados a um bem patrimonial, que no caso é o Computador, na qual, será necessário informar a sua descrição e número de patrimônio. Para
tanto, é importante descrever previamente os equipamentos e respectivos número de patrimônio que serão utilizados.Para inserir mais linhas com novas informações de Serviço de Terceiro - Pessoa Física, clicar no sinal
linha, que uma nova linha será criada, com as mesmas informações e formatação da anterior.

DADOS DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO PLANO DE TRABALHO
13. ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO NO PROJETO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
13.1.1.1. Ano Correspondente
2019

13.1.1. Plano de Trabalho

13.1.2.

Atividades do Plano de Trabalho

13.1.2.1. Início da
execução

13.1.2.2. Fim da
execução
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13.1.3. País ligado à
ação

13.1.1.2. Data Início
01/01/2019
13.1.4. PPG
ligado à
ação

13.1.1.3. Data Fim
31/10/2019

13.1.5.

Percentual de
Execução da Atividade
proposta para o 1º ano

(Informar em porcentagem)

13.1.6.

Breve justificativa do percentual
atribuído para cada atividade
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Missão de trabalho 1 Grenoble

29/06/2019

09/07/2019

Missão de Trabalho 2 La Plata

02/09/2019

14/09/2019

Missão de Trabalho 3 - Valência

2019

2020

Missão de Trabalho 4 – Santiago do Chile

2019

2020

Missão de Trabalho 5 - Colônia
Missão de Trabalho 6 – Mar del Plata

Missão de trabalho 7 - Salamanca

Missão de Trabalho 8 - Paris

25/06/2019

08/07/2019

2019

2020

2019

2019

100

Argentina

Filosofia

100

Espanha

Filosofia

0

Chile

Filosofia

0

Alemanha

Filosofia

100

Argentina

Geografia

0

Espanha

Agronomia

0

França

Letras

0

Inglaterra

Letras

100

Espanha

Geografia

100

França

Filosofia

100

Espanha

Letras

50

França

Filosofia

50

Brasil

Filosofia

100

Espanha

Geografia

100

Brasil

Filosofia

50

Brasil

Geografia

50

2020

01/07/2019

14/07/2019

Bolsa Doutorado Sanduíche 1

01/10/2019

31/03/2020

Bolsa doutorado Sanduíche2

01/09/2019

30/09/2019

Bolsa doutorado Sanduíche 3

01/01/2020

30/06/2020

01/03/2020

Filosofia

2020

Missão de Trabalho 9 - York

Bolsa doutorado Sanduíche 4

França

31/08/2020

Bolsa no país Jovem Talento

01/11/2019

31/10/2020

Bolsa Professor Visitante - Sênior

01/08/2019

30/01/2020

Bolsa País Pós-Doutorado com Experiência no
Exterior

01/03/2020

31/08/2020

Bolsa País Professor Visitante

01/03/2020

31/03/2020
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A missão de trabalho foi executada conforme o
planejamento, atingindo seus objetivos.
A missão de trabalho foi executada conforme o
planejamento, atingindo seus objetivos.
A missão de trabalho foi transferida para 2020 em razão de
agenda dos pesquisadores estrangeiros.
A missão de trabalho, embora prevista para 2019, foi
transferida para 2020 em virtude dos problemas políticos do
Chile.
A missão de trabalho foi executada conforme o
planejamento, atingindo seus objetivos.
A missão de trabalho prevista para 2019 na Argentina não se
realizou em razão de incompatibilidade de agenda entre
pesquisadores nacionais e estrangeiros e foi reprogramada
para 2020, tendo como destino a Universidade de Havana –
Cuba, com previsão de execução em janeiro de 2020.
A missão de trabalho não foi realizada em 2019 em razão de
problemas pessoais do pesquisador, sendo reprogramada
para execução em 2020.
A missão de trabalho foi reprogramada para janeiro de 2020
em razão de compromissos acadêmicos dos pesquisadores
envolvidos.
A missão de trabalho foi executada conforme o
planejamento, atingindo seus objetivos.
A bolsa foi implementada conforme o planejamento, e está
em desenvolvimento.
A bolsa foi implementada conforme o planejamento, e está
em desenvolvimento.
A bolsa não foi implementada em 2019, conforme o
planejamento, mas está em trâmite para implementação em
2020.
A bolsa não foi implementada em 2019, conforme o
planejamento, mas está em trâmite para implementação em
2020.
A bolsa foi implementada conforme o planejamento, e está
em desenvolvimento.
A bolsa foi implementada conforme o planejamento, e está
em desenvolvimento.
A bolsa não foi implementada em 2019, conforme o
planejamento, mas está em trâmite para implementação em
2020.
A bolsa não foi implementada em 2019, conforme o
planejamento, mas está em trâmite para implementação em
2020.

Página 5 de 8

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS – DRI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Instrução: Informar os dados relevantes ao andamento das atividades contidas no Plano de Trabalho do Projeto de Cooperação Internacional, apresentado na versão aprovada pela CAPES. Respeitar a data que de fato iniciou e
a data que finalizou/finalizará a atividade, como também informar o percentual de conclusão da atividade no primeiro ano do projeto.

DADOS DA EXECUÇÃO EM RESULTADOS, IMPACTOS, DIFICULDADES E OUTRAS QUESTÕES
14. QUAIS

OS RESULTADOS FORAM ALCANÇADOS ATÉ O MOMENTO, COM O USO DOS RECURSOS JÁ DESCRITOS, E QUAIS OS POTENCIAIS APLICÁVEIS NO ÂMBITO DO PROJETO DE

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL? (mínimo de 1.000 caracteres)

A execução do projeto nesse primeiro ano já resultou nos seguintes produtos: dois eventos internacionais realizados no Brasil, um no PPG Filosofia e outro no PPG
Letras com a participação de pesquisadores das instituições envolvidas que, em contrapartida custearam suas próprias despesas, estreitando vínculos acadêmicos
com os pesquisadores nacionais; oferta de duas disciplinas em língua estrangeira, uma ofertada em 2019 no PPG Geografia e outra que será ministrada em 2020
no PPG Filosofia; duas tese em cotutela, que estão em desenvolvimento, no PPG Geografia, participação de pesquisadores em eventos no Exterior de todos os
PPGs envolvidos no projeto (Geografia, Filosofia, Letras e Agronomia), inclusive com a participação de discentes que tiveram suas despesas custeadas pelas
instituições estrangeiras associadas ao projeto; publicação de artigos em periódicos internacionais e a organização de uma coleção na temática da Memória e
Tecnologias constituída por 4 volumes. Cada volume será dedicado a uma das áreas que constitui o projeto: Agronomia, Filosofia, Geografia e Letras, cujo primeiro
volume tem publicação programada para 2020.
Instrução: Descrever neste item, elementos que representem os resultados e seus potenciais aplicáveis como desdobramento de tudo que foi feito até o momento, no âmbito do Projeto de Cooperação Internacional. Esta
descrição deverá relacionar a aplicação das despesas na consecução das ações propostas no projeto aprovado no âmbito do Programa PrInt para o qual foi firmado o AUXPE objeto desta prestação de contas.
Fundamentação legal: §1º do art. 53, Inciso II do art. 58, ambos do Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018.

15. QUAIS OS IMPACTOS ATINGIDOS CONSIDERANDO O QUE JÁ FOI EXECUTADO NO PRIMEIRO ANO, NO ÂMBITO DO PROJETO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL? (mínimo de 1.000
caracteres)
Em que pese o fato do projeto de internacionalização estar em seu primeiro ano de execução, alguns efeitos se fazem sentir, sobretudo no que se refere à
pesquisa e à pós-graduação. Um desses efeitos é a maior articulação entre os grupos de pesquisa nacionais e estrangeiros envolvidos, com planejamento de
ações conjuntas, inclusive que transcendem o estabelecido no planejamento inicial. Novas parcerias, com pesquisadores estrangeiros não vinculados à proposta
ou com outras instituições estrangeiras, são efeitos da inserção internacional dos professores em missão ou dos bolsistas que estão no exterior. Já se vislumbra um
aumento substantivo na qualificação da produção intelectual dos PPGs envolvidos, com autorias conjuntas e outras publicações envolvendo pesquisadores dos
países que integram o projeto. Também se percebe um maior interesse dos discentes de pós-graduação com a língua estrangeira, como possibilidade de
participação nos editais de bolsas para estudo no exterior. Como muitas das atividades previstas ainda estão em desenvolvimento e como as áreas envolvidas no
projeto Memória e Tecnologias repercutem de forma mais lenta sua produção intelectual, espera-se que os maiores impactos ocorram a partir do próximo ao de
execução.
Instrução: Descrever neste item os impactos esperados com o que foi executado dentro do período de apuração da prestação de contas, que estejam alinhados com os impactos propostos na versão aprovada pela CAPES, do
Projeto de Cooperação Internacional.

16. QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENFRENTADAS NO PRIMEIRO ANO DE EXECUÇÃO DO PROJETO? (mínimo de 1.000 caracteres)
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Entre as principais dificuldades enfrentadas no primeiro ano de execução do projeto merece destaque a questão da proficiência em língua estrangeira,
necessária para os bolsistas, que reduzem a concorrência dos estudantes aos editais; a falta de familiaridade com as plataformas de gestão de bolsas e projetos
da CAPES, responsáveis por equívocos no encaminhamento de bolsas e outras ações; grande volume de informações, orientações e documentos necessários para
a execução das atividades, que causam certa insegurança entre os gestores no encaminhamento das demandas à CAPES. Além dessas dificuldades de caráter
mais operacional, cabe destacar também problemas relacionados ao grande volume de compromissos acadêmicos, tanto de pesquisadores nacionais quanto
estrangeiros, responsáveis por readequações de agenda que permitam a execução das atividades propostas, em razão desse fator, algumas missões de trabalho
e outras atividades acadêmicas necessitaram adequações ou mesmo adiamento para o ano de 2020.
Instrução: Citar as principais dificuldades enfrentadas durante a execução do Projeto, seja de caráter técnico-científico, financeiro, administrativo ou gerencial.

17. QUAIS FORAM AS AÇÕES ESTRATÉGICAS USADAS PARA CONTORNAR AS DIFICULDADES ENFRENTADAS? (mínimo de 1.000 caracteres)
Entre as estratégias usadas para superar tais dificuldades destacam-se reuniões com professores e alunos para incentivar o domínio de línguas estrangeiras e a
realização dos testes de proficiência. Também ocorreu a divulgação mais intensa dos programas desenvolvidos pela instituição para promover o domínio de
línguas estrangeiras por parte dos discentes, como os clubes de línguas e oficinas; reunião com professores para discutir o cronograma de execução das atividades
e suas readequações, assim como os lançamentos de editais a fim de promover maior circulação de informações entre os membros da equipe de pesquisadores.
É conveniente destacar que a coordenação do projeto é constituída por uma equipe formada por um representante de cada área, que juntos planejam,
executam e tomam decisões, além de avaliar as atividades executadas. Essa equipe realiza reuniões periódicas com todoogrupo, pesquisadores e discentes, para
encaminhamento das ações e distribuição de tarefas. Ao final de cada ano está previsto um seminário integrador, de avaliação das atividades desenvolvidas e
planejamento das ações que serão executadas no próximo período. No exercício de 2019 o seminário integrador ocorrerá no mês de janeiro de 2020.
Instrução: Descrever como a instituição, em termos de planejamento estratégico, se preparou para contornar as referidas dificuldades enfrentadas, para que os resultados do projeto tenham sido comprometidos.

18. OUTROS COMENTÁRIOS?
<Se houver algum comentário adicional, no âmbito do PCI>
Instrução: Se houver algumaspecto relevante no desenvolvimento do Projeto, que não foi abordado nas questões anteriores.

19. DECLARAÇÃO (COORDENADOR)
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COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS – DRI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Na qualidade de Coordenador do Projeto de Cooperação Internacional, DECLARO, para fins de prova junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, para
os efeitos e sob as penas da Lei, que as informações prestadas neste relatório representam a real situação que se encontra o projeto em questão, por meio do presente Relatório
Parcial de Execução do Projeto de Cooperação Internacional, tendo em vista o cumprimento das ações, atividades necessárias e aplicação de recurso dentro do que foi acordado
no universo do Programa Institucional de Internacionalização em especial aos itens do Edital 41/2017 do Programa CAPES-PrInt: 5.1.2.7, 15, 16, dentre outros dispositivos legais
correlatos ao Programa, inclusive a submissão a instâncias superiores ao Projeto, aqui elencados na forma desta prestação de contas do primeiro ano de execução do Projeto de
Cooperação Internacional.
Instruções Finais:Anexar documentos comprobatórios de acordo com as orientações da Coletânea de Entendimentos do Programa Institucional de Internacionalização (PrInt) e outras instruções, se for o caso. Ao anexar os
documentos, identificar as comprovações de maneira que seja fácil a identificação ao ser analisada junto ao relatório em questão. A título de comprovação, importante anexar também o documento institucional que formaliza o
Conselho Superior ou outro órgão correlato, como também, os seus membros, além do parecer deste conselho sobre a referida prestação de contas do projeto em questão, que estará vinculada ao Projeto Institucional de
Internacionalização da IES/IP.

Local, Data: _______/_______/__________
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Assinatura do Coordenador do Projeto Cooperação Internacional
Cesar De David – CPF 472897400-68
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