
 

Acordo de Cooperação Internacional entre a Universidade Federal de Santa Maria, 

Brasil, e a Universidad Católica de Murcia, Murcia, Espanha. 

 

Plano de Atividades 

 

 

A cooperação empreendida em decorrência do presente Acordo será baseada na 

participação conjunta das duas instituições e com base na reciprocidade e na 

equivalência de ações; com o propósito de acelerar e assegurar a expansão qualitativa 

e quantitativa no ensino superior.  

 

Justificativa/motivação: A justificativa que fundamenta este Acoordo de 

Cooperação inclui a expertise dospesquisadores de Múrcia na área materno-infantil e 

pesquisa qualitativa com abordagem etnográfica. Isto propicia o interncâmbio entre 

doventes e discentes que desenvolvem estudos relacionados a estes temas/métodos 

das duas instituições. 

 

As ações poderão incluir, como objetivos: 

 

a) Intercâmbio de Professores – com a apresentação por escrito de credenciais, 

atividades propostas e uma carta convite; 

 

b) Intercâmbio de Alunos – com a apresentação por escrito de credenciais, 

formulários adequadamente preenchidos e uma carta de aceitação da instituição de 

destino; 

 

c) Intercâmbio de Pessoal Técnico-administrativo – com a apresentação por 

escrito de credenciais, atividades propostas e uma carta convite; 

 



 

d) Pesquisa Conjunta – com base em proposta(s) específica(s), qualificação dos 

docentes participantes, aprovação das duas instituições e apoio de outras fontes 

financiadoras. 

 

e) Elaboração e publicação de artigos cientícos na área da Enfermagem e 

Antropologia  relacionados a Tese de uma doutora que realizou período sanduíche na 

Universidad Católica de Murcia, em 2017, estabelecendo vínculos para parceria em 

outras pesquisas e também na produção de outros artigos científicos. 

 

f) Colaboração e enriquecimento do trabalho dos grupos de pesquisa liderados 

pelos professores Dr. Paloma Echevarría Péres, Dr. José Manuel Hernández Garre e 

Dr. Eliane Tatsch Neves. 

 

g) Aulas e seminários por vídeo conferência sobre saúde materno-infatil e 

pesquisa qualitativa. 

 

Metas: 

- Meta 1 - Fortalecer a abordagem interdisciplinar na produção acadêmica e 

científica por meio da participação de pesquisadores de outras áreas do conhecimento 

relacionadas aos problemas de pesquisa investigados. 

Meta 2 – Potencializar ações de ampliação e consolidação da internacionalização 

do Programa por meio de projetos em redes, multicêntricos ou multicenários;  

Meta 3 - Manutenção e fortalecimento da parceria por meio da composição de 

coorientações de teses e dissertações, realização de bancas de qualificação e defesas, 

oferta de disciplinas/cursos em espanhol online e que possam tanto converter créditos 

para pós-graduandos quanto fortalecer as linhas e grupo de pesquisa do Programa.  

Meta 4 - Incentivar a realização de estágios de pós-doutorado de docentes, dando 

continuidade às parcerias interinstitucionais internacionais em projetos e publicações; 



 

Meta 5 - Incentivar ao dsenvolvimento de doutorado sanduíche de discentes, 

ampliando as oportunidades de aprendizado em grupos de pesquisa no exterior. 

 

Resultados Esperados: 

Pretende-se alavancar o fortalecimento de redes de pesquisa e desenvolvimento 

de projetos de pesquisa multicêntrico ou multicenários. Proporcionar a composição de 

coorientações de teses e dissertações bem como a realização de bancas de 

qualificação e defesas com a participação de docentes do exterior. 

Nesse sentido, prevê-se a realização de duas bancas de defesa/qualificação de 

tese. Ainda, a composição de autoria em dois artigos para publicação em periódicos 

internacionais. 


