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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
 

 

1 – DADOS CADASTRAIS  
 

1.1 Nome do Beneficiário 
Helio Gauze Bonacorso 

1.2 CPF / Passaporte 
413.826.330-68 

1.3 Instituição  
Universidade Federal de Santa Maria 

1.3 Programa CAPES/ nº do AUXPE 
Programa Institucional de 

Internacionalização da UFSM (Processo 

88881.310412/2018-01)  

1.5 Projeto 
Sub-Projeto 2: Nanomateriais - Química de Sistemas 

Supramoleculares 

1.6 Coordenador Projeto 
Prof. Oscar Endrigo Dorneles Rodrigues 

1.7 Programa de Pós-Graduação 
Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal de Santa Maria (PPGQ/UFSM) 
 

 

2 – BENEFÍCIO 
 

2.1 Modalidade 
 
( x ) Missão de Trabalho (  ) Bolsa ____________________________ 
 

2.2 Instituição de Destino (nome da instituição e nome do 
centro/instituto/departamento/grupo de pesquisa) 
Consejo Superior de Investigación Cientifica (CSIC), Madrid, 
Espanha; Universidad de Murcia (UM), Murcia, Espanha; e 
Uninversidade de Lisboa (UL), Lisboa, Portugal. 

 

2.3 Período da Atividade 

2.3.1 Início 

19/Junho/2019 

2.3.2 Término 

09/Julho/2019 

 

3 – RECURSOS RECEBIDOS (R$) 
 

3.1 Auxílio-deslocamento Passagem (trecho/valor): Porto Alegre - São Paulo - Madrid - São Paulo – Porto 
Alegre / R$ 5.713,45 

3.2 Auxílio-instalação  x 

3.3 Seguro-saúde  US$ 83,20  (cotação 1Us$ = R$ 4,03 em 18/06/19) = R$ 335,30 

3.4 Adicional-localidade x 

3.5 Mensalidade x 

3.6 Auxílio-diário Diárias: 20 x US$ 370.00 = US$ 7,400.00 = R$ 28.688,81 
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4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

4.1 Objetivos da missão: (estabelecer correlação com os objetivos do projeto) 
 

De acordo com o subprojeto CAPES-PrInt, o nosso grupo de pesquisa – Núcleo de Química de Heterociclos (NUQUIMHE) 
apresenta forte interesse em fortalecer, consolidar e ampliar a cooperação científica com instituições no exterior na 
área de pesquisa que atuamos a mais de 25 anos e relativa à Química de Compostos Heterocíclicos (metodologias 
sintéticas e elucidação estrutural completa), bioatividade, novos materiais com promissoras propriedades fotofísicas de 
interesse e sua relação em nível supramolecular. Assim, como objetivo geral, essa missão de trabalho buscará nas 
intituições nomeadas grupos de pesquisas que desenvolvam pesquisas principalmente em química de heterociclos, 
química de novos materiais fotoluminescentes, química teórica, máquinas moleculares, rmn no estado sólido e 
cristalografia. Nos últimos anos temos voltado a nossa linha de pesquisa não somente para o desenvolvimento de 
compostos heterocíclicos via metodologias atuais e variadas, mas também visando futuras aplicações dos mesmos, 
principalmente no estudo de suas propriedades fotofísicas (novos materiais luminescentes, marcação celular e cristais 
líquidos), bioatividade (interação com DNA, inibição enzimática, anti-tumorais, anti-inflamatórios, etc...) e cálculos semi-
empíricos de docagem molecular e TD-DFT. Em termos de formação de pessoal no exterior, podem ser mencionados 
estágios de alunos de doutorado sandwich do NUQUIMHE junto aos grupos dos profs Gerald B. Hammomd (Louisville 
University – Kentucky, USA), e Mark Stradiotto (Dalhousie University, Halifax, Canadá).Mais recentemente (2019), 
interação científica com o grupo do Prof. Florêncio E. Hernandez (University of Central Florida, USA) também possibilitou 
a publicação de artigo internacional que abordou as propriedades fotofísicas de moléculas heterocíclicas obtidas 
exclusivamente em doutoramento desenvolvido no NUQUIMHE /UFSM. 
Assim, no sentido de ampliar as possibilidades de intercâmbio internacional não somente na América e Canadá, mas 
também na Europa, o nosso objetivo primordial para essa missão foi encontrar parceiros científicos na Espanha e 
Portugal (03 ou 04 Instituições) para a efetivação de cooperação no desenvolvimento de novos métodos sintéticos de 
heterociclos de interesse e estudos sobre a aplicação das moléculas produzidas pelo NUQUIMHE na área de novos 
materiais, em especial em fotoluminescência no estado sólido e em solução". 
 
As Instituições européias e Grupos de Pesquisa previstos para  visitação foram as seguintes: 
 

1. Conselho Superior de Investigação Científica (CSIC) – Madrid - Espanha: (1a. Semana) 
Nosso grupo de pesquisa (NUQUIMHE) é o grupo de pesquisa na América Latina que mais tem publicado artigos 
científicos sobre uma classe especial de compostos heterocíclicos denominados “pirazóis”. Na Espanha, o Grupo de 
Pesquisa do Professor J. Elguero é reconhecido internacionalmente pela sua produtividade nesta área científica. Nosso 
grupo tem desenvolvido atividades de colaboração científica com este grupo espanhol, já com a realização de 01 estágio 
de Doutorado Sandwich de 1 doutoranda, que teve como resultado objetivo a publicação de 02 artigos científicos. O 
grupo do Professor Elguero tem larga experiência também em química teórica, RMN no estado sólido aplicado no estudo 
de heterociclos. Assim, essa missão tinha como objetivos obter know-how, softwares e treinamento de pessoal ainda 
necessário para nosso grupo na UFSM.  Como resultado objetivo dessa missão no CSIC, pretendíamos:  

(i) Visitar as suas dependências laboratoriais sintéticas e de análise instrumental (RMN, CG-MS, RX, etc...);  
(ii) Executar reuniões de trabalho com o Prof. Elguero e outros interessados para discutir a consolidação da 

colaboração científica na área de síntese de compostos heterocíclicos com propriedades fotofísicas de 
interesse (fotoluminescência) e em futuros artigos científicos com fator de impacto relevante, como 
também,  

(iii) Estudar a possibilidade de realização de estágios de doutorandos, tipo Sandwich (06 meses),  de  alunos do 
NUQUIMHE/UFSM no CSIC,  dentro da vigência deste projeto. 

 
2. Universidade de Murcia (UM) – Múrcia – Espanha: (2a. Semana) 

O NUQUIMHE vem desenvolvendo uma colaboração efetiva com o grupo da UM no tema rotaxanos (potenciais 
máquinas moleculares) há vários anos, com a realização de intercâmbio de pesquisadores seniors; estágios de 
Doutorado Sandwich de duas doutorandas; tendo como resultado objetivo a publicação de 05 artigos científicos em 
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colaboração desde 2017. 
O Grupo dos Profs. J. Berná e M. Alajarín da UM tem larga experiência em síntese orgânica, em especial, na síntese de 
rotaxanos. Considerando que o Grupo da UM recebeu a partir de Junho/2019 uma doutoranda do NUQUIMHE para 
estágio de Doutorado Sandwich, no âmbito do projeto CAPES-PrInt, essa missão na UM tinha como objetivos:  

(i) Visitar as suas dependências laboratoriais sintéticas e de análise instrumental (RMN, CG-MS, RX, etc...);  
(ii) Executar reuniões de trabalho com o grupo dos Prof. Jose Berná e Mateo Alajarín e outros interessados para 

discutir a consolidação e uma ampliação da colaboração científica na área de síntese de compostos 
heterocíclicos, agora visando a obtenção de [2]-Rotaxanos com propriedades fotofísicas de interesse 
(fotoluminescência);  

(iii)  possibilitar a realização de estágios de doutorandos, tipo Sandwich (06 meses) de  alunos do 
NUQUIMHE/UFSM no CSIC,  dentro da vigência deste projeto;  

(iv) Discutir e planejar estes futuros estágios;  
(v) Planejar a redação de artigos em colaboração (em andamento); e de maneira geral, planejar a continuidade 

da cooperação para os próximos anos e; 
(vi) Participar em seminários promovidos pelo grupo de pesquisa do prof. J. Berná / M. Alajarin procurando 

identificar pontos de interesse científico em comum e/ou passíveis de cooperação.   
 

3. Universidade de Lisboa (ULisboa) – Lisboa - Portugal: (3a. Semana) 
Nosso grupo de pesquisa (NUQUIMHE) vem desenvolvendo colaboração com o grupo da ULisboa no tema química de 
heterociclos e já realizou intercâmbio de pesquisadores seniors; estágio de Doutorado Sandwich de uma doutoranda na 
ULisboa; tendo como resultado objetivo a publicação de 02 artigos científicos em colaboração. Em Setembro/2019 a 
ULisboa estará recebendo um doutorando originário do NUQUIMHE, para estágio de Doutorado Sandwich, no âmbito 
do projeto CAPES-PrInt. 
 
O Grupo do Prof. Carlos Afonso da UL tem larga experiência em síntese orgânica e líquidos iônicos, e conta com uma 
rede de cooperação com pesquisadores da ULisboa e Instituto Técnico Superior (ITS) de Lisboa nas áreas de físico-
química, materiais e farmacologia. Assim, essa missão na ULisboa tinha como objetivos:  

(i) Visitar as suas dependências laboratoriais sintéticas e de análise instrumental (RMN, CG-MS, RX, etc...); 
Consolidar e ampliar a colaboração científica na área de síntese de compostos heterocíclicos com 
propriedades fotofísicas de interesse (fotoluminescência no estado sólido e em solução) prevendo futuros 
doutorados sandwich e artigos científicos em parceria com fator de impacto relevante; 

(ii) Ajustar cronogramas de trabalho cooperativo visando no mínimo 01 (um) estágio sênior de 3 meses para o 
prof. H. Bonacorso durante o ano de 2020;  

(iii) Dar continuidade à cooperação para os próximos anos com o Grupo do Professor Carlos Afonso, bem como 
prescutar outros grupos de pesquisas da ULisboa e do ITS visando encontrar interessados na aplicação das 
novas moléculas que veem sendo desenvolvidadas em nosso grupo na UFSM; 

(iv) Participar em seminários promovidos pelo grupo de pesquisa do prof. C. Afonso procurando identificar 
pontos de interesse científico em comum e/ou passíveis de cooperação;   

(v) Apresentar seminário de pesquisa inicialmente intitulado: "Old heterocycles redesigned for new targets and 
applications" (sujeito a modificação). 

 
 
4.2  Atividades Realizadas: (listar atividades) 

 
1. Conselho Superior de Investigação Científica (CSIC): (1a. Semana) 
 

(i) Visitação às dependências laboratoriais sintéticas e de análise instrumental (RMN, CG-MS, RX, etc...) do CSIC 
em Madrid. 

(ii) Execução de reunião de trabalho com o Prof. Elguero e professores interessados do CSIC para discutir a 
consolidação da colaboração científica na área de síntese de compostos heterocíclicos com propriedades 
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fotofísicas de interesse (fotoluminescência) e em futuros artigos científicos com fator de impacto relevante, 
como também,  

(iii) Estudos de possibilidade de realização de estágios de doutorandos, tipo Sandwich (06 meses),  de  alunos 
do NUQUIMHE/UFSM no CSIC,  dentro da vigência deste projeto; 

(iv) Participação em seminários promovidos pelo grupo de pesquisa (05 pesquisadores)  do prof. José Elguero; 
(v) Apresentação de seminário apresentado por nós, intitulado “Viejos Heterociclos Rediseñados para Nuevos 

Objetivos y Aplicaciones” (ver declaração CSIC em anexos). 
 
 

2. Universidade de Murcia (UM): (2a. Semana) 
 

(i) Visitação as dependências laboratoriais sintéticas do grupo de pesquisa so Prof. José Berná, como também 
a central analítica da respectiva Instituição; 

(ii) Execução de reuniões de trabalho com o grupo dos Prof. Jose Berná e Prof. Mateo Alajarín e outros 
interessados para discutir a consolidação e uma ampliação da colaboração científica na área de síntese de 
compostos heterocíclicos; 

(iii) Discussões sobre a execução de futuros estágios de doutorandos, tipo Sandwich (06 meses) de  alunos do 
NUQUIMHE/UFSM na Univerdade de Múrcia,  dentro da vigência deste projeto;  

(iv) Planejamento de redação de artigos em colaboração (em andamento); 
(vi) Exposição da situação para o desenvolvimento de futuras Teses de doutoramento sob a forma de co-tutela 

envolvendo a UFSM e a Uni-Múrcia.; 
(vii) Participação em seminários promovidos pelo grupo de pesquisa do prof. J. Berná / M. Alajarin; 
(viii) Apresentação de seminário do nosso tema atual de pesquisa, sob título: “Synthesis y Propriedades 

Fotofísicas de Algunos Heterociclos Fluorados”.  (ver declaração Universidad de Múrcia em anexo).  
 

3. Universidade de Lisboa (ULisboa): (3a. Semana) 
(i)  Visitação as dependências laboratoriais sintéticas e de análise instrumental (RMN, CG-MS, RX, etc...) da 

Faculdade de Farmácia da ULisboa;  
(ii) Discussão sobre trabalho cooperativo visando no mínimo 01 (um) estágio sênior de 3 meses para o prof. 

H. Bonacorso durante o ano de 2020; 
(iii) Reunião abordando a continuidade de cooperação para os próximos anos com o Grupo do Professor 

Afonso, bem como prescutou-se 02(dois) outros grupos de pesquisas com realização de visitas às suas 
dependências na Ulisboa (Grupo I)  e na Universidade Nova de Lisboa (Grupo II): 
1)  Grupo I: Centro de Química-Física Molecular no Instituto Superior Técnico (IST) da Universidade de 

Lisboa; grupo este composto pelos profs. José M. Gaspar Martinho (anfitrião), José Paulo Farinha, 
Carlos Baleizão e Ermelinda Maçoas (ver declaração IST, em anexo); 

2) Grupo II: Departamento de Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 
Lisboa (FCT – Campus da Caparica), Lisboa; grupo este coordenado pelo prof. João Carlos Lima 
(anfitrião) (ver declaraçãoFCT, em anexo); 

(iv) Participação em seminários promovidos pelo grupo de pesquisa do prof. C. Afonso;  
(v) Apresentação do nosso tema de trabalho na UFSM sob forma de uma seminário de pesquisa intitulado: 

"β-Alkoxyvinyl Trifluoromethyl Ketones: Synthesis and Photophysical Properties of Heterocyclic 
Derivatives ".  (ver declaração da Universidade de Lisboa, FF-UL,  em anexo). 

 
 

4.3 Resultados e/ou Impactos: 
 
Os resultados mais relevantes e gerais obtidos nesta missão e que envolveram visitas às Instituições de ensino e 
pesquisa na Espanha e em Portugal, estão diretamente relacionados aos seguintes itens: 
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• Manutenção e/ou abertura de possibilidade de realização de estágios de doutorandos, tipo Sandwich (06 
meses),  para  alunos do Programa de Pós-graduação em Química (PPGQ/UFSM) ligados ao 
NUQUIMHE/UFSM nos centros visitados; 

• Consolidação de cooperações científicas correspondentes ao desenvolvimento de pesquisa conjunta com 
a elaboração de publicações de artigos científicos em revistas internacionais com fator de impacto 
relevante (CAPES – A1, A2); 

• Abertura de canal de cooperação científica para acesso à técnicas e equipamentos modernos no 
desenvolvimento de pesquisa de ponta nas áreas de fotofísca e biolumincescência para substâncias 
químicas heterocíclicas produzidas por mestrandos e/ou doutorandos do PPGQ/UFSM via NUQUIMHE; 

• Possibilidade de cooperação científica entre os grupos visitados e o NUQUIMHE para a obtenção sintética  
de novas substâncias químicas empregando reações de flúor-inserção; 

• Manutenção dos processos de intercâmbio envolvendo pesquisadores do NUQUIMHE/UFSM com visitas 
e estadas aos grupos  visitados, como trambém, a vinda de pesquisadores da Espanha e Portugal ao 
NUQUIMHE para realização de palestras, participação em bancas, elaboração de projetos conjuntos, 
etc....; 

• Desenvolvimento de futuras Teses de doutoramento sob a forma de co-tutela envolvendo a UFSM, a Uni-
Múrcia e a Universidade de Lisboa. O grupo de pesquisa liderado pelos profs. J. Berná e M. Alajarin foi 
extremanente receptivo à ideia já com encaminhamento de documentação inicial para estudo envolvendo  
as partes interessadas; 
 

Detalhamento Local: 
 
1. Conselho Superior de Investigação Científica (CSIC): (1a. Semana) 
 

• Como previsto nos objetivos, houve a visitação às dependências laboratoriais sintéticas e de análise 
instrumental (RMN, CG-MS, RX, etc...) do CSIC em Madrid. 

• Executou-se reuniões de trabalho com o Prof. Elguero e professores interessados do CSIC para discutir a 
consolidação da colaboração científica na área de síntese de compostos heterocíclicos com propriedades 
fotofísicas de interesse (fotoluminescência) e em futuros artigos científicos com fator de impacto 
relevante, como também,  

• Estudou-se  a possibilidade de realização de estágios de doutorandos, tipo Sandwich (06 meses),  de  alunos 
do NUQUIMHE/UFSM no CSIC,  dentro da vigência deste projeto. 

• Houve a apresentação dos temas de trabalhos por 05 professores e um seminário apresentado por nós, 
enfatizando um histórico da criação do NUQUIMHE/UFSM e nosso tema atual de pesquisa, intitulado 
“Viejos Heterociclos Rediseñados para Nuevos Objetivos y Aplicaciones” (ver declaração do CSIC em 
anexo). 

 
 

2. Universidade de Murcia (UM): (2a. Semana) 
 

• Como previsto nos objetivos, ocorreu a visitação as dependências laboratoriais sintéticas do grupo de 
pesquisa so Prof. José Berná, como também a central analítica da respectiva Instituição, a qual conta com 
modernos equipamentos de análise instrumental (RMN, CG-MS, RX, etc...);  

• Executou-se reuniões de trabalho com o grupo dos Prof. Jose Berná e Prof. Mateo Alajarín e outros 
interessados para discutir a consolidação e uma ampliação da colaboração científica na área de síntese de 
compostos heterocíclicos, visando a possibilidade de obtenção de [2]-Rotaxanos com propriedades 
fotofísicas de interesse (fotoluminescência);  

•  Discutiu-se e firmou-se a execução de futuros estágios de doutorandos, tipo Sandwich (06 meses) de  
alunos do PPGQ/UFSM, via NUQUIMHE, na Univerdade de Múrcia,  dentro da vigência deste projeto;  

• Planejou-se a redação de artigos em colaboração (em andamento); e de maneira geral, planejou-se a 
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continuidade da cooperação para os próximos anos e; 

• Houve a exposição da situação para o desenvolvimento de futuras Teses de doutoramento sob a forma de 
co-tutela envolvendo a UFSM e a Uni-Múrcia. O grupo de pesquisa liderado pelos profs. J. Berná e M. 
Alajarin foi extremanente receptivo à ideia com encaminhamento de documentação inicial para estudo 
entre os 02 grupos de pesquisa interessados; 

• Houve a nossa participação em seminários promovidos pelo grupo de pesquisa do prof. J. Berná / M. 
Alajarin procurando identificar pontos de interesse científico em comum e/ou passíveis de cooperação. Na 
oportunidade houve a apresentação de um seminário por um integrante do grupo espanhol (prof. Alberto) 
fornecendo uma visão da pesquisa desenvolvida, como também um seminário apresentado por nós ao 
grupo (alunos de pós-graduação e professores do departamento, contendo um histórico da criação do 
NUQUIMHE/UFSM e nosso tema atual de pesquisa, sob título: “Síntesis y Propriedades Fotofísicas de 
Algunos Heterociclos Fluorados”.  (ver declaração da Universidad de Múrcia em anexo). 

 
 

3. Universidade de Lisboa (ULisboa): (3a. Semana) 
 

• Houve a visita as dependências laboratoriais sintéticas e de análise instrumental (RMN, CG-MS, RX, etc...) 
da Faculdade de Farmácia da ULisboa; como também discussões visando consolidar e ampliar a 
colaboração científica na área de síntese de compostos heterocíclicos com propriedades fotofísicas de 
interesse (fotoluminescência no estado sólido e em solução) prevendo futuros doutorados sandwich e 
artigos científicos em parceria com fator de impacto relevante; 

• O cronograma de trabalho cooperativo visando no mínimo 01 (um) estágio sênior de 3 meses para o 
prof. H. Bonacorso durante o ano de 2020 não ficou definido, porém haveria com certeza a aceitação 
deste tipo de trabalho conjunto mediante solicitação do nosso grupo de pesquisa; 

• Foi dada continuidade à cooperação para os próximos anos com o Grupo do Professor Afonso, bem como 
prescutou-se 02(dois) outros grupos de pesquisas, intermediadas e acompanhadas pelo prof. Carlos 
Afonso,  com a realização de visitas às suas dependências, como também reuniões discutindo 
possibilidade de intercâmbios científicos (UFSM-Ulisboa e UFSM-UnovaLisboa); 

•  Grupo I: Centro de Química-Física Molecular no Instituto Superior Técnico (IST) da Universidade de 
Lisboa; grupo este composto pelos profs. José M. Gaspar Martinho, José Paulo Farinha, Carlos Baleizão e 
Ermelinda Maçoas, os quais se dedicam à pesquisa envolvendo a fotofísica de moléculas orgânicas com 
potencial atividade para sensores e bioimagem por absorção bifotônica (ver declaração IST, em anexo); 

• Grupo II: Departamento de Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 
Lisboa (FCT – Campus da Caparica), Lisboa; grupo este coordenado pelo prof. João Carlos Lima e que se 
dedica à pesquisa sobre a utilização de moléculas orgânicas sintéticas e naturais com possível potencial 
aplicativo na área de dispositivos tipo OLEDs e/ou similares (ver declaraçãoFCT, em anexo); 

• Ocorreu a nossa participação em seminários promovidos pelo grupo de pesquisa do prof. C. Afonso 
procurando identificar pontos de interesse científico em comum e/ou passíveis de cooperação, onde 
vários mestrandos, doutorandos e pós-docs apresentaram seus temas de trabalho; 

• Na referida oportunidade nós também apresentamos nosso tema de trabalho na UFSM sob forma de 
uma seminário de pesquisa intitulado: "β-Alkoxyvinyl Trifluoromethyl Ketones: Synthesis and 
Photophysical Properties of Heterocyclic Derivatives ".  (ver declaração da Universidade de Lisboa, FF-
UL,  em anexo); 

• Houve a exposição da situação para o desenvolvimento de futuras Teses de doutoramento sob a forma de 
co-tutela envolvendo a UFSM e a Universidade de Lisboa. O grupo de pesquisa liderado pelo prof. Carlos 
Afonso foi muito receptivo à ideia  e ficou de realizar um estudo inicial na Uni-Lisboa para verificar a 
concretização desta execuação envovlvendo os 02 grupos de pesquisa interessados e as respectivas 
Instiutições. 
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Santa Maria, 22 de Julho de 2019.
  
 
 

 
____________________________________ 
Prof. Dr. Helio Gauze Bonacorso 
Núcleo de Química de Heterociclos – NUQUIMHE 

Departamento de Química 

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM 

97105-900  Santa Maria, RS – Brazil 

Fax: +55 55 3220 8756 or  3220 8031 

E-mail: helio.bonacorso@ufsm.br 
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APÊNDICE TÉCNICO 
 
 

1. Conselho Superior de Investigação Científica (CSIC) – Madrid - Espanha: (1a. Semana)  
Registro Fotográfico Representativo das Instalações do CSIC 
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2. Universidade de Murcia (UM): (2a. Semana) - Registro Fotográfico Representativo das Instalações Locais 
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3. Universidade de Lisboa (ULisboa): (3a. Semana):  Faculdade de Farmácia - Registro Fotográfico Representativo das 

Instalações Locais 
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3.1 Universidade de Lisboa (ULisboa): (3a. Semana):  Centro de Química-Física Molecular no Instituto Superior 
Técnico (IST) da Universidade de Lisboa - Registro Fotográfico Representativo da Instalação Local 
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3.2 Universidade de Nova Lisboa (ULisboa): (3a. Semana): Departamento de Química da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT – Campus da Caparica) - Registro Fotográfico Representativo 
da Instalação Local 

 
 

 



  
Programa Institucional de Internacionalização 

Capes PrInt 
  

 

 
19 

 

 

 
 
 

 



  
Programa Institucional de Internacionalização 

Capes PrInt 
  

 

 
20 

 

ANEXOS 
 

    Cópias de todas as declarações recebidas e relativas à  missão executada, as quais apresentam os assuntos tratados 
 em reuniões técnicas e também o título das palestras ministradas nas 03 Instituições. 

 












