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1ª Chamada Interna - Bolsa de Professor Visitante no Brasil - Cota 2023 

Cota Pró-Reitoria - com base no Edital Capes-PrInt 41/2017 

 

No âmbito do Projeto Institucional de Internacionalização da Uerj, vinculado ao 
Programa CAPES-PrInt, e nos termos do Edital CAPES  PrInt  41/2017, a Pró-reitoria de Pós-
graduação e Pesquisa torna pública a abertura das inscrições para obtenção de auxílio na 
modalidade bolsa de Professor Visitante no Brasil referente à cota de bolsas do ano 2023.  

Esta Chamada visa conceder até 2 (duas) bolsas na modalidade Professor Visitante no 
Brasil, com duração mínima de 30 dias, obrigatoriamente iniciando no início do mês e 
finalizando no final do mesmo mês. 

A demanda deverá ser encaminhada pela Coordenação de Projeto PrInt-Uerj, por 
intermédio do e-mail <capesprintuerj@sr2.uerj.br>, preenchendo a planilha excel anexa a esta 
comunicação e anexando ao email os seguintes documentos: 

 

 Plano de trabalho a ser executado pelo professor visitante na Uerj; 
 Carta de aceite do professor visitante assinada pelo coordenador do PPG; 
 Registro ORCID (https://orcid.org/) do candidato à bolsa de Professor visitante no 

Brasil; 
 Arquivo ou link do curriculum vitae atualizado do candidato à bolsa de Professor 

visitante no Brasil. 
 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

  qualificação acadêmica do pesquisador a ser beneficiado com a bolsa, a ser avaliada por 
análise do currículo encaminhado como anexo ao email ou em link disponível online, 
informado no corpo do email; 

 excelência da instituição de origem do pesquisador visitante; 
 conceito do PPG ao qual o projeto Print Uerj é vinculado; 
  qualificação acadêmica do coordenador do projeto; 

OBSERVAÇÕES 

·         serão priorizadas candidaturas que  prevejam que o pesquisador visitante poderá 
contribuir para mais de um Programa de Pós-graduação na Uerj; 
·         serão priorizadas as candidaturas cujo país de origem seja considerado prioritário 
pelas normas do Capes PrInt; 
·         relevância do plano de trabalho e aderência ao Projeto PrInt-Uerj correspondente; 
·         PPG com maior número de alunos; 
·         a critério do Grupo Gestor, poderá ser priorizada demanda apresentada por PPGs 
não atendidos em chamadas anteriores. 
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CRONOGRAMA 

Data limite do envio da solicitação de cota PR2 até 12 de dezembro de 2022 
 

Data limite de envio do resultado final às 
coordenações de Projetos PrInt-Uerj (pela PR2) 

até 16 de dezembro de 2022 

 

 
Data limite de indicação de bolsistas no SCBA (pela 
PR2) 

ver calendário CAPES-PrInt 2023 
 
 

Período de Início da Bolsa (Implementação CAPES) abril a dezembro de 2023 
 

As datas deste cronograma podem vir a ser alteradas pela Capes e/ou pelo Grupo Gestor, desde que 

amplamente divulgadas aos interessados. 

 

PR2, em 31 de outubro de 2022. 

Luís Antônio Campinho Pereira da Mota 
Pró-Reitor de Pós-graduação e Pesquisa – Gestor Capes PrInt-Uerj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


