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1 – INFORMAÇÕES GERAIS 
 
O Programa de Pós-graduação em Fitossanidade (PPGFS), da Universidade Federal de Pelotas, 
considerando o resolução normativa 03/2010, revisada em 2018, que estabelece 20% do recurso PROEX 
para a realização de um seminário Internacional do PPGFS e para as 3 áreas do concentração custearem a 
vinda de pesquisadores estrangeiros ao PPGFs, torna público o processo de seleção de propostas para uso 
deste recurso nos termos estabelecidos neste Edital. 

2 – DO VALOR DISPONÍVEL, DO NÚMERO DE VAGAS E DA PROPOSTA 
2.1. Valor disponível 
Tem-se disponível o valor global de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). 
 
2.2. Do número de vagas 
Poderão ser aceitas até 3 propostas dependendo da disponibilidade financeira e da contrapartida do 
proponente (Professor e ou Pesquisador do quadro docente do PPGFs). 
 
2.3. Da proposta 
Serão aceitas propostas que permitam trazer pesquisadores estrangeiros com doutorado, com renomada 
atuação nas áreas da Fitossanidade (fitopatologia, entomologia e herbologia) e que possam contribuir com a 
internacionalização do PPGFs. Proposta deverá atender para os critérios de enquadramento e seleção. 
 
3. CRITÉRIOS DE ENQUADRAMENTO E SELEÇÃO/DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS 
- Currículo do pesquisador a ser convidado com base na produção de artigos científicos; 
- Carta ou e-mail do pesquisador acordando com o cronograma e plano de trabalho; 
- Pesquisadores convidados que não tenham visitado/participado de atividades no PPGFs; 
- Previsão de custo da estadia do pesquisador; 
- Necessidade de permanência na UFPel por pelo menos uma semana; 
- Cronograma e plano de trabalho da visita ao PPGFS, à UFPel e instituições parceiras ao PPGFs, quando 
for o caso; 
- Contrapartida do proponente que poderá ser através do seu próprio recurso PROEX ou projetos, da junção 
de recursos de múltiplos professores/pesquisadores das áreas de concentração e ainda, de recurso de 
instituições parceiras (ex. EMBRAPA); 
- Propostas com maior percentual de contrapartida com relação ao custo estimado terão prioridade. 
 
4. ÍTENS FINANCIÁVEIS 
- Passagens aéreas; 
- Diárias; 
 
5. PERÍODO DE INSCRIÇÃO, DIVULGAÇÃO E PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA VISITA 

 Calendário 1 Calendário 2 
Inscrições 31 de julho de 2019 28 de fevereiro de 2020 
Divulgação dos resultados 10 de agosto de 2019 15 de março de 2020 
Conclusão da visitas 31 de dezembro de 2019 31 de dezembro de 2020 

 
- Todos os documentos que constam no item n. 3 devem ser encaminhados em arquivo pdf único para o e-
mail: ppgfsfaem@gmail.com com cópia para moises.zotti@ufpel.edu.br. 
 
 
Pelotas, 29 de junho de 2019. 

 
Prof. Dr. Moises Zotti 

 



Presidente do comitê de internacionalização 
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