Ofício Circular nº 11/2018 – PRPPG
PROGRAMA PROFESSOR VISITANTE
Curitiba, 05 de junho de 2018
Prezados Coordenadores,
Informamos que as propostas submetidas ao Programa Professor Visitante, nos termos da
Resolução 29/17-CEPE e da Portaria 07/18-PRPPG, deverão ser encaminhadas
exclusivamente via SEI para a unidade UFPR/R/PRPPG/CPGSS/UBA.
Vale ressaltar que a submissão das propostas deverá ser realizada com antecedência
mínima de 6 meses a considerar que, por força legislativa, pesquisadores estrangeiros
necessitam a obtenção de visto tipo V (visto de trabalho) - o que aumenta a demanda
burocrática e, consequentemente, o tempo necessário para que os procedimentos de
contratação sejam implementados.
Frente à diversidade de procedimentos para a obtenção de visto e a sua frequente
alteração, a representação diplomática do Brasil no país de origem do docente também
deve ser consultada para obter informações precisas e seguras.
A Reitoria, a PRPPG e a PROPLAN já estabeleceram contatos com o Ministério do Trabalho
para que os trâmites de emissão de visto de trabalho para professores visitantes possam ser
acelerados, dada a relevância destes pesquisadores para a internacionalização da UFPR e
demais universidades brasileiras.
O Comitê Gestor analisará as propostas de contratação de professores visitantes
estrangeiros encaminhadas pelos programas, de acordo com o seguinte cronograma:

Início da atividade acadêmica
do Professor Visitante

Data limite para envio da
proposta

Reunião do Comitê Gestor
(a confirmar)

Dezembro de 2018
a fevereiro de 2019

03 de agosto de 2018

09 de agosto de 2018

Março a abril de 2019

06 de setembro de 2018

13 de setembro de 2018

Maio a junho de 2019

05 de outubro de 2018

10 de outubro de 2018

Julho a agosto de 2019

01 de novembro de 2018

09 de novembro de 2018

Maiores informações podem ser encontradas em: http://www.prppg.ufpr.br/site/prof_visitante
Cordialmente,
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