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Pontos Fortes

Titulo

Chancela institucional internacional à UFPR

Justificativa

Desde  a  década  de  1990  a  UFPR  tem  sido  reconhecida  por  várias  instituições  estrangeiras  em
decorrência de suas ações de relevância internacional. Destaca-se aqui o reconhecimento da UNESCO
quando da atribuição de três Cátedras à UFPR em reconhecimento de suas ações acadêmicas, de ensino,
pesquisa e extensão: a Cátedra para o Desenvolvimento Sustentável, atribuída em 1993; a Cátedra da
Educação e Cultura da Paz, atribuída em 1998; e a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, associada ao Alto
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, atribuída em 2005. O Label UNESCO atribuído à UFPR
por meio destas Cátedras serviu também como portal para a ampliação e aprofundamento das relações
acadêmicas com importantes grupos e instituições em várias localidades do mundo. Também foi um
fator importante para alavancar a pesquisa e a pós-graduação das Humanidades e do Meio ambiente no
âmbito das parcerias institucionais internacionais. Para além desse aspecto, cumpre destacar ainda
várias interações institucionais visando receber estudantes e pesquisadores de vários países, cabendo
mencionar:  a)  Programas  CAPES-COFECUB,  BRAFITEC,  DAAD,  BRAFAGRI,  Comissão  Fullbright;  b)
Programa de  Bolsas  OEA  /  Organização  dos  Estados  Americanos,  no  qual  os  PPGs  da  UFPR  tem
contemplado número importante de estudantes provenientes de vários países na América Latina; c)
Programas PEC-G e  PEC-PG,  Programa Estudantes  Convênio  de Graduação e  Programa Estudantes
Convênio de Pós-graduação, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e Ministério da Educação,
em  parceria  com  as  universidades  brasileiras,  possibilitando  a  acolhida  de  inúmeros  estudantes
estrangeiros na instituição; d) Programa Brasil-África, desenvolvido pela CAPES numa ação internacional
do  Itamaraty  com Estados  africanos,  por  meio  do  qual  a  UFPR  recebeu  considerável  número  de
estudantes  de  pós-graduação  de  países  como  Moçambique,  Angola,  Guiné-Bissau,  etc.;  d)  Grupo
Coimbra de Universidades, instituição que aglutina inúmeros países do mundo para a promoção do
intercâmbio científico visando a formação de estudantes,  tanto de graduação como de pós-graduação,
grupo do qual a UFPR faz parte há mais de uma década; e) Grupo Montevidéu, instituição que aglutina
países latino-americanos para a promoção do intercambio acadêmico e da qual a UFPR é membro
integrante desde a década de 1990. Estas, dentre outras ações, explicitam e consolidam a produção
internacionalizada do conhecimento realizada de maneira institucional na UFPR.

Titulo

Compromisso Institucional com ações de Internacionalização da UFPR

Justificativa

A aprovação pelos conselhos superiores do Pano Institucional de Internacionalização e do Plano de
Desenvolvimento Institucional da UFPR explicita o compromisso da universidade com o projeto orgânico
e planejado de sua internacionalização. Se é certo que o processo de internacionalização da UFPR não é
recente,  cumpre  ressaltar  diversas  ações  que  já  vêm sendo  tomadas  desde  2017  no  sentido  de

DIAGNÓSTICOS
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simplificar  e  conferir  maior  agilidade  a  programas  essenciais  para  aquele  fim,  desburocratizando  o
processo  de  sua  implementação.  A  ideia-chave  é  conceder  tanta  autonomia  quanto  possível  aos
Colegiados de Graduação e de Pós-Graduação, para que decidam em consenso com as instituições
estrangeiras  a  respeito  da  pertinência  da  institucionalização  de  ações  como  cotutelas  e  duplas-
titulações, em consonância com os objetivos definidos nos Planos acima referidos. Uma vez cumpridas
algumas condições básicas, as ações são aprovadas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, pela
Agência UFPR Internacional  e também pela Reitoria,  quando necessário.  Também foram aprovadas
resoluções visando atrair Professores Visitantes já consagrados e jovens talentos promissores, a fim de
que  atuem  junto  a  cursos  de  Graduação  e  Pós-Graduação,  favorecendo  assim  a  ampliação  da
internacionalização da universidade. No âmbito das políticas linguísticas, implantou-se um programa
sistemático de oferta de disciplinas transversais de caráter presencial e virtual, ministradas tanto em
português como em inglês, sobre temáticas relevantes para a internacionalização da produção científica.
Tais ações visam também aclimatar os discentes e docentes da instituição à prática do ensino em idioma
estrangeiro,  constituindo  Ações  de  Internacionalização  em  Casa.  A  nova  cultura  de  produção  do
conhecimento  exigirá  novas  habilidades  linguísticas,  capacidades  renovadas  no  uso  de  sofisticadas
ferramentas de comunicação e de pesquisa, provocando mudanças nas tradicionais formas de pensar a
produção do conhecimento. Ressalte-se ainda que a Área de Línguas Estrangeiras da UFPR é das mais
antigas e internacionalizadas do País,  com cursos em funcionamento desde 1939, em permanente
ímpeto de renovação. Por ocasião dos 70 anos da área de Letras, criaram-se duas novas áreas, Japonês
e Polonês, sendo esta última a única em toda a América Latina, pela vocação histórica e étnica da cidade
de Curitiba e região.

Titulo

Excelência em pesquisa reconhecida internacionalmente

Justificativa

A  CAPES  define  a  excelência  dos  PPGs  pela  dimensão  da  sua  inserção  internacional,  aqueles  com
conceitos de 7 a 5. A UFPR possui consolidada internacionalização de sua pós-graduação e pesquisa,
especialmente  nos  38  PPGs  classificados  com  estes  conceitos  (10  PPGs  conceitos  6  e  7,  e  28  PPGs
conceito 5). Sua internacionalização é reconhecida em diferentes áreas do conhecimento, com ampla
gama de instituições em vários países. No campo da Química, da Engenharia de Bioprocessos, e da
Bioquímica,  a  comprovada  excelência  se  reflete,  por  exemplo,  no  projeto  “Integrated  Process  and
Process  Design  for  Sustainable  Biorefineries”,  financiado  pela  Comunidade  Europeia  e  composto  pela
UFPR, University of Southern Denmark, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, University Campus
Rio  Patras,  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche,  University  of  Chemical  Technology  and  Metallurgy,
University of Salamanca, University College London, Bulgarian Academy of Science, Santzouk Samir &
Co., Instituto Tecnologico de Aguascalientes. Na área da Bioquímica, destacam-se parcerias com o John
Innes  Center,  University  of  Bielefeld,  Center  for  Biotechnology  –  CeBiTec,  University  of  Missouri,
Helmholtz Zentrum, German Research Center for Environmental Health (GmbH)/Department Microbe-
Plant Interactions, The James Hutton Institute, Warsaw University of Life Sciences, Imperial College of
London, Institut National de la Recherche Agronomique, USDA-ARS Sugarcane Field Station, Universidad
Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Agrarias, University of Geneva, Paul Scherrer Institut -
Life Sciences, Instituto de Investigaciones Biológicas "Clemente Estable". A UFPR conta com inúmeros
Grupos de Pesquisa  que interagem internacionalmente nas  mais  variadas  áreas  do conhecimento,
comprovando o reconhecimento dos seus pesquisadores, destacando-se a Saúde Humana e Animal,
Engenharia de Materiais e Energias, Biologia Celular,  Nanociências, Humanidades e Meio ambiente.
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Outro  aspecto  que  revela  o  impacto  internacional  da  produção  do  conhecimento  da  UFPR  é  a
participação institucional e/ou de pesquisadores em projetos financiados internacionalmente (destacam-
se o PARCUR, em parceria com o ISHM da Suécia e o Controle da Transmissão da Dengue com a
Columbia  University,  fato  revelador  da  mobilidade  e  da  cooperação  acadêmica  como  suporte  à
excelência científica da instituição.

Titulo

Institucionalização do processo de Internacionalização da UFPR

Justificativa

Fundada em 1912, a UFPR desenvolveu inúmeras interações com instituições no exterior ao longo de sua
história. As relações estabelecidas com pesquisadores, estudantes e instituições internacionais lograram
êxito  à  pesquisa  e  à  pós-graduação  na  instituição,  cujo  resultado  é  o  conjunto  de  PPGs
internacionalizados na atualidade. Em 2009 foi criada a ARI – Assessoria de Relações internacionais da
UFPR e, em dezembro de 2016, esta se transformou na AUI – Agência UFPR Internacional. O propósito da
sua criação foi dar ainda maior sistematicidade e organização às ações de internacionalização da UFPR,
superando a informalidade que caracterizara as relações internacionais anteriormente. Além de seu
diretor, a AUI está estruturada em três Coordenações: Cooperação Acadêmica, Mobilidade e Políticas
Linguísticas.  Com  a  Cooperação  Acadêmica,  organizaram-se  as  ações  de  prospecção  e
institucionalização de acordos e Memorandos de Entendimento (MoU), os quais são agora analisados
quanto à sua validade jurídica por técnicos da Agência, tendo como parâmetro o Parecer de Referência
exarado pela Procuradoria Federal. Isso reduziu sobremaneira o tempo de assinatura dos documentos,
dando maior agilidade ao seu processo de institucionalização. Com relação à Mobilidade, a Agência
agora dispõe de um Coordenador e de quatro técnicos que cuidam da construção de editais, divulgação
pública de resultados, contatos com instituições estrangeiras e suporte institucional para a saída de
docentes e discentes da UFPR e para a chegada de discentes e docentes estrangeiros. A AUI atua no
acolhimento de estrangeiros (discentes e docentes) a partir de um protocolo de informações redigido em
diversos idiomas, disponibilizando informações sistematizadas para a regularização da sua situação legal
no país e demais ações relativas à garantia de sua permanência e atuação institucional na universidade.
Com a Coordenação de Políticas Linguísticas,  logrou-se articular diversas ações dirigidas à qualificação
linguística  da  comunidade  universitária,  cabendo  mencionar:  a)  apoio  à  escrita  científica  em  inglês
visando a promoção das publicações internacionais; b) capacitação do corpo docente em English as a
Medium of Instruction (EMI), para aumentar a oferta de disciplinas ministradas em língua inglesa. Estas
iniciativas são desenvolvidas em parceria com o Centro de Assessoria de Publicação Acadêmica (CAPA).

Titulo

Reconhecimento manifesto de instituições acadêmicas internacionais e do setor produtivo estrangeiro
para cooperação com a UFPR

Justificativa

A UFPR é uma instituição de renome internacional, bastante procurada por diversas instituições de
ensino superior estrangeiras, cujos docentes e discentes manifestam interesse em manter laços de
colaboração  científica  conosco.  Atualmente,  dispõe  de  aproximadamente  250  acordos  de  cooperação
válidos e em andamento, e esse número tende a se ampliar vigorosamente com as atividades de
pesquisa previstas nos projetos do PRINT-CAPES, em função dos diversos convites feitos a pesquisadores
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internacionais que aceitaram integrar o quadro das equipes de investigadores da UFPR. Estes acordos
estão distribuídos por países da América Latina, Europa, África e Ásia, além de Estados Unidos e Canadá,
predominando aqueles estabelecidos com instituições francesas, alemãs e espanholas. Outro sinal da
respeitabilidade internacional da UFPR diz respeito às parcerias com o setor produtivo e de inovação,
seja por meio de relações estabelecidas com as muitas empresas estrangeiras sediadas na região de
Curitiba, seja a partir de relações com empresas e laboratórios de pesquisa sediados no exterior, a partir
de interações  acadêmicas  com universidades estrangeiras.  Projetos  de pesquisa  desenvolvidos  em
parcerias  da  UFPR  com  outras  instituições  no  exterior  exemplificam  as  interações  aqui  mencionadas,
dentre  os  quais  citam-se,  a  título  de exemplo,  o  projeto  AWARE (Applied Network  on Automative
Research and Education),  parceria acadêmica em rede com a Technische Hochschüle Ingolstadt,  o
DAAD, a Universidade Federal do Paraná, a Universidade Federal de Santa Catarina e a AUDI; o projeto
PARCUR  –  Programa  de  Qualidade  do  Ar  de  Curitiba,  numa  parceria  entre  a  UFPR,  o  Swedish
Meteorological and Hydric Institut, a Prefeitura de Curitiba e a Prefeitura de Estocolmo, envolvendo
ações de pesquisa e monitoramento da qualidade do ar, dentro do Programa Smart Cities. A UFPR é a
única universidade brasileira a participar de um consórcio envolvendo o National Renewable Energy
Laboratory  (Estados Unidos)  e  a  Universidade de Berlim visando o  treinamento de servidores  das
prefeituras das regiões metropolitanas de Curitiba e do Oeste de São Paulo, para formular estratégias
nas áreas de energias renováveis não convencionais e mudanças climáticas globais, visando atingir os
objetivos do acordo de Paris. A UFPR tem excelência em diversas áreas do conhecimento, destacando-se
entre as 10 mais importantes do país. Os PPGs de Química, Bioquímica e Engenharia de Bioprocessos
destacam-se no país e no exterior.

Pontos Fracos

Titulo

Barreiras linguísticas

Justificativa

Barreiras  linguísticas  são  fatores  conhecidos  de  limitação  do  processo  de  internacionalização  das
universidades  brasileiras,  ainda  predominantemente  monoglotas  no  que  concerne  ao  cotidiano  do
ensino. Dados da Capes (Elsevier – World of Research) mostram que 63% dos docentes nacionais não
têm uma experiência  acadêmica  internacional  consistente,  seja  em nível  de  doutoramento,  bolsa
sanduíche ou de pós-doutoramento. Acrescente-se a isso o fato de que o português não é uma língua
falada  em  vários  países  e  tampouco  constitui  um  idioma  privilegiado  para  as  interações  científicas
internacionais.  Tais  fatores por certo se refletem no cenário interno da UFPR, ainda que ao menos um
terço de seus docentes tenha tido experiências acadêmicas internacionais relevantes. Para enfrentar
esse problema internamente, será preciso contar com a adesão desses pesquisadores mais experientes
em nível internacional, pois são eles, justamente, que reúnem melhores condições para transformar a
cultura  universitária,  abrindo-a  para  os  desafios  do  multilinguismo,  respeitando-se  as  línguas
estrangeiras mais valorizadas em cada domínio do conhecimento. Esta adesão, por sua vez, depende de
ações concertadas visando não apenas capacitar estes docentes para o exercício da docência em língua
estrangeira em nível de Graduação e de Pós-Graduação, mas também no sentido de incentivar e premiar
seu engajamento, disponibilizando, por exemplo, apoio financeiro e suporte linguístico para a publicação
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de resultados de pesquisa em veículos internacionais de impacto. Somente assim serão consolidadas e
ampliadas as boas práticas de intercâmbio docente e discente, aprofundando-se a colaboração científica
com os parceiros internacionais. Por meio de variadas ações de políticas linguísticas consistentes e
articuladas entre si, descritas ao longo do projeto, buscar-se-á explicitar as vantagens do exercício da
docência em idioma estrangeiro, entendendo-a como exercício prévio ao bom desempenho de atividades
de pesquisa  no exterior,  ressaltando-se o  caráter  inclusivo  dessas  práticas,  visto  que preparam a
comunidade acadêmica para interações qualificadas e recíprocas com os parceiros internacionais,  sem
que isso implique aumento considerável de custos.

Titulo

Burocracia legal do processo de internacionalização

Justificativa

As relações internacionais dependem de determinações de ordem legal-diplomáticas, estabelecidas por
cada país e também no âmbito do direito internacional. Assim, e para cada caso, os trâmites jurídico-
burocrático-diplomáticos apresentam particularidades que devem ser observadas tanto no momento do
estabelecimento quanto do desenvolvimento das relações entre indivíduos e instituições que envolvam
um ou  mais  países  estrangeiros.  No  campo da  cooperação  acadêmica  não  poderia  ser  diferente,
havendo complicações e/ou impedimentos para o  desenvolvimento pleno de atividades de ensino,
pesquisa, extensão e inovação que envolvam estudantes, pesquisadores e docentes estrangeiros. Tal
situação impõe aos indivíduos e às instituições a busca de soluções para o encaminhamento ideal dos
processos de intercâmbio científico, tecnológico e cultural. Para reduzir tais problemas é necessária uma
ação  direta  das  chancelarias  nacionais  a  fim  de  agilizar  e  desburocratizar  a  mobilidade  de  pessoas,
materiais e equipamentos relacionados aos diversos domínios da cooperação acadêmica internacional.
Faz-se mister, portanto, criar mecanismos institucionais robustos e perenes que facilitem a interação
acadêmica entre o Brasil e os demais países. Tais empecilhos se fazem sentir na UFPR quando da
demanda de mobilidade de estudantes europeus e norte-americanos, tornando-se ainda mais evidente
quando se trata de estudantes asiáticos, fato que se intensificou nas últimas décadas devido a conflitos
étnico-raciais-econômicos de regiões específicas. Visando romper com estas contingências, e em nome
do reconhecimento do impacto acadêmico das propostas de colaboração para o avanço da ciência, da
cultura, da tecnologia e da inovação, a UFPR tem atuado de maneira preventiva e pró-ativa, por meio
dos serviços da Agência Internacional, visando dar apoio à saída de docentes e discentes e receber e
acolher docentes e discentes estrangeiros.

Titulo

Insuficiência de recursos financeiros para promoção da internacionalização

Justificativa

Embora envolva avanços consideráveis no que concerne à organicidade institucional das IES, o Programa
CAPES-PRINT é limitado quanto a recursos financeiros. Ao mesmo tempo, o financiamento da pesquisa e
da pós-graduação no Brasil registra expressiva redução de recursos nos últimos anos. Por outro lado, a
manutenção e melhoria dos processos de internacionalização demanda cada vez maiores investimentos.
Se a produção do conhecimento se realiza de forma mais rápida e em maior quantidade devido aos
recursos tecnológicos (que demandam maiores investimentos materiais,  energia e infraestrutura de
ponta), a garantia da sua qualidade exige o atendimento a novas demandas no que diz respeito ao
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suporte a pesquisadores e estudantes para sua produção (e, portanto, carece também de maiores
investimentos).  Não  se  trata  única  e  exclusivamente  dos  problemas  do  financiamento  público  da
pesquisa (caso do Brasil), pois é preciso considerar que nos contextos em que a iniciativa privada tem
maior destaque (caso dos Estados Unidos, Inglaterra e Japão, por exemplo), ainda sim o Estado não está
desonerado de sua responsabilidade para com o ensino e a pesquisa, mesmo se em proporção inferior à
de outros países. Nesse contexto, e observando especificamente a busca por maior internacionalização
da ciência brasileira, a elevação do aporte de recursos para as atividades acadêmicas em tela encontra
respaldo no Novo Marco da Ciência, Tecnologia e Inovação, recentemente regulamentado no país. Com
ele se abre, como se espera, uma importante janela para a parceria público-privada na melhoria da
captação  de  recursos  que  poderá,  em  futuro  próximo,  trazer  dividendos  à  internacionalização
pretendida. No âmbito da UFPR estas perspectivas estão em vias de implementação, visando agilizar e
captar mais e novos recursos para o financiamento da pesquisa e pós-graduação segundo o novo Marco,
embora  o  suporte  de  recursos  ainda  seja  bastante  insuficiente  perante  as  demandas.  A  UFPR  tem
envidado esforços para garantir a participação internacional de estudantes, com recursos próprios, em
processos internacionalizados via bolsas para estágio de formação no exterior, intercâmbios da AUGM,
Programas Professor-Visitante e Professor-Leitor, missões de pesquisa e intercâmbio de curta duração.

Titulo

PPGs em processo de consolidação internacional

Justificativa

Os  programas  de  pós-graduação  brasileiros  almejam  atingir  a  condição  de  programas
internacionalizados com a obtenção de conceitos que vão do 5 ao 7. Neste afã, cabe à grande maioria
dos PPGs brasileiros conceituados entre 3 e 4 despender grande esforço na difusão de suas produções
científicas e tecnológicas em veículos de dimensão internacional, no estabelecimento do intercâmbio de
estudantes e pesquisadores com instituições congêneres no exterior, na produção do conhecimento em
parceria com pesquisadores de instituições de outros países, etc. Na UFPR este desafio está evidenciado
nos programas com conceito 3 (18) e 4 (32) de maneira mais evidente, embora também esteja presente
nos programas com conceito 5 (28), nos quais a internacionalização já é mais evidente e apresenta
resultados importantes.  Para  que os  programas com conceito  3  e  4  da UFPR atinjam a almejada
internacionalização, e, portanto, a elevação de seus conceitos, faz-se mister um processo coordenado,
sistemático  e  robusto  de  apoio  ao  seu  amadurecimento  e  consolidação,  o  que  lhes  possibilitará
estabelecer parcerias internacionais com profícuos intercâmbios. Poucos programas com conceito 4 da
UFPR  entraram  no  Programa  CAPES-PRINT  devido  a  critérios  que  mostravam  os  limites  de  suas
performances,  restando  a  eles  outras  vias  para  o  financiamento  de  atividades  internacionais.  A
expectativa dos mesmos é de que a CAPES possa dar continuidade ao atendimento às demandas de
balcão, ou seja, que sejam atendidos em seus pleitos com recursos não envolvidos no Programa CAPES-
PRINT;  além  desta  possibilidade,  outras  vias  podem  ser  vislumbradas  como  os  financiamentos
provenientes da própria instituição, das FAPs – Fundações de Apoio à Pesquisa, do CNPq – Conselho
Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico,  de  Projetos  específicos  elaborados  em parceria
com  grupos/instituições  no  exterior,  e  mesmo  projetos  envolvendo  financiamentos  da  Capes  não
relativos  às  demandas  do  PRINT,  como  os  Brafitecs  por  exemplo.  Trata-se  de  uma  condição,  a  dos
programas  com  conceitos  3  e  4,  cuja  característica  é  menos  sedutora  para  o  financiamento,  se
comparada com os cursos de conceitos mais elevados, ou seja, as dificuldades parecem aí ser maiores.
Estas dificuldades tornam-se mais acirradas em contexto econômico-político marcado por intensa crise
como o presente, ou seja, o desafio da internacionalização é ainda mais expressivo para os programas
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de pós-graduação em fase de consolidação.

Possui vocação institucional bem definida?

Sim

Descreva a vocação de sua Instituição

A UFPR é uma centenária instituição de Ensino Superior de característica multifocal. Possui excelência em
diversas áreas do conhecimento, destacando-se entre as 10 mais importantes do país. Suas áreas de
pesquisa de maior destaque são: a) Biodiversidade e meio ambiente,  b) Engenharia de Materiais,  c)
Energias, d) Biociências e saúde humana e animal e, e) Democracia, cultura e desenvolvimento.

Descreva outras informações relevantes sobre o nível de internacionalização da sua Instituição

Desde  sua  fundação  a  Universidade  Federal  do  Paraná  registra  aspectos  da  internacionalização  na
produção do conhecimento. A história da cidade e da região é fortemente marcada pela imbricação de
etnias e culturas diferenciadas,  com participação expressiva de imigrantes da Europa centro-oriental
(alemães,  italianos,  poloneses,  ucranianos,  russos  e  franceses,  sem  deixar  de  citar  portugueses  e
espanhóis).  Essas  diversas  etnias  compuseram  o  contingente  pessoal  da  universidade  (estudantes,
servidores técnico-administrativos e professores) ao longo de sua construção e, por meio de diversas
ações, foram instituídos parcerias e intercâmbios variados com as nações de suas origens étnicas. Mais
recentemente, sobretudo nos últimos 40 anos, Curitiba se projeta no cenário internacional como centro de
intercâmbio cultural,  científico e industrial,  pois  encontra-se favorecida por  importantes fatores como: a)
facilidades  geográfico-locacionais,  haja  visto  que  o  Estado  do  Paraná  possui  fronteiras  internacionais;  b)
empreendedorismo estatal  e  privado desenvolvido em permanente interação com a universidade;  c)
participação em programas e  projetos  municipais,  estatais,  privados  e  do Terceiro  Setor,  com clara
dimensão internacional; e, d) promoção de eventos e atração de investimentos com forte participação de
instituições e empresas estrangeiras. Há que se ressaltar também que mais de 60% dos docentes da UFPR
têm experiência  em atividades  internacionais,  destacando-se  a  realização  de  doutorados  plenos  no
exterior,  a  realização  de  estágios  de  pós-doutoramento,  a  realização  de  eventos  científicos  de  porte
internacional  na instituição,  a participação de docentes e discentes em eventos científicos no exterior,  a
produção  científica  internacionalizada,  o  acolhimento  de  considerável  contingente  de  estudantes  e
pesquisadores em programas diversificados de formação e/ou em visita  à  instituição.  O estabelecimento
institucionalizado  de  convênios  internacionais  de  intercambio  acadêmico  configura  outra  importante
dimensão da internacionalização da UFPR, contando atualmente com mais de 250 acordos assinados e
vigentes,  os  quais  concedem  segurança  institucional  ao  desempenho  da  internacionalização  dos
programas de pós-graduação e grupos de pesquisa.
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Instituição do Coordenador do Projeto

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Objetivo Geral

O Plano de Desenvolvimento Institucional da UFPR é a base para ações em um período de quatro anos.
Aprovado no Conselho Universitário, trata-se de construção que aglutina de forma democrática os anseios
e  perspectivas  da  universidade.  Dada a  mutação  nas  condições  da  produção  científica  e  tecnológica,  as
ações  de  internacionalização  já  não  podem mais  depender  de  esforços  acadêmicos  isolados,  sendo
necessária uma articulação institucional capaz de propor metas e ações submetidas ao acompanhamento
sistemático e criterioso quanto a seus resultados e impactos. Assim, o cumprimento das missões da UFPR
passa  pelo  fortalecimento  e  formação  de  redes  de  colaboração  acadêmico-científicas,  compostas  por
docentes  e  discentes  brasileiros  e  estrangeiros,  tal  como  explicitado  no  Plano  Institucional  de
Internacionalização da UFPR, aprovado em 2018 no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Visando
fortalecer e promover a internacionalização de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, a UFPR
elegeu  estes  objetivos  principais:  a)  Promover  e  intensificar  a  produção  do  conhecimento  científico,
tecnológico  e  cultural  por  meio  do  ensino,  pesquisa  e  extensão  em  colaboração  com  instituições
congêneres no exterior; b) Aprofundar as parcerias internacionais para o desenvolvimento do intercâmbio
recíproco com renomadas instituições no exterior;  c)  Posicionar  a UFPR no contexto das instituições
mundiais,  galgando  melhor  classificação  nos  rankings  gerais  via  internacionalização;  d)  Ampliar  a
capacidade de captar recursos em editais internacionais, de maneira a fortalecer a interação entre a UFPR
e outras instituições internacionais; e) Ampliar o suporte à internacionalização, oferecendo ferramentas
para  garantir  a  proficiência  da  comunidade acadêmica  em línguas  estrangeiras,  considerando discentes,
docentes e técnicos-administrativos; f) Ampliar a oferta de disciplinas em língua estrangeira na graduação
e  na  pós-graduação  para  aprimorar  a  proficiência  linguística  de  discentes;  g)  Incrementar  a  atração  de
estudantes  e  pesquisadores  com  afiliação  em  instituições  estrangeiras,  com  alto  nível  de  excelência  e
reconhecimento acadêmico, visando sua atuação continuada na UFPR; h) Dar visibilidade às ações de
colaboração  científica  desenvolvidas  na  UFPR  em  parceria  com  pesquisadores  estrangeiros;  i)  Apoiar  a
elaboração  de  projetos  de  pesquisa,  artigos  científicos,  livros  ou  coletâneas  em  língua  estrangeira,
buscando atrair recursos de agências internacionais de fomento e aumentar a visibilidade internacional de
nossa  produção  científica  e  acadêmica.  Tomando  o  PDI-UFPR  2017  e  a  produção  científico-tecnológica-
cultural dos Programas de Pós-graduação de excelência da instituição (PPGs com conceitos de 5 a 7) como
base,  o  Comitê  Gestor  do  PRINT-UFPR definiu  cinco  áreas  temáticas  de  maior  realce  na  UFPR.  São  elas:
Biodiversidade e Meio-Ambiente; Biomedicina e Saúde; Materiais Avançados; Energias Renováveis e Novas
Formas de Energias; Democracia, Cultura e Desenvolvimento. O Brasil é um dos países megadiversos do
planeta, com dois de seus biomas incluídos entre os 10 hotspots de maior relevância para a conservação
mundial: a Floresta Atlântica e o Cerrado. Estas extensões florestais têm papel importante na mitigação de
problemas climáticos, como emissões de gases de efeito estufa e o aquecimento global.  Ademais,  o
grande número de espécies vegetais  e  microrganismos da biodiversidade brasileira  constitui  reserva
potencial  para a descoberta de novas moléculas com propriedades farmacológicas e biotecnológicas.
Apesar de seu destaque, o Brasil ainda é carente em recursos humanos especificamente formados para o
conhecimento desta biodiversidade e seus usos. Assim, a proposta da área de Biodiversidade e Meio
Ambiente se justifica pela  relevância  nacional  e  global  do tema e pela  necessidade de organizar  e  fazer
avançar de forma integrada a pesquisa no país sobre as diversas dimensões da biodiversidade a partir da

CADASTRO DO PROJETO INSTITUCIONAL PII
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formação de redes internacionalizadas. A área de pesquisa em Materiais é das mais antigas e consolidadas
na UFPR, contando com pesquisadores de diferentes Programas de Pós-Graduação que colaboram nos
vários aspectos relacionados a essa área multi- e transdisciplinar. Em 2013, pesquisadores com forte
atuação em Nanociência e Nanotecnologia (N&N) fundaram o “Laboratório Central de Nanotecnologia da
UFPR (LCNano)”, projeto que agregou a comunidade envolvida com N&N em torno da gestão, operação e
utilização compartilhada da infraestrutura. Em 2014 o LCNano passou a integrar o SISNANO – Sistema
Nacional de N&N do Governo Federal.  Os materiais que são objeto desse projeto (nanoestruturas de
carbono - nanotubos, grafeno, óxido de grafeno, nano-grafite, fulerenos; nanopartículas e filmes metálicos;
óxidos e nitretos de metais de transição; semicondutores; polímeros convencionais e condutores; materiais
lamelares  e  bidimensionais;  (nano)compósitos  poliméricos;  (nano)compósitos  cerâmicos;  magnetos
moleculares, ligas metálicas) correspondem a materiais novos e avançados, com grande potencial de
aplicação tecnológica e com grandes desafios científicos. O trabalho relacionado a aspectos fundamentais
trará forte impacto científico a partir da troca de expertises entre as equipes da UFPR e das universidades
estrangeiras,  fomentando  publicações  científicas  mais  robustas.  O  caráter  aplicado  e  de  impacto
tecnológico é evidente na geração de dispositivos e produtos multifuncionais,  com alto potencial  de
geração de patentes e transferência para o setor produtivo, com impacto direto na economia do país. Os
dilemas quanto à oferta de energia, tema do projeto Energias Renováveis e novas formas de Energias,
transcendem  fronteiras  e  requerem  abordagens  transversais  e  multidisciplinares.  O  fornecimento
energético vem majoritariamente de combustíveis fósseis e usinas nucleares (não-renováveis), além de
fontes renováveis como hidroelétricas, biomassa e outras formas de menor impacto ambiental, como solar,
eólica, geotérmica e das marés. O desafio é como desenvolver novas formas de geração de energia limpa,
aumentar  a  sua  capacidade  de  geração  e  promover  o  seu  consumo  de  forma  sustentável  e
ambientalmente correta. Biocombustíveis oriundos de fontes renováveis também representam excelente
alternativa aos derivados de petróleo, devido à necessidade de se mitigar a poluição atmosférica oriunda
da queima de combustíveis  fósseis.  Na UFPR,  há décadas vários grupos de pesquisa têm produzido
resultados de excelência em diferentes frentes de trabalho, como na energia fotovoltaica, na produção de
combustíveis líquidos (biodiesel, etanol, HDO e hidrocarbonetos) e gasosos (biogás e hidrogênio) e na
integração  e  intensificação  de  processos.  O  projeto  busca  desenvolver  tecnologias  para  captação  e
transformação direta da energia solar em energia elétrica e o desenvolvimento de ações integradas para a
otimização  e  intensificação  de  diferentes  processos  químicos  ou  sistemas  de  produção  de
(bio)combustíveis  avançados  e  de  outros  insumos  de  base  biotecnológica.  Investir  em pesquisa  em
Biomedicina e saúde é relevante não apenas por esta ser um serviço universal e indispensável, mas
também para garantir avanços na melhoria da qualidade de vida da população. Investimentos em pesquisa
visam não apenas reduzir o sofrimento e os custos associados com doenças crônicas ou negligenciadas,
mas também promover a saúde e o incremento na expectativa de vida, especialmente em países em
desenvolvimento e emergentes. Em países com uma população expressiva e em vias de envelhecer,
dimensões continentais e gastos importantes em saúde, é fundamental melhorar o tratamento e controle
de  doenças  crônicas  não  transmissíveis.  Novas  formas  de  prevenção,  diagnóstico  e  tratamento  são
necessárias frente à complexidade e diversidade dos fenômenos que envolvem avanços derivados da
ciência  básica  e  aplicada.  A  UFPR  possui  pesquisadores  e  programas  de  pós-graduação  altamente
qualificados, com estudos de alto nível, que contribuem para o avanço da saúde e das biociências afins. O
fortalecimento de parcerias e de novas relações com centros de pesquisas internacionais deve prover
inovações  e  avanços  na  prevenção,  tratamento  e  controle  de  doenças  crônicas  degenerativas  e  na
promoção da saúde. A área Democracia, Cultura e Desenvolvimento congrega pesquisadores das Ciências
Humanas, Exatas, Sociais Aplicadas, Tecnológicas, Jurídicas, Artes e Educação, convergentes em torno a
temáticas de alta relevância social  como a democracia,  em suas múltiplas formas de organização e
manifestação; os direitos humanos, a inclusão e a diversidade, com ênfase em políticas públicas e nos
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processos de formação docente; a produção e a circulação de saberes, incluindo o estudo de diferentes
linguagens,  culturas e tecnologias.  A partir  de interações prévias entre pesquisadores de excelência
definiram-se projetos que visam analisar relações de poder e assimetrias sociais à luz da pauta dos direitos
humanos, abordando domínios como direito, política, cultura, economia e história; o ciclo das políticas
públicas de caráter social, considerando aspectos inerentes à proposição, implementação e avaliação das
iniciativas estatais; os problemas relativos ao desenvolvimento econômico e social, visando compreender
fenômenos ligados às temáticas do espaço, da sociedade e do desenvolvimento; a produção e circulação
de saberes, na perspectiva da análise histórica da constituição de diferentes tradições culturais e das
transformações dos modelos estéticos, políticos, formativos e epistemológicos; processos de formação da
esfera  pública  digital,  tendo  em  vista  formas  mais  eficazes  de  comunicação  e  partilha,  organização  e
análise  de  documentos  históricos,  culturais  e  artísticos,  dados,  informações  e  resultados  de  pesquisa.
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TEMA: Biociências e Saúde

Países

Alemanha1.
Argentina2.
Austrália3.
Bélgica4.
Canadá5.
China6.
Dinamarca7.
Espanha8.
Estados Unidos9.
Finlândia10.
França11.
Holanda12.
Índia13.
Itália14.
México15.
Nova Zelândia16.
Reino Unido17.
Suécia18.
Suíça19.
Uruguai20.

Justificativa de escolha do tema

A UFPR sempre foi protagonista na área da saúde, com contribuições terminantes em temas como
transplante de medula óssea,  transplante de córnea,  controle  de alergias  respiratória,  controle  de
doenças  transmíssiveis,  entre  outros.  Esta  atuação  é  possível  em  decorrência  da  relevância  das
pesquisas em Biociências e Saúde, que contribuem para a promoção da saúde e expectativa de vida,
especialmente  demandante  em  países  em  desenvolvimento  e  emergentes.  Neste  contexto,  o
investimento em pesquisas em Biociências e Saúde contribui para um serviço universal e indispensável,
além de permitir avanços que impactam diretamente na melhoria da qualidade de vida da população.
Em países com uma população expressiva, dimensões continentais e gastos importantes em saúde,
como é o caso do Brasil, o investimento em pesquisa que permitam melhorar o tratamento e controle de
doenças  crônicas  não  transmissíveis  é  fundamental.  Novas  formas  de  prevenção,  diagnóstico  e
tratamento  são  necessárias  frente  a  complexidade  e  diversidade  dos  fenômenos  envolvidos  que
envolvem avanços derivados da ciência básica e aplicada. Neste sentido, a UFPR possui um conjunto de
pesquisadores e programas de pós-graduação altamente qualificados que desenvolvem estudos de alto
nível  que  podem  contribuir  para  o  avanço  da  saúde  e  das  biociências  afins.  O  fortalecimento  de
parcerias e o estabelecimento de novas relações com centros de pesquisas internacionais poderá prover
inovações e avanços na prevenção, tratamento e controle de doenças crônicas degenerativas e na

TEMAS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO
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promoção da saúde.

OBJETIVOS DO TEMA

Objetivo

Biologia de Sistemas e Ciências Ômicas Aplicadas a Biociências e Saúde

Descrição

Este projeto visa estabelecer uma rede internacional de pesquisa transdisciplinar, multi - institucional em
áreas de fronteira do conhecimento na temática Biociências e Saúde. Os Programas de Pós-Graduação
da  UFPR  participam com linhas  de  pesquisa  nas  diversas  áreas  da  Biociências  incluindo  Biologia
Molecular,  Microbiologia,  Bioquímica  e  Ciências  Ômicas,  visando  criar  um  ambiente  de  pesquisa
internacional  e  ampliar  a  qualidade  de  produção  cientifica  da  UFPR.  Assim  a  UFPR  deve  se  tornar  no
médio  prazo  um  importante  hub  científico  internacional  em  diferentes  áreas  de  conhecimento  das
Biociências. A rede de pesquisa será construída baseada nas colaborações internacionais já existentes e
estabelecidas, servindo de nucleação para posterior expansão com novas interações entre docentes da
UFPR e pesquisadores estrangeiros de referência em diferentes áreas da Biociências. O tema aglutinador
será a utilização de abordagens ômicas para entender processos biológicos complexos que requerem a
integração de dados experimentais e análises computacionais. Busca-se o desenvolvimento de estudos
de interação microrganismos-célula eucariótica (animal ou vegetal),  de comunidades microbianas e
interação com seu ambiente, desenvolvimento de modelos animais de doenças genéticas, envolvendo
análise  genômica  estrutural  e  funcional  (transcriptômica,  proteômica  e  metabolômica),  e
desenvolvimento de novos métodos para análise metabolômica e matemática. Esta abordagem deverá
contribuir para a compreensão de mecanismos envolvidos em interações benéficas e patogênicas entre
microrganismos  e  hospedeiros,  e  identificação  e  modelagem  de  redes  de  interação  molecular  nos
sistemas  investigados.  Os  parceiros  internacionais  incluem:  Alemanha,  Argentina,  Suécia,  Estados
Unidos, França, Espanha, Holanda, China e Reino Unido com pesquisadores reconhecidos mundialmente,
líderes mundiais na área, vinculados as mais bem-conceituadas universidades e instituições de pesquisa
do mundo. As ações e interações internacionais irão permitir a troca de conhecimento, técnicas e dados
para melhorar qualitativamente não só a produção cientifica dos laboratórios associados, mas também a
geração de recursos humanos especializados em áreas de fronteira do conhecimento. Além disso, as
colaborações com instituições estrangeiras possibilitarão o desenvolvimento de processos e produtos
inovadores que terão impactos não somente no mundo acadêmico, mas também na sociedade.

Ações do Objetivo

Ação Início Término
1. Interação entre Bactérias Promotoras de Crescimento Vegetal e as Plantas
Hospedeiras 11/2018 07/2022

Descrição

Desde o início da revolução verde nos anos 60, a utilização de fertilizantes químicos nitrogenados vem
contribuindo  para  aumentar  a  produtividade  agrícola.  No  entanto,  os  impactos  ambientais  da
fertilização nitrogenada tornam esta prática insustentável pois boa parte do nitrogênio aplicado ao solo
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é lixiviado contaminando corpos de água, causando eutrofização e surgimento das chamadas “zonas
mortas”. A contaminação da água potável com nitrato tem impactos na saúde humana e é associada
ao aumento de incidência de câncer. Além disso, parte do fertilizante nitrogenado aplicado no solo é
convertido em N2O, um gás 300 vezes mais potente que o CO2 para o aquecimento global. Uma
alternativa  sustentável  à  fertilização  química  é  o  uso  de  bactérias  fixadoras  de  nitrogênio  que  se
associam a plantas de interesse agrícola.  Os microrganismos fixadores de nitrogênio são capazes de
converter  o  abundante  gás  atmosférico  N2  em  amônio  transferindo  diretamente  o  nitrogênio  fixado
para a planta associada. Gramíneas como, arroz, trigo, milho e cana-de-açúcar, são colonizadas pelas
bactérias fixadoras de nitrogênio Azospirillum brasilense e Herbaspirillum seropedicae. Estas bactérias
promovem  o  crescimento  e  aumentam  a  produtividade  do  vegetal  associado  contribuindo  com
nitrogênio  fixado,  produção de  fitohormônios,  solubilizando nutrientes  e  competindo patógenos.  Este
projeto tem como principal  objetivo esclarecer em nível  molecular o processo de comunicação e
interação  entre  as  bactérias  fixadoras  de  nitrogênio  A.  brasilense  e  H.  seropedicae  com  gramíneas.
Para  isto,  técnicas  modernas  de  genômica,  transcriptômica,  proteômica  e  metabolômica  serão
empregadas permitindo uma visão holística da comunicação molecular entre a planta e a bactéria.
Estes dados serão de vital importância para desenvolver novas formulações de bactérias e aprimorar
tecnologias  de  inoculantes  no  campo  permitindo  maximizar  o  potencial  biofertilizante  destes
microrganismos. Uma segunda vertente deste projeto visa dissecar em nível molecular o processo que
regula a fixação e assimilação de nitrogênio em bactérias. Os dados obtidos irão permitir a produção
de  novas  linhagens  de  bactérias  superfixadoras  de  nitrogênio  que  irão  permitir  a  substituição  de
fertilizantes  químicos  nitrogenado  nas  lavouras  tornando  a  agricultura  um processo  muito  mais
sustentável.  Neste projeto  de internacionalização estão envolvidos pesquisadores estrangeiros  de
renome na área e com os quais o grupo da UFPR já mantém interação.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta
2º Ano

Meta
Final

Quantitativo Jovem Talento 0 2 6
Quantitativo Número de acordos de pesquisa 1 2 4

Quantitativo Número de apresentações científicas em idiomas
estrangeiros 2 3 6

Quantitativo Número de discentes em programa de doutorado
sanduíche/ano 3 6 11

Quantitativo Número de disciplinas ministradas em idioma
estrangeiro na Pós-Graduação 0 9 18

Quantitativo Número de missões internacionais 2 6 9

Quantitativo Número de professores visitantes contemplados ao
ano 4 6 16

Quantitativo Número de projetos de pesquisa com aporte de
recursos do exterior 1 1 3

Quantitativo Número de publicações em idiomas estrangeiros 24 50 100

Quantitativo Número de publicações em parceria com
pesquisadores estrangeiros 5 15 30

Quantitativo Número de teses e dissertações em cotutela 1 3 6
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Quantitativo
Número de vídeos de divulgação produzidos em
línguas estrangeiras ou em português para
estrangeiros

1 1 1

Quantitativo Número de workshops Internacionais realizados 0 2 4
Quantitativo Professor Visitante sênior 0 1 1
Quantitativo Pós Doutorado do Exterior 1 1 3

Ação Início Término
10. Análise Genômica Estrutural e Funcional de Tripanossomatídeos 11/2018 07/2022

Descrição

Dados de sequenciamento genômico, transcriptômico, e dados proteômicos do patógeno Trypanosoma
cruzi, agente etiológico da doença de Chagas, tem permitido um grande avanço nos estudos funcionais
nas últimas décadas. As tecnologias ômicas, disponíveis em vários centros de pesquisa no país assim
como na UFPR, é possível determinar em pouco tempo, não somente a sequência de um genoma, mas
também as  regiões  que  estão  sendo  expressas  em diferentes  condições  biológicas.  Apesar  dos
avanços nas áreas de genômica estrutural e transcriptômica, em muitos organismos o volume de
dados por abordagens de GENÔMICA FUNCIONAL não tem acompanhado na mesma proporção. Em T.
cruzi este fato foi agravado pela ausência da maquinaria de silenciamento gênico. Assim, busca-se
desenvolver/aplicar  duas  abordagens  em  larga  escala,  a  primeira  denominada  TcOvL  (T.CRUZI
OVEREXPRESSION LIBRARY) baseada na construção de bibliotecas de superexpressão de fragmentos
genômicos ou de genes de uma cepa em outra; e a segunda baseada nos avanços da tecnologia de
edição de genomas baseadas em CRISPR-Cas9 (TcGeDis – T.cruzi GENE DISRUPTION). Para a tecnologia
TcOvL, desenha-se uma nova estratégia baseada na construção de bibliotecas genômicas de uma
linhagem virulenta de T. cruzi (CL Brener – TcVI) em um vetor que permite sua transferência para
cepas de baixíssima virulência (cepa G –TcI), uma vez que T. cruzi é capa de manter plasmídeos na
forma epissomal. Para testar o modelo a equipe construiu uma biblioteca de superexpressão adaptada
a plataforma Gateway que recebeu ~3400 ORFs clonadas em pDONR(Doado por Krieger,  Preti  e
Probst).  Estas  bibliotecas  construídas  em  vetor  adaptado  para  TARGET  SEQUENCING  serão
superexpressas e a ALTERAÇÃO DE FITNESS (FENÓTIPO) dos clones em diferentes situações será
avaliada por sequenciamento massivo. A estratégia foi concebida baseada nas abordagens utilizadas
em T.brucei  no estudo de processos como quorum sensing,  resistência a drogas e diferenciação
celular.  Para  TcGeDis,  temos  utilizado  SaCas9  para  interromper  genes  de  T.cruzi  (in  press),  e
recentemente criamos plasmídios para clonagem e expressão de sgRNA aleatórios que serão utilizados
para  danificar  múltiplos  genes  em  passo  único,  seguido  de  análises  fenotípicas.  Assim,  os
conhecimentos gerados aqui poderão resultar no desenvolvimento de novos fármacos e métodos mais
eficazes para o combate à doença de Chagas, além de permitir o treinamento e formação de pessoal
na área de genômica funcional e bioinformática.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta 2º
Ano

Meta
Final

Quantitativo Número de Workshops Internacionais realizados 0 2 4
Quantitativo Número de acordos de pesquisa 0 1 2

Quantitativo Número de apresentações científicas em idiomas
estrangeiros 0 3 6
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Quantitativo Número de discentes em programa de doutorado
sanduíche/ano 0 2 2

Quantitativo Número de discentes recepcionados na UFPR 0 2 2

Quantitativo Número de disciplinas ministradas em idioma
estrangeiro na Pós-Graduacã̧o 0 2 2

Quantitativo Número de publicações em idiomas estrangeiros 3 6 12

Quantitativo Número de publicações em parceria com
pesquisadores estrangeiros 2 2 4

Quantitativo Número de teses e dissertações em cotutela 5 6 6
Quantitativo Professor Visitante Sênior 0 1 2

Ação Início Término
2. Desenvolvimento de métodos de análise estatística e de simulação dos
mecanismos concretos de movimento do Plasmodium durante a penetração dos
vasos do hospedeiro

11/2018 07/2022

Descrição

O processo de infecção do ser  humano por  parasitas (Plasmodium) da malária  passa por  vários
estágios, desde a inoculação na derme, a partir de picadas por mosquitos Anopheles, até sua inserção
na  corrente  sanguínea  e  fixação  em  diferentes  órgãos.  O  processo  pelo  qual  o  parasita  consegue
penetrar e atingir vasos sanguíneos não é bem conhecido. Este é um passo fundamental em todo o
ciclo  de  infecção.  Através  da  análise  do  comportamento  do  plasmódio,  procurando  por  vasos
analisados em laboratório, nosso objetivo é desenvolver métodos de análise estatística bem como
simulação  dos  mecanismos  concretos  de  movimento  do  microrganismo,  afim  de  descrever  todo  o
processo de busca e penetração dos vasos. Desta forma, o projeto envolve microscopia e análise de
imagens (usando para tal softwares que são o estado da arte em processamento de imagem de
movimento).  Análise  estatística  dos  dados,  para  inferências  estatísticas  confiáveis,  e  finalmente
modelagem  computacional  usando  processos  difusivos  (e  superdifusivos)  e  modelos  de  busca
aleatória, na tentativa de entender os padrões de deslocamento do parasita no tecido humano.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta 2º
Ano

Meta
Final

Quantitativo Número de discentes em programa de doutorado
sanduíche/ano 1 1 2

Quantitativo Número de disciplinas ministradas em idioma
estrangeiro na Pós-Graduação 0 2 4

Quantitativo Número de missões internacionais 0 1 2

Quantitativo Número de professores visitantes contemplados ao
ano 0 1 2

Quantitativo Número de publicações em idiomas estrangeiros 10 20 40

Quantitativo Número de publicações em parceria com
pesquisadores estrangeiros 2 8 16

Quantitativo Número de workshop internacionais realizados 0 2 4
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Ação Início Término
3. Avaliação do potencial de virulência e de biodegradação de leveduras negras da
família Herpotrichiellacea 11/2018 07/2022

Descrição

Esta  ação  tem  como  objetivo  utilizar  novas  ferramentas  para  o  estudo  de  leveduras  negras,
pertencentes à família Herpotrichiellaceae. Estes agentes causam doenças em humanos e animais que
são de difícil  tratamento e os mecanismos envolvidos no estabelecimento e desenvolvimento do
processo patológico são desconhecidos. Os resultados irão representar um avanço no entendimento,
diagnóstico e tratamento de doenças causadas por estes agentes. Os objetivos serão alcançados
através desenvolvimento de modelo da doença em laboratório, análise da expressão gênica diferencial
in vitro e in situ, caracterização genômica das espécies agentes causais de doenças em hospedeiros
humanos e animais,  comparando-as com aquelas procedentes de fontes ambientais.  Estes dados
permitirão inferências sobre genes e vias metabólicas e discriminar espécies e/ou linhagens com
potencial biotecnológico daquelas patogênicas para humanos e animais. Métodos de sequenciamento
de última geração serão utilizados para análise de genômica e transcriptômica comparativa estrutural
e  funcional  com  o  objetivo  de  identificar  as  principais  diferenças  gênicas  estruturais  e  os  genes
diferencialmente  expressos  das  espécies  ambientais,  patogênicas  humanas  e  animais,  gerando
informações relevantes sobre a patogenicidade, virulência e biologia destes agentes, assim como a
identificação de espécies com potencial biotecnológico.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta 2º
Ano

Meta
Final

Quantitativo Número de Workshops Internacionais realizados 0 2 4

Quantitativo Número de discentes em programa de doutorado
sanduíche/ano 1 1 4

Quantitativo Número de missões internacionais 0 1 2

Quantitativo Número de professores visitantes contemplados ao
ano 0 1 3

Quantitativo Número de publicações em idiomas estrangeiros 19 40 80

Quantitativo Número de publicações em parceria com
pesquisadores estrangeiros 4 12 24

Ação Início Término
4. Ferramentas diagnósticas do Complexo Respiratório Suíno como estratégia para
reduzir o uso de antimicrobianos nos sistemas modernos de produção de suínos 11/2018 07/2022

Descrição

Para realizar esta ação serão estabelecidos dois estados sanitários bem diferenciados de granjas: (1)
Granja livre de Vírus respiratório e Reprodutivo Suíno (PRRSV) e M. hyopneumoniae, com vacinação de
Circovírus suíno tipo II (PCV2) e Influenza Suína (SIV) sem detecção de sintomas clínicos; e (2) fazenda
baixa-positiva para M. hyopneumoniae, com ou sem vacinação contra PCV2 e SIV, mas com detecção
de quadro clínico nos últimos 6-12 meses com participação de Actinobacillus  pleuropneumoniae,
Haemophilus  parasuis  e/ou  Pasteurella  multocida.  Serão  realizadas  as  seguintes  atividades:  a)
Amostragem de sangue, saliva e suabe para determinar a circulação dos principais microrganismos
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envolvidos no Complexo Respiratório suíno (CRS). A fase envolverá duas bolsas no país para professor
estrangeiro da UCO, por período de dois meses, para auxílio na padronização das técnicas de coleta e
PCR, treinamento e realização de palestras e aulas no programa de pós-graduação sobre o tema de
enfermidades respiratórias dos suínos; b) monitoramento dos animais da fase de creche e engorda
para  o  matadouro  e  seleção  de  amostras  a  serem  tomadas  para  os  estudos  microbiológicos,
moleculares e histopatológicos, sendo determinada a concordância entre as lesões observadas com a
detecção dos agentes e os diferentes padrões patológicos e etiológicos do CRS. Será avaliada a
variabilidade  genética,  através  de  sequenciamento,  dos  principais  agentes  patogénicos  identificados
no CRS. Haverá envolvimento de um pós-doutor do exterior 6 meses para processamento das análises
de qPCR, e sequenciamento; c) identificação e validação de biomarcadores de interesse que permitam
diferenciar uma participação bacteriana ou viral. Serão analisados TRAIL, IP-10, CRP, Hp e sCD163,
testes de correlação e associação serão realizados com o tipo de lesão e patógenos identificados nos
pulmões coletados, e amostragem de sangue com o uso de kits comerciais para determinar qual
biomarcador ou combinação de biomarcadores permite obter a melhor correlação com o tipo de
processo, bacteriano ou viral, que está ocorrendo em cada indivíduo. A etapa envolverá uma bolsa no
exterior  de  doutorado  sanduiche  e  recursos  para  apresentação  de  resultados  de  pesquisa  em
congressos  e  eventos  internacionais  e  manutenção  de  ações  especificas  do  projeto  em  cooperação
internacional. Apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais e para
a manutenção de ações especificas do projeto em cooperação internacional.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta 2º
Ano

Meta
Final

Quantitativo Número de Professor Visitante Sênior 0 0 1
Quantitativo Número de Workshops Internacionais realizados 0 2 4
Quantitativo Número de acordos de pesquisa 0 1 1

Quantitativo Número de apresentações científicas em idiomas
estrangeiros 0 6 10

Quantitativo Número de discentes em programa de doutorado
sanduíche/ano 0 1 1

Quantitativo Número de discentes recepcionados na UFPR 0 1 1

Quantitativo Número de disciplinas ministradas em idioma
estrangeiro na Pós-Graduação 2 2 4

Quantitativo Número de missões internacionais 0 2 2

Quantitativo Número de professores visitantes contemplados ao
ano 1 2 2

Quantitativo Número de publicações em idiomas estrangeiros 6 4 8

Quantitativo Número de publicações em parceria com
pesquisadores estrangeiros 0 4 8

Quantitativo Número de teses e dissertações em cotutela 2 2 4
Quantitativo Pós Doutorado Exterior 0 1 1

Ação Início Término
5. Desenvolvimento de MetaloDrogas baseadas em metais de transição 11/2018 07/2022
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Descrição

O  interesse  por  aplicações  medicinais  de  compostos  contendo  vanádio  tem  aumentado
significativamente  nos  últimos  anos  devido  ao  seu  bom  desempenho  como  agentes  antidiabéticos,
antibacterianos e antitumorais. Nesse contexto a classe de polioxovanadatos, em especial os ânions
decavanadatos,  [HnVV10O28]6-n,  tem se destacado devido à sua interação com diferentes alvos
biológicos acessíveis tanto no meio intra- como extracelular. Recentemente, nosso grupo de pesquisa
relatou o uso de polioxovanadatos de valência mista, como o [V15O36(Cl)]6–, na proteção de material
genético frente à ação de agentes potencialmente carcinogênicos, com até 70% de quimioproteção do
DNA plasmidial pUC19 e 40% de proteção em células procarióticas1. A presente proposta visa ampliar
o número de polioxovanadatos avaliados nesses estudos, o que poderá contribuir para o entendimento
do seu mecanismo de ação, através da caracterização das espécies químicas formadas em solução e
do estudo da sua interação com alvos biológicos como o DNA e proteínas de membrana. Para tal
estudo serão utilizados DNA plasmidial e linhagens de células, tanto eucarióticas quanto procarióticas,
como  sistemas-modelo.  Os  sistemas  mais  promissores  serão  avaliados  também  como  possíveis
potencializadores da ação de vírus oncolíticos em células tumorais. Numa segunda linha de trabalho,
será avaliada a potencial ação antibacteriana de polioxovanadatos em bactérias Gram-negativas como
a Escherichia  coli  e  em micobactérias  como a  Mycobacterium tuberculosis  (bacilo  de  Koch).  As
espécies químicas presentes em solução serão analisadas através de técnicas espectroscópicas como
RMN de 51V,  RPE e  UV-vis-NIR.  Os  ensaios  biológicos  serão realizados  tanto  na UFPR como na
Universidade do Colorado, USA, sob a supervisão da professora Debbie Catharina Crans, a qual possui
vasta experiência no estudo de compostos de vanádio em meio biológico e em sua interação com
sistemas modelos de membrana, o que poderá contribuir fortemente para o sucesso da proposta.
Como ações de internacionalização estão previstos o envio de dois estudantes para a realização de
estágios de doutorado sanduíche na Universidade do Colorado (por 12 meses em cada caso) e uma
visita da professora Crans à UFPR por um período de 15 a 30 dias. Durante esta visita, a professora
Crans  ofertará  uma  disciplina  em  inglês  para  os  estudantes  dos  Programas  de  Pós-graduação
envolvidos na proposta.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta 2º
Ano

Meta
Final

Qualitativo Número de missões internacionais 0 1 2
Quantitativo Número de Workshops Internacionais realizados 0 2 4
Quantitativo Número de acordos de pesquisa 0 1 2

Quantitativo Número de apresentações científicas em idiomas
estrangeiros 1 3 8

Quantitativo Número de discentes em programa de doutorado
sanduíche/ano 0 1 3

Quantitativo Número de disciplinas ministradas em idioma
estrangeiro na Pós-Graduação 0 1 2

Quantitativo Número de professores visitantes contemplados ao
ano 0 1 2

Quantitativo Número de projetos de pesquisa com aporte de
recursos do exterior 0 1 2

Quantitativo Número de publicações em idiomas estrangeiros 6 16 40
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Quantitativo Número de publicações em parceria com
pesquisadores estrangeiros 4 12 30

Ação Início Término
6. Pesquisa genômica de modelos animais de doenças oculares hereditárias
análogas à dos seres humanos – ênfase em cães da raça Whippet apresentando
atrofia progressiva de retina

11/2018 07/2022

Descrição

A ação tem como uma das principais finalidades promover a interação entre a UFPR (Pós-Graduação
em Ciências Veterinárias) e o Prof. Dr. Simon Petersen-Jones, DVET MED, PHD, DECVO Myers-Dunlap
Endowed Chair in Canine Health. Small Animal Clinical Sciences do Comparative Ophthalmology Lab da
Michigan State University (MSU), East Lansing Michigan Estados Unidos da América. O pano de fundo
para  esta  interação  é  a  realização  de  um projeto  científico  na  área  de  genômica  com o  objetivo  de
identificar o gene responsável por uma doença em cães (atrofia progressiva de retina) que é análoga a
outra doença observada em seres humanos (retinose pigmentar). A equipe da UFPR realizou uma
caracterização  de  uma  nova  forma  de  atrofia  progressiva  em  cães  da  raça  Whippet.  Este  estudo
compreendeu vários aspectos desta doença genética não relatada, incluindo características clínicas e
eletrofisiológicas. Ele também trouxe uma investigação inovadora de diagnóstico por imagem usando
tomografia de coerência. Essas descobertas foram úteis para estabelecer uma hipótese sobre como o
defeito do gene possivelmente prejudica a função visual, como a doença é herdada e o que são as
consequências adversas para a visão e os tecidos da retina. Estes resultados podem ser encontrados
na seguinte publicação: Somma AT, Moreno JCD, Sato MT, Rodrigues BD, Bacellar-Galdino M, Occelli
LM, Petersen-Jones SM, Montiani-Ferreira F. Characterization of a novel form of progressive retinal
atrophy in Whippet dogs: a clinical, electroretinographic, and breeding study. Vet Ophthalmol. 2017
Sep;20(5):450-459. No presente projeto o objetivo é descobrir o gene defeituoso responsável por este
defeito genético e assim divisar protocolos de tratamento para animais e seres humanos.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta
2º Ano

Meta
Final

Qualitativo Número de publicações em idiomas estrangeiros 26 20 40
Quantitativo Número de Workshops Internacionais realizados 0 2 4
Quantitativo Número de acordos de pesquisa 6 6 8

Quantitativo Número de apresentações científicas em idiomas
estrangeiros 12 10 20

Quantitativo Número de discentes em programa de doutorado
sanduíche/ano 0 2 4

Quantitativo Número de disciplinas ministradas em idioma
estrangeiro na Pós-Graduação 2 1 3

Quantitativo Número de missões internacionais 14 1 2

Quantitativo Número de professores visitantes contemplados ao
ano 1 1 2

Quantitativo Número de projetos de pesquisa com aporte de
recursos do exterior 3 3 4
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Quantitativo Número de publicações em parceria com
pesquisadores estrangeiros 5 6 12

Quantitativo Número de teses e dissertações em cotutela 1 1 2

Quantitativo
Número de vídeos de divulgação produzidos em
línguas estrangeiras ou em português para
estrangeiros

0 0 1

Quantitativo Professor Visitante Sênior 0 0 1

Ação Início Término
7. Influência do Microbioma intestinal nas Doenças Inflamatórias Intestinais 11/2018 07/2022

Descrição

As  Doenças  Inflamatórias  Intestinais  (DII)  geralmente  apresentam  graves  complicações  resultando
procedimentos  cirúrgicos,  exames  invasivos  como  colonoscopias,  internamentos  hospitalares
prolongados e medicamentos de alto custo para o governo como a terapia biológica. O microbioma
intestinal tem a capacidade de interferir nos diversos mecanismos biológicos e consequentemente na
saúde e na doença do hospedeiro. O microbioma intestinal atua regulando a homeostase da barreira
epitelial  intestinal,  modulando  a  resposta  inflamatória  e  processos  metabólitos  e  ativando  o  sistema
imune contra  agentes  infecciosos.  Este  microbioma pode sofrer  alterações  resultantes  de  certas
patologias, da composição da dieta e dos distúrbios gastrointestinais. Sua estabilidade funcional é
constantemente  desafiada por  diversos  fatores,  tais  como:  o  epitélio  intestinal  e  a  camada de  muco
renovam-se rapidamente, a atividade peristáltica que expõe os diversos segmentos do intestino a uma
variedade de bactérias alóctones, macromoléculas da dieta e secreções gástricas,  pancreáticas e
biliares, entre outros. Muitos estudos têm mostrado a importância do microbioma em um contexto
patológico, onde a composição de microrganismos intestinal muda drasticamente. Esta mudança é
denominada  disbiose.  Há  uma  discussão  se  a  disbiose  é  causa  ou  consequência  da  patologia.
Entretanto, as alterações específicas na microflora podem ser tipicamente associadas a doenças. Por
exemplo,  epitélio  neoplásico  do  cólon  produz  o  polissacarídeo  D-galactose-(1-3)-N-acetil-D-
galactosamina  que  é  reconhecido  por  uma  lectina  da  superfície  de  Fusobacterium  nucleatum,
causando enriquecimento desta bactéria. Esta abordagem é usada com alta taxa de sucesso (>95% de
cura) para tratamento de colite ulcerativa pseudomembranosa muitas vezes desencadeada por uso de
antibióticos que leva a disbiose e proliferação de Clostridium dificile (Meighani et al. 2017). Esta ação
envolve o estudo do microbioma fecal nas DII em diversos estágios. Os resultados deverão contribuir
para desenvolvimento de ferramenta de diagnóstico e prognóstico de DII, com objetivo de reduzir a
mortalidade  dos  portadores  de  Doença  Inflamatória  Intestinal  como  Doença  de  Crohn  e  Retrocolite
Ulcerativa. A interação com o grupo do Prof. Mike Sadowski poderá proporcionar no médio prazo o
estabelecimento de técnica de transplante de material fecal no Estado do Paraná, bem como das
ferramentas de análise molecular para acompanhamento do processo.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta 2º
Ano

Meta
Final

Quantitativo Número de Workshops Internacionais realizados 0 2 4

Quantitativo Número de discentes em programa de doutorado
sanduíche/ano 1 1 2
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Quantitativo Número de disciplinas ministradas em idioma
estrangeiro na Pós-Graduacã̧o 0 2 4

Quantitativo Número de missões internacionais 0 1 2

Quantitativo Número de professores visitantes contemplados ao
ano 0 1 2

Quantitativo Número de publicações em idiomas estrangeiros 1 8 16

Quantitativo Número de publicações em parceria com
pesquisadores estrangeiros 0 2 6

Ação Início Término
8. Ferramentas ômicas aplicada na identificação de potenciais biomarcadores para
o diagnóstico de doença celíaca, intolerância a lactose e síndrome do intestino
irritável

11/2018 07/2022

Descrição

A doença celíaca (DC), intolerância a lactose (IL) e síndrome do intestino irritável (SII) são doenças
gastrointestinais com grande prevalência na população saudável sendo muitas vezes confundidas
entre si. Mesmo apresentando muitos sintomas similares como diarreia, perda de peso, anemia, etc. a
fisiopatologia destas doenças é diferente. A DC é uma doença autoimune que se caracteriza por uma
inflamação  crônica  no  intestino  delgado,  sendo  induzida  através  do  consumo  do  glúten  em  pessoas
que já possuem uma susceptibilidade genética. A IL é causada pela falta da enzima lactase, que é
responsável pela hidrólise da lactose em glicose e galactose para então ser absorvida pelo organismo.
Os principais diagnósticos laboratoriais empregados para a DC se dão através de imunoensaios e para
IL  através de testes de absorção,  porém estes testes são caros e apresentam alta variabilidade
podendo ser afetados por outras patologias, além disso não são realizados rotineiramente, somente
em  caso  de  suspeita  médica.  Já  a  fisiopatologia  da  SII  ainda  é  desconhecida,  sendo  diagnosticada
exclusivamente  através  dos  sintomas  apresentados  e  pela  exclusão  de  outras  doenças
gastrointestinais. Ainda, dentro do aspecto de doenças neurológicas crônicas, análises metabolômicas
e proteômicas baseadas em ferramentas analíticas como a MS juntamente com modelo animal de ELT
tornam-se  úteis  na  identificação  de  possíveis  biomarcadores  para  o  entendimento  dos  mecanismos
patofisiológicos  e  da  farmacorresistência  na  epilepsia.  Neste  sentido,  a  caracterização  de  perfis
bioquímicos e/ou a identificação de biomarcadores através de abordagens metabolômicas possui  um
valioso potencial para auxiliar no desenvolvimento dessas doenças. Portanto, é necessário que a busca
destes biomarcadores avance de tal forma que estas possam ser futuramente detectadas por meio de
exames  mais  rápidos  e  menos  evasivos,  a  fim de  auxiliar  no  diagnóstico  e  tratamento  de  pacientes
portadores de DC,  IL  e SII,  além de desordem neurológica crônica.  A abordagem de tecnologias
metabolômicas  untargeted  capazes  de  visualizar  e  caracterizar  perfis  bioquímicos,  assim  como
diferenciar os perfis originários de pacientes saudáveis dos pacientes que possuam a doença, tem sido
utilizada com muito sucesso. Dentro deste contexto, esta ação propõe a aplicação da técnica de
espectrometria de massas aliada a quimiometria como ferramentas para análise metabolômica e
genômica de amostras populacionais humanas com doenças complexas.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta
2º Ano

Meta
Final

Quantitativo Número de Workshops Internacionais realizados 0 2 4
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Quantitativo Número de acordos de pesquisa 0 2 4

Quantitativo Número de apresentações científicas em idiomas
estrangeiros 7 2 4

Quantitativo Número de discentes em programa de doutorado
sanduíche/ano 0 2 4

Quantitativo Número de discentes recepcionados na UFPR 1 1 4

Quantitativo Número de disciplinas ministradas em idioma
estrangeiro na Pós-Graduacã̧o 0 4 8

Quantitativo Número de missões internacionais 0 2 4

Quantitativo Número de professores visitantes contemplados ao
ano 1 2 4

Quantitativo Número de projetos de pesquisa com aporte de
recursos do exterior 0 1 2

Quantitativo Número de publicações em idiomas estrangeiros 12 5 10

Quantitativo Número de publicações em parceria com
pesquisadores estrangeiros 1 5 10

Quantitativo
Número de vídeos de divulgação produzidos em
línguas estrangeiras ou em português para
estrangeiros

0 2 4

Quantitativo Professor Visitante Sênior 0 1 1
Quantitativo Pós Doutorado Exterior 0 1 1

Ação Início Término
9. Investigações metabolômicas de plantas e animais através da RMN aliada a
quimiometria 11/2018 07/2022

Descrição

Identificar  as  alterações  ocorridas  na  composição  química  de  amostras  como  consequências  de
alterações  genômicas  dos  organismos.  Com  isso,  visa-se  desenvolver  métodos  que  possibilitam
detectar  alterações  nos  organismos  em  função  de  estímulos  patofisiológicos.  O  desenvolvimento  de
metodologias  rápidas  e  não  invasivas  baseadas  em  análises  metabolômicas,  que  possam  ser
empregadas para avaliar as alterações na composição química são essências para a determinação do
estado de saúde de pacientes, desenvolvimento de processos de defesa de plantas.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta
2º Ano

Meta
Final

Quantitativo Número de Workshops Internacionais realizados 0 2 4
Quantitativo Número de acordos de pesquisa 2 5 10

Quantitativo Número de apresentações científicas em idiomas
estrangeiros 3 8 16

Quantitativo Número de discentes em programa de doutorado
sanduíche/ano 4 2 5

Quantitativo Número de discentes recepcionados na UFPR 2 5 10
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Quantitativo Número de disciplinas ministradas em idioma
estrangeiro na Pós-Graduacã̧o 1 6 12

Quantitativo Número de missões internacionais 2 1 4

Quantitativo Número de professores visitantes contemplados ao
ano 2 3 7

Quantitativo Número de projetos de pesquisa com aporte de
recursos do exterior 2 4 8

Quantitativo Número de publicações em idiomas estrangeiros 45 100 200

Quantitativo Número de publicações em parceria com
pesquisadores estrangeiros 8 30 60

Quantitativo Número de teses e dissertações em cotutela 1 0 0

Quantitativo
Número de vídeos de divulgação produzidos em
línguas estrangeiras ou em português para
estrangeiros

0 4 8

Quantitativo Professor Visitante Sênior 0 1 1
Quantitativo Pós Doutorado Exterior 0 2 3

Objetivo

Diagnóstico, terapêutica e bases moleculares de doenças crônicas e negligenciadas

Descrição

Há um paradoxo na saúde pública brasileira em que se pode identificar dois padrões de problemas de
saúde,  ambos associados à problemas de distribuição de renda em algumas regiões do país,  que
apresentam  demandas  completamente  distintas  em  termos  de  políticas  públicas  e  aplicação  de
recursos, bem como a atração de verbas para prevenção, diagnóstico e tratamento. Geograficamente, os
estados  sitos  ao  sul  e  sudeste  do  Brasil  apresentam maior  incidência  de  doenças  crônicas,  que
constituem as principais causas de morte (72%) e incapacitação, com destaque para os quatro grupos
de causas de morte enfocados pela OMS: cardiovasculares; câncer; respiratórias crônicas; e diabetes. Já
os estados do norte e nordeste,  historicamente regiões de menor IDH,  padecem com as doenças
negligenciadas,  com incidência  de  10  casos/10.000  habitantes  segundo  a  OMS.  Tais  doenças  são
causadas  por  agentes  infecciosos  ou  parasitários,  característicos  de  países  ou  regiões  em
desenvolvimento e frequentemente endêmicos de populações de baixa renda, sendo responsáveis por
grande  impacto  econômico  e  social  no  Brasil.  Os  métodos  tradicionais  para  o  tratamento  dessas
doenças, crônicas ou negligenciadas, envolvem usualmente tratamento farmacológico, que apresenta
problemas como a baixa efetividade; toxicidade; desenvolvimento de resistência ao tratamento ou que
demanda de alternativas terapêuticas. Uma estratégia seria a combinação de drogas para o tratamento
de doenças com apoio de novas terapias, baseadas na identificação de novos marcadores moleculares
com ênfase em moléculas naturais ou sintéticas.  Uma forma de melhorar o desempenho fármaco-
terapêutico  é  o  uso  de  ferramentas  nanotecnológicas  que  visam reduzir  a  toxicidade  e  sobrepor
resistência às múltiplas drogas. Assim, pretende-se desenvolver novas estratégias, que reflitam o estado
da arte, da prospecção de biomarcadores, padronização de metodologias de monitoração, bem como
desenvolvimento de novos agentes farmacológicos com escopo nanotecnológico para um espectro de
doenças  crônicas  e  negligenciadas  que  acometem  a  população  brasileira.  Para  obtenção  desses
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objetivos  foram associadas  competências  das  Ciências  Exatas,  Biológicas  e  Saúde,  envolvendo 27
pesquisadores  dos  PPGs  em Química,  Ciências  Farmacêuticas;  Ciências  Bioquímica;  Engenharia  de
Bioprocessos e Biotecnologia; Microbiologia, Parasitologia e Patologia; Fisiologia e Genética, com as
competências de 30 pesquisadores estrangeiros de 27 universidades/institutos dos 5 continentes.

Ações do Objetivo

Ação Início Término
1. Melhorar o desempenho farmáco-terapêutico 11/2018 07/2022

Descrição

Esta  ação  contempla  atividades  envolvendo  a  desempenho  fármaco-terapêutico.  Pretende-se:  a)
Avaliar a potencial ação antidiabética de oxocompostos de vanádio(IV, V) e de valência mista(IV/V)
associados  a  cátions  orgânicos  derivados  da  Vitamina  B3.  Pretende-se  também sintetizar  novos
oxocompostos  de  vanádio  funcionalizados  com  álcoois  quelantes  e/ou  carboxilatos  com  função
biológica conhecida, os quais possam potencializar a ação insulinomimética do vanádio. Desta forma,
busca-se contribuir para o desenvolvimento de potenciais metalofármacos que apresentem uma maior
bioestabilidade e uma absorção de vanádio melhorada em relação a outros complexos relatados na
literatura,  visando  um  uso  clínico  mais  eficiente  e  seguro;  b)  Promover  o  planejamento  racional,
síntese,  avaliação  fotofísica  e  fotodinâmica  de  novas  glicoporfirinas,  e  compostos  relacionados,  os
quais podem proporcionar uma potencial ação alvo-seletiva dentro da Terapia Fotodinâmica (PDT),
PDT, é um tipo de intervenção terapêutica que utiliza um fotossensibilizador, radiação na faixa do
visível e o oxigênio tecidual para destruição alvo-seletiva de um tecido ou células indesejadas. A PDT é
particularmente útil na terapia de vários tipos de câncer. o reconhecimento da porção glicídica por tais
receptores  pode  desencadear  a  internalização  de  porfirinas  pelas  células  tumorais  por  pinocitose;  c)
Estudar biomateriais polissacarídicos com potencial aplicação nas áreas da medicina regenerativa e
engenharia  de  tecidos.  Uma das  estratégias  proposta  para  a  obtenção  dos  biomateriais  será  a
complexação  polieletrolítica  entre  polissacarídeos  sulfatados  de  macroalgas  e  o  polissacarídeo
catiônico quitosana. Outras estratégias para obtenção de biomateriais polissacarídicos com diferentes
características  físico-químicas  também serão  testadas;  d)  São  vários  os  fatores  relacionados  ao
tratamento quimioterápico, porém o principal deles é a superexpressão de transportadores ABC em
células de câncer. O uso de inibidores para reverter o fenótipo de resistência é uma estratégia em fase
clínica  desde  2001.  Visa-se  ampliar  ações  anteriormente  desenvolvidas  focando  na  identificação  de
novos inibidores mais potentes, caracterizar o mecanismo de inibição e validar seu uso em modelo in
vivo.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta 2º
Ano

Meta
Final

Quantitativo Número de acordos de pesquisa 1 6 10

Quantitativo Número de cursos ministrados por professores
visitantes 0 5 8

Quantitativo Número de disciplinas ministradas em idioma
estrangeiro na Pós-Graduação 0 3 4

Quantitativo Número de projetos de pesquisa com aporte de
recursos do exterior 0 3 5
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Quantitativo Número de publicações em parceria com
pesquisadores estrangeiros 7 11 21

Ação Início Término
2. Promover a padronização de metodologias de monitoração 11/2018 07/2022

Descrição

Nesta ação, busca-se: a) Investigar o mecanismo de catalise de importantes alvos terapêuticos para
auxiliar no desenvolvimento de antimicrobianos, além de produzir glicosintases e glicosidases que
possam ser  utilizadas  na  síntese  de  oligossacarídeos  e  polissacarídeos  com potencial  aplicação
tecnológica e farmacêutica; b) Tanto a inibição como a ativação do Sistema de complemento(SC)
podem ser terapêuticas relevantes. Diferentes técnicas analíticas (cromatográficas, espectroscópicas e
espectrofotométricas)  serão  utilizadas  para  purificação  e  caracterização  química.  Para  avaliar  a
atividade  das  moléculas  sobre  a  modulação  do  SC,  será  utilizado  o  ensaio  hemolítico,  também
conhecido como teste de fixação do complemento; c) Executar ensaios in vitro e in vivo, para avaliar o
papel  da  microbiota  no  tratamento  de  diversos  tipos  de  câncer  de  mana.  Busca-se  ainda  identificar
potenciais metabióticos que poderão ser utilizados como adjuvantes no tratamento dessa doença; d)
Engenharia e aplicação de anticorpos com potencial terapêutico e diagnóstico em saúde humana e
animal:  Imunobiológicos  (anticorpos  monoclonais  e/ou  recombinantes  in  vitro)  poderão  ser  uma
alternativa  aos  tratamentos  atualmente  empregados,  pois  os  anticorpos  monoclonais  são  mais
específicos, apresentam afinidade elevada e são de fácil produção no que se refere à reprodutibilidade;
e)  Compreender  o  papel  de receptores  envolvidos  na proliferação celular  e  câncer:  Propõem-se,
compreender como a deubiquitinase USP2 regula a atividade do receptor de EGF através do uso do
dominante-negativo  USP2a  (C276A),  do  silenciamento  transitório  de  usp2a  por  siRNA  e  edição
genômica de usp2a através de CRISPR/Cas9; f)  Avaliar vesículas extracelulares microvesículas de
Trypanosoma  cruzi,  protozoário  causador  da  doença  de  Chagas.  Propõem-se  entender  como  as
microvesículas alteram o sistema complemento, aumenta a invasão às células eucarióticas e modulam
a resposta imune; g) Avaliar o efeito da deficiência da enzima alfa- galactosidase (α-GAL) associada a
doença de Fabrye (DF) de sua reposição na disfunção endotelial - Os mecanismos fisiopatológicos da
DF ainda não são completamente compreendidos. Além disso, as manifestações clínicas da doença são
diversas  e  inespecíficas,  o  que  requer  a  melhor  compreensão  da  fisiopatologia  e  a  identificação  de
marcadores precoces de dano tecidual na DF são fundamentais para mudar esse cenário.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta 2º
Ano

Meta
Final

Quantitativo Número de acordos de pesquisa 4 6 7

Quantitativo Número de cursos ministrados por professores
visitantes 0 0 5

Quantitativo Número de disciplinas ministradas em idioma
estrangeiro na Pós-Graduação 2 6 8

Quantitativo Número de projetos de pesquisa com aporte de
recursos do exterior 0 2 3

Quantitativo Número de publicações em parceria com
pesquisadores estrangeiros 3 10 17
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Ação Início Término
3. Desenvolver novas estratégias de propecção de biomarcadores 11/2018 07/2022

Descrição

Nesta ação, pretende-se desenvolver métodos por HPLC para estudos de biomarcadores e fármacos
em meio de cultivo e estudar como a QSOX1 estimula a migração das células musculares lisas (CML)
na aterosclerose acelerada e avaliar a contribuição do ambiente urêmico para a aterogênese. SE
propõem estudar como a QSOX1 estimula a migração das CML na aterosclerose acelerada, focando no
complexo cofilina e sua fosfatase slingshot. lém disso, acredita-se que o ambiente urêmico contribua
para a aterogênese, embora os mecanismos moleculares não estejam esclarecidos. Portanto, também
pretendemos avaliar  o  papel  do ambiente urêmico na aterosclerose acelerada associada a DRC,
avaliando a disfunção autofágica, os processos de mitofagia e senescência induzidos pela incorporação
de toxinas urêmicas a células vasculares. Busca-se, também a identificação de biomarcadores de fase
inicial da doença de Parkinson incluindo aspectos metabolômicos e alterações nos padrões de sono em
modelos  animais.  detectar  uma  correlação  entre  biomarcardores  de  natureza  molecular  e
comportamental de fase inicial da doença de Parkinson em modelos animais. Identificar uma coleção
de moléculas,  presentes na circulação periférica, que possuam elevadas acurácia,  sensibilidade e
especificadade  como  marcadores  de  fase  inicial  da  doença  de  Parkinson.  Além  disso,  propõem-se
associar abordagens como as de estudo do metaboloma com distúrbios de sono, um típico marcador
prodrômica de Parkinsonismo, também permitirá uma maior compreensão fisiopatológica da doença o
estudo de biomarcadores séricos e variações no DNA relacionados ao Diabetes mellitus (DM) em seus
diferentes  tipos  e  múltiplas  complicações.  A  ênfase  do  estudo  atual  está  na  associação  de
polimorfismos  de  único  nucleotídeo  (SNPs)  com  as  diferentes  formas  de  diabetes  na  busca  de
marcadores  de  risco/proteção  associados  à  patologia.  expansão  do  uso  de  ferramentas  de
bioinformática,  elemento  essencial  para  o  adequado  tratamento  e  manejo  da  elevada  carga  de
informações obtidas nas plataformas propostas. O processo de internacionalização, vinculado a troca
de experiências com centros mais avançados, é essencial para galgarmos um patamar superior em
ciência, na velocidade que o mundo da ciência nos impõe, para nosso grupo de pesquisa, para nossa
pós-graduação, para a instituição e certamente para nosso país.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta 2º
Ano

Meta
Final

Quantitativo Número de acordos de pesquisa 1 3 5

Quantitativo Número de cursos ministrados por professores
visitantes 0 1 9

Quantitativo Número de disciplinas ministradas em idioma
estrangeiro na Pós-Graduação 0 2 5

Quantitativo Número de projetos de pesquisa com aporte de
recursos do exterior 1 1 3

Quantitativo Número de publicações em parceria com
pesquisadores estrangeiros 7 21 27

Ação Início Término
4. Promover o desenvolvimento de novos agentes farmacológicos 11/2018 07/2022
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Descrição

A  ação  visa  o  desenvolvimentos  de  formulações  farmacêuticas  nanotecnológicas  envolvendo  4
estratégias  principais:  1)  biopolímeros  serão  modificados  por  oxidação  seletiva  a  aldeídos  com
catalizador TEMPO e meta-periodato com posterior reação de aminação redutiva, com formação de
nanoagregados e nanoemulsões para encapsulamento de idebenona; 2) lipossomas serão revestidos
com poli(ácido acrílico) e poli(meta acrílico) como forma de vetorizar fármacos como chalconas e
derivados antimônio nos vacúolos  parasitóforos do macrófago que funcionam como reservatórios
naturais  de  formas  amastigotas  de  Leishmania  sp.  3)  serão  intercaladas  em  hidróxidos  duplos
lamelares e hidróxisais L-DOPA e inibidores da L- DOPA descarboxilase para controle da cinética de
liberação do fármaco no trato digestório, para tratamento do Mal de Parkinson. 4) Sistemas micro e
nanoemulsionados, incluindo emulsões de Pickering, serão gerados utilizando-se as como agentes de
estabilização em emulsões água-água ou água-óleo também com propósito de veiculação dérmica de
medicamentos antioxidantes, leishmanicidas, antiparkinsonianos e antitumorais. Serão desenvolvidos
e aplicados métodos por espectrometria de massas que permitam avaliar a farmacocinética de novos
candidatos  a  fármaco por  meio  de ensaios  de metabolismo in  vitro  e  investigação de possíveis
metabólitos.  A  monitorização  terapêutica,  por  sua  vez,  permite  o  ajuste  de  individualização  de
tratamentos  farmacológicos,  diminuindo  o  risco  de  toxicidade e  aumentando a  efetividade.  Para
avaliação do metabolismo de novas moléculas candidatas a fármacos serão desenvolvidos métodos
por  LC-MS  para  quantificação  da  estabilidade  metabólica  em  sistemas  microssomais  ou  celulares,
permitindo a extrapolação para modelos in vivo, bem como a comparação com moléculas modelo.
Além disso, experimentos de incubação com esses sistemas servirão para investigação de possíveis
metabólitos hepáticos de fase I em microssomos e de fase I e fase II em hepatócitos. Essa investigação
de metabólitos será conduzida com o auxílio da espectrometria de massas de alta resolução, uma
técnica de alto nível, utilizada por diversos centros de pesquisa no mundo. Dessa forma, será realizado
o  desenvolvimento  de  novos  métodos  direcionados  ao  monitoramento  terapêutico  de  fármacos
empregados no tratamento de diabetes mellitus tipo 2 e também para a leucemia mieloide crônica.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta 2º
Ano

Meta
Final

Quantitativo Número de acordos de pesquisa 2 4 14

Quantitativo Número de cursos ministrados por professores
visitantes 2 5 5

Quantitativo Número de disciplinas ministradas em idioma
estrangeiro na Pós-Graduação 0 1 3

Quantitativo Número de publicações em parceria com
pesquisadores estrangeiros 9 16 21

Ação Início Término
5. Validar e implementar métodos imunodiagnósticos e moleculares de avaliações
de resistência aos antifúngicos e contribuir para o conhecimento de micoses
endêmicas negligenciadas.

11/2018 07/2022

Descrição

A incidência de doenças fúngicas em indivíduos saudáveis e imunocomprometidos é um problema de
saúde mundial, levando a altas taxas de mortalidade e morbidade. A característica crônica da doença,
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com lesões cutâneas de grande extensão, faz-se necessário a associação de prolongados tratamentos
farmacológicos, muitas vezes associados a terapias físicas para a remoção das lesões, sendo que na
maior parte são doenças negligenciadas como por ex. A Cromoblastomicose e a Criptococose. Assim, a
busca por tratamentos alternativos é de grande relevância. O presente estudo propõe investigar a
virulência de agentes potenciais de doenças fungicas de caracter cronico e ou neglegenciadas visando
o entendimento da patogeneses e epidemiologia destas, incluindo inferencia a respeito de dados
clinicos  e  protocolos  de  tratamento;  testes  de  virulência  e  terapeutica  in  vitro,  aplicação  de
marcadores  para  diagnósticos  e  na  caracterização  dos  isolados  clinicos  procedentes  de  regiões
endêmicas visando Implantar novos métodos de diagnostico em doenças fúngicas negligenciadas na
rotina de laboratorial  de hospital  publico terciário,  com metas de avaliar  a ocorrência de fungos
emergentes agentes de micoses invasivas. O presente nucleo tem como foco investigar a virulência de
agentes  potenciais  de  doenças  fungicas  de  carácter  cronico  e  ou  neglegenciadas  visando  o
entendimento da patogenese e epidemiologia destas, incluindo inferencia a respeito de dados clinicos
e protocolos de tratamento; testes de virulência e terapeutica in vitro, aplicação de marcadores para
diagnósticos e na caracterização dos isolados clinicos procedentes de regiões endêmicas. Este nucleo
de pesquisa tem como meta principal implantar novos métodos de diagnostico em doenças fúngicas
negligenciadas,  como  paracoccidioidomicose,  histoplasmose  e  criptococose,  assim  como  a
identificação  genômica  e  molecular  das  principais  micoses  endêmicas  regionais  com  o  objetivo  de
estabelecer na rotina de laboratório de hospital publico terciário métodos para avaliar a ocorrência de
fungos emergentes agentes de micoses invasivas. Foram solicitadas 3 bolsas, duas no 1o ano e uma
no 3o ano, duas missões sendo uma no 1o e outra no 2o ano e 2 pesquisadores visitantes no 4o ano do
projeto, e três disciplina em Inglês serão ministradas, além de workshop internacional no Brasil.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta 2º
Ano

Meta
Final

Quantitativo Número de acordos de pesquisa 3 4 4

Quantitativo Número de cursos ministrados por professores
visitantes 0 2 2

Quantitativo Número de disciplinas ministradas em idioma
estrangeiro na Pós-Graduação 0 3 3

Quantitativo Número de projetos de pesquisa com aporte de
recursos do exterior 3 4 4

Quantitativo Número de publicações em parceria com
pesquisadores estrangeiros 15 20 25

Ação Início Término
6. Estudar a interação do Aegypti-vetor a fim de elucidar os mecanismos
relacionados à infecção, replicação e transmissão. 11/2018 07/2022

Descrição

Atualmente, A. aegypti é considerado o mosquito de maior importância no Brasil. uma vez que é o
vetor primário para dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana no país. A dengue, dentre estas
arboviroses, é endêmica em mais de 100 países. Trata-se uma enfermidade infecciosa causada pelo
retrovírus do gênero Flavivirus, família Flaviviridae, têm-se conhecimento de quatro sorotipos (DENV-1,
DENV-2, DENV-3 e DENV-4). A contaminação do arbovírus dengue pelos humanos pode causar desde
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infecções assintomáticas até́ formas sintomáticas graves que podem resultar em óbitos, mesmo no
primeiro contágio. No Brasil, vários fatores têm contribuído para o aumento do número de casos e das
formas mais graves de dengue (DENV), dos quais podemos destacar: ampla dispersão de A. aegypti,
intensificação  do  crescimento  urbano  desordenado,  medidas  ineficientes  de  controle,  elevado  fluxo
migratório humano (migração, imigração e emigração) e, a co-circulação dos quatro sorotipos do vírus
dengue. Levando em consideração que a prevenção das infecções causadas por esses arbovírus ainda
é um desafio centrado no principal transmissor, o A. aegypti, estudos que avaliem a interação parasito-
vetor são essenciais e necessários na elucidação dos mecanismos relacionados à infecção, replicação e
transmissão destes arbovírus. A proposta de colaboração com o Instituto Pasteur/Paris dar-se-à em
função da vasta experiência da Dra. Anna Bella Failloux. pesquisadora responsável pelo laboratório
“Arbovirus  and  Insect  vectors”  (https://research.pasteur.fr/en/team/arboviruses-and-insect-vectors/)
que detém vasta experiência nessa área e enorme interesse em colaborações com a UFPR. Em 2003
foi possível realizar parte da tese de doutorado, da qual foi possível a publicação de três artigos, todos
desenvolvidos neste Instituto. A possibilidade de missões e a vinda de pesquisadores para encontros,
workshops, consolidará ainda mais essa colaboração. Foram solicitadas para esta ação duas bolsas, no
2o e 4o ano, uma missão no 3o ano e uma bolsa pesquisador estrangeiro no 3o ano do projeto. Será
ministrado uma disciplina em Inglês nesta ação e workshop internacional no Brasil.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta 2º
Ano

Meta
Final

Quantitativo Cursos ministrados por professor visitante 0 0 1
Quantitativo Número de acordos de pesquisa 0 1 1

Quantitativo Número de disciplinas ministradas em idioma
estrangeiro na Pós-Graduação 0 0 1

Quantitativo Número de publicações em parceria com
pesquisadores estrangeiros 1 1 2

Ação Início Término
7. Estabelecer metodologia de genotipagem HLA por NGS (next generation
sequencing) no contexto de transplantes com potenciais benefícios do par
doador/paciente.

11/2018 07/2022

Descrição

Apesar  dos  avanços  obtidos  nos  transplantes  de  órgãos  resultado  de  expertise  técnica,  drogas
imunossupressoras  mais  específicas,  busca  pela  dupla  HLA  compatível,  maior  monitoramento  da
alorreatividade e dos anticorpos HLA doador específicos (DSAs) dirigida contra alvos antigênicos HLA
expressos  nos  tecidos  do  doador,  episódios  de  rejeição  ainda  ocorrem  e  constituem  eventos
preocupantes e desafiadores para a equipe transplantadora. Esse fato decorre, entre outros fatores, do
desconhecimento de outras incompatibilidades teciduais ainda não monitoradas. Nessa perspectiva,
polimorfismos  presentes  no  gene  MICA  tem  sido  associados  com  expressão  diferencial  de  MICA  nas
células alvo e também com a ligação diferencial com o receptor NKG2D. Por essa razão existe um
grande interesse tanto no gene MICA (MHC class-I related chain A) considerando-se que seu produto
gênico pode também ser alvo de reconhecimento e rejeição imune que poderá resultar na falha ou
perda  do  alo-enxerto.  Adicionalmente,  vias  intracelulares  de  sinalização  ativadas  em  células
endoteliais  do  enxerto  renal  pelos  anticorpos  anti-HLA-DR  e  anti-HLA-DQ  precisam  ser  melhor
conhecidas. Objetivos principais do presente estudo: 1) avaliar polimorfismos no gene MICA com foco
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em seus três aspectos imunológicos: alta e baixa expressão de MICA em relação a seu receptor
NKG2D, epítopos derivados de anticorpos MICA, e epitopos MICA derivados de células T; 2) Estudo “in
vitro”  para  investigar  as  vias  intracelulares  de  sinalização  ativadas  em células  endoteliais  pelos
anticorpos anti  HLA-DR e HLA-DQ. Será realizado um estudo colaborativo no Brasil  e no Hospital
Universitário  e  Centro  Médico  de  Utrecht-NE  com  pelo  menos  170  pacientes  transplantados.
Fundamentado nos genótipos MICA em combinação com softwares (HLA Matchmaker) que avaliam a
alorreatividade ou a presença de anticorpos e o algoritmo ou Modelo PIRCHE-I e PIRCHE-II adaptado
para avaliar epítopos de linfócitos T-helper com alvo na molécula MICA visando avaliar associações
clínicas entre esses epitopos e sobrevida do enxerto e o impacto dessa potencial alorreatividade com
as intercorrências  do pós-transplante.  Para  obter  tais  objetivos  foram solicitadas  duas bolsas  de
doutorado sanduiche nos anos 3 e 4 do projeto, uma missão no ano 4 do projeto, assim como uma
bolsa de pesquisador estrangeiro por 20 dias no pais. Adicionalmente, serão ministradas 4 disciplinas
em Inglês nesta ação, além de workshop Internacional no Brasil.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta 2º
Ano

Meta
Final

Quantitativo Cursos ministrados por professor visitante 1 0 1
Quantitativo Número de acordos de pesquisa 1 1 1

Quantitativo Número de disciplinas ministradas em idioma
estrangeiro na Pós-Graduação 0 2 2

Quantitativo Número de publicações em parceria com
pesquisadores estrangeiros 2 3 4

Objetivo

Pesquisa Básica e Aplicada ao Câncer

Descrição

A pesquisa em câncer tem grande relevância para a sociedade humana, com diversos centros de
pesquisa no Brasil e no mundo. A UFPR possui vários pesquisadores trabalhando isoladamente nesta
temática e existe uma forte necessidade de aumentar a interação com pesquisadores internacionais com
produção e visibilidade para fortalecer de forma integrada a pesquisa desse tema na UFPR. A presente
proposta  objetiva  fortalecer  e  aumentar  a  internacionalização  dos  programas  de  pós-graduação
envolvidos, trazendo mais inovação para os projetos de teses e dissertações, melhorando a formação de
recursos humanos e, em última análise, aumentando a visibilidade internacional da UFPR. As missões de
trabalho e de estudo no exterior serão também uma oportunidade de aprimorar o conhecimento e a
redação  científica  em  inglês  dos  participantes.  A  publicação  dos  resultados  obtidos  nas  colaborações
será priorizada em revistas indexadas internacionalmente, com alta circulação na comunidade científica,
de forma que possibilite  maior  inserção internacional  da produção da UFPR.  A relevância social  e
econômica justifica-se em função do avanço da qualidade da saúde humana frente a uma doença que
afeta milhares de pessoas no mundo. Novas formas de prevenção, diagnóstico e tratamento são ainda
necessárias frente a grande complexidade e diversidade dos tipos de câncer, que é um problema de
saúde pública mundial com um importante caráter translacional, com aplicação de ciência básica no
tratamento clínico. Estão efetivamente envolvidos neste objetivo os pesquisadores dos seguintes PPGs:
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Ciências (Bioquímica) (conceito 7); Química (conceito 7); Física (conceito 6); Educação Física (conceito
6);  Biologia  Celular  (conceito  5);  Microbiologia,  Parasitologia  e  Patologia  (conceito  5);  Enfermagem
(conceito 5) ; Genética (conceito 4).

Ações do Objetivo

Ação Início Término
1. Promover a interação entre pesquisadores da UFPR com diferentes
competências em câncer e saúde e destes com grupos de excelência estrangeiros
em pesquisas em câncer e saúde

11/2018 07/2022

Descrição

Busca-se promover a interação entre pesquisadores da UFPR com diferentes competências em câncer
e saúde e destes com grupos de excelência estrangeiros em pesquisas em câncer e saúde para que
sejam  possíveis  abordagens  transversais  visando  publicações  na  fronteira  do  conhecimento.  A
pesquisa em câncer tem relevância nacional e mundial, diversos centros de pesquisa no Brasil e no
mundo são dedicados a esse tema. A UFPR possui vários pesquisadores trabalhando isoladamente
nesta temática e o objetivo central desta proposta é reunir pesquisadores internacionais com produção
e visibilidade para fortalecer de forma integrada a pesquisa desse tema na UFPR. O investimento será
voltado para formação de doutorandos desenvolvendo parte de suas teses no exterior,  além de
missões de trabalho para discussão do andamento do Projeto e participação em eventos importantes
da  área.  Desta  forma,  espera-se  a  produção  de  artigos  científicos  em revistas  internacionais  de  alto
impacto, bem como participação em congressos internacionais. Haverá contribuição para formação de
doutores  de  alto  nível  e  competência.  Os  alunos  poderão  vivenciar  um  ambiente  científico  de
excelência.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta 2º
Ano

Meta
Final

Quantitativo Cursos ministrados por professores visitantes 2 13 25
Quantitativo Número de acordos de pesquisa 6 12 25

Quantitativo Número de apresentações científicas em idiomas
estrangeiros 10 24 50

Quantitativo Número de discentes em programa de doutorado
sanduíche 2 15 32

Quantitativo Número de discentes recepcionados na UFPR 5 10 20

Quantitativo Número de disciplinas ministradas em idioma
estrangeiro na Pós-Graduação 5 16 20

Quantitativo Número de missões internacionais 5 16 32
Quantitativo Número de professores visitantes contemplados 5 17 29

Quantitativo Número de projetos de pesquisa com aporte de
recursos do exterior 3 5 9

Quantitativo Número de publicações em idiomas estrangeiros 64 100 300

Quantitativo Número de publicações em parceria com
pesquisadores estrangeiros 21 50 100
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Quantitativo Número de pós-doutores 0 1 2
Quantitativo Número de teses e dissertações em cotutela 2 3 5

Quantitativo
Número de vídeos de divulgação produzidos em
línguas estrangeiras ou em português para
estrangeiros

0 8 18

Quantitativo Pós Doutorado Exterior 0 3 6

Ação Início Término
2. Consolidar a internacionalização dos PPGs através da interação com centros de
excelência no exterior, promoção de atividades multidisciplinares e colaboração
entre pesquisadores

11/2018 07/2022

Descrição

Pretende-se consolidar  a  internacionalização dos PPGs enviando professores e estudantes para o
exterior em centros de excelência,  publicando artigos em colaboração com a equipe estrangeira,
promovendo atividades multidisciplinares (disciplinas de pós-graduação e simpósio) envolvendo as
equipes brasileira e estrangeira. A oferta de disciplinas em língua inglesa com e sem a participação dos
professores visitantes permitirá trazer aos alunos vivência com o principal idioma de comunicação
científica  mundial.  Muitas  dessas  disciplinas  acontecem  atualmente  em  português  e  após  essa
reestruturação construída em conjunto com os colaboradores estrangeiros, pretende-se que a oferta
das turmas no futuro seja mantida nesse formato. As atividades de estágio sanduiche no exterior,
missões de professores visitantes e missões de docentes da UFPR para visitas técnicas ou congressos
no  exterior  propiciarão  intercâmbio  científico  e  cultural  entre  os  vários  países  participantes,
engrandecendo a formação profissional e pessoal dos participantes. Além disso, serão essenciais para
discussão de resultados e preparação de artigos científicos de relevância internacional e solicitação de
pedidos de patentes.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta 2º
Ano

Meta
Final

Quantitativo Cursos ministrados por professores visitantes 2 13 25
Quantitativo Número de acordos de pesquisa 6 12 25

Quantitativo Número de apresentações científicas em idiomas
estrangeiros 10 24 50

Quantitativo Número de discentes em programa de doutorado
sanduíche 2 15 32

Quantitativo Número de discentes recepcionados na UFPR 5 10 20

Quantitativo Número de disciplinas ministradas em idioma
estrangeiro na Pós-Graduação 5 16 20

Quantitativo Número de missões internacionais 5 16 32
Quantitativo Número de professores visitantes contemplados 5 17 29

Quantitativo Número de projetos de pesquisa com aporte de
recursos do exterior 3 5 9

Quantitativo Número de publicações em idiomas estrangeiros 64 100 300
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Quantitativo Número de publicações em parceria com
pesquisadores estrangeiros 21 50 100

Quantitativo Número de pós-doutores 0 1 2
Quantitativo Número de teses e dissertações em cotutela 2 3 5

Quantitativo
Número de vídeos de divulgação produzidos em
línguas estrangeiras ou em português para
estrangeiros

0 8 18

Quantitativo Pós Doutorado Exterior 0 3 6

Ação Início Término
3. Promover avanços na pesquisa de novas formas de tratamento e diagnóstico do
câncer e fortalecer o desenvolvimento de pesquisas translacionais através da
colaboração e intercâmbio de pesquisadores

11/2018 07/2022

Descrição

Do  ponto  de  vista  científico,  para  a  consecução  dessa  ação,  apresenta-se  uma  justificativa
contextualizada para melhor compreensão de alguns aspectos propostos: Processos redox são capazes
de  intermediar  circuitos  de  sinalização  fisiológicos  ou  patológicos,  assim  como  lesões  a  vários
constituintes  celulares.  Um grande  volume de  estudos  tem examinado  o  papel  de  mecanismos
dependentes de processos redox em uma grande variedade de doenças de diferentes naturezas. O
estudo de processos redox tem posição estratégica quanto ao desenho e desenvolvimento de novas e
relevantes intervenções terapêuticas celulares e genéticas, tendo interface essencialmente com todos
os campos de interesse na área biomédica; O processo de reversão tumoral ainda não é totalmente
compreendido,  os  estudos  nesta  área  fornecerão  não  apenas  maior  conhecimento  molecular  do
processo,  mas  também  permitirão  o  estabelecimento  de  novas  estratégicas  terapêuticas  e  de
diagnóstico  de  tumores;  A  modulação  da  expressão  de  RNAs  não  codificantes  tem sido  descrita  nos
últimos anos, descrevendo sua atuação tanto no nível transcricional e pós-transcricional, incluindo
modificadores  da  estrutura  da  cromatina,  co-ativadores  de  fatores  de  transcrição,  controle  do
decaimento  de  mRNAs,  entre  outros,  evidenciando  seu  papel  como  marcador  no  processo
tumorigênico; A obtenção de resultados na forma de seções de choque de espalhamento para colisões
de elétrons e pósitrons por moléculas de relevância biológica. Serão realizados cálculos teóricos e
medidas experimentais. Os sistemas moleculares escolhidos permitem realizar cálculos relativamente
sofisticados, podendo ser comparados diretamente com os dados experimentais; A caracterização de
vesículas  extracelulares  de  células  cancerígenas  para  identificação  de  marcadores  prognósticos  da
doença assim como fatores que podem ter um efeito fenotípico sobre células receptoras; A produção
de moléculas polissacarídicas híbridas inéditas tem caráter inovador, representando uma nova classe
de compostos com potencial aplicação como agentes antitumorais, com grande possibilidade para
geração de patentes; Aplicação do questionário de Registro de Mesotelioma em pacientes brasileiros
no Hospital Oncológico no Brasil e avaliar a qualidade do registro de mortalidade em hospitais de
referência em oncologia; Estratégias direcionadas para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes,
como o uso de atividades físicas propiciadas através de jogos interativos de realidade virtual.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta 2º
Ano

Meta
Final

Quantitativo Cursos ministrados por professores visitantes 2 13 25
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Quantitativo Número de acordos de pesquisa 6 12 25

Quantitativo Número de apresentações científicas em idiomas
estrangeiros 10 24 50

Quantitativo Número de discentes em programa de doutorado
sanduíche 2 15 32

Quantitativo Número de discentes recepcionados na UFPR 5 10 20

Quantitativo Número de disciplinas ministradas em idioma
estrangeiro na Pós-Graduação 5 16 20

Quantitativo Número de missões internacionais 5 16 32
Quantitativo Número de professores visitantes contemplados 5 17 29

Quantitativo Número de projetos de pesquisa com aporte de
recursos do exterior 3 5 9

Quantitativo Número de publicações em idiomas estrangeiros 64 100 300

Quantitativo Número de publicações em parceria com
pesquisadores estrangeiros 21 50 100

Quantitativo Número de pós-doutores 0 1 2
Quantitativo Número de teses e dissertações em cotutela 2 3 5

Quantitativo
Número de vídeos de divulgação produzidos em
línguas estrangeiras ou em português para
estrangeiros

0 8 18

Quantitativo Pós-Doutorado Exterior 0 3 6

PPGs Participantes

PPG Nota da Quadrienal
BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR 5

Justificativa

O Programa de  Pós-Graduação em Biologia  Celular  e  Molecular  está  vinculado  ao  objetivo/projeto
proposto na área temática Biociências e Saúde, no âmbito do projeto de internacionalização da UFPR
(Edital PRINT/CAPES). Este Programa tem 39 anos de atuação na temática de Biociências e Saúde. Desde
a sua criação,  em 1979,  a  atuação dos docentes do programa,  bem como as linhas de pesquisa
desenvolvidas, estão nesta área. Atualmente, podemos ressaltar este vinculo com a área de Biociências
e Saúde, nas linhas de pesquisa Biologia de Processos Celulares e Toxicologia Celular. Especificamente o
subprojeto do PRINT/UFPR “Pesquisa básica e aplicada ao câncer”, cujos Professores Carolina C. de
Oliveira,  Fernanda  F.  Simas,  Edvaldo  da  Silva  Trindade,  Francisco  F.  Neto  e  Andrea  Senff  Ribeiro
participam, é fundamental para o desenvolvimento dos projetos relacionados às respectivas linhas de
pesquisa destes pesquisadores, sendo importante para melhoria da qualidade das publicações (jornais
de elevado fator de impacto). Ressaltamos aqui, duas publicações (A1/CBII) do Programa nesta temática,
com protagonismo discente e docente,  além de participação internacional:  (i)  Biscaia et  al.,  2017,
Carbohydrate  Polymers,  v.  178,  p.  95-104  (https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2017.08.117);  (ii)  Boia-
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Ferreira et al. 2017, British Journal of Cancer 117 (5), 656-665 (DOI: 10.1038/bjc.2017.230). A vinculação
do PPG com a área temática é evidente ao se analisar a produção intelectual dos docentes envolvidos no
subprojeto e do Programa como um todo. Além disso, o projeto de internacionalização irá contribuir com
a formação de nossos estudantes, que poderão vivenciar o ambiente científico e acadêmico fora do país.
A formação de um profissional qualificado está entre os objetivos primordiais do PPG em Biologia Celular
e Molecular.

PPG Nota da Quadrienal
CIÊNCIAS (BIOQUÍMICA) 7

Justificativa

O Programa de Pós-Graduação em Ciências (Bioquímica) (PPG-Bq), criado em 1965, foi o primeiro a ser
implantado na Universidade Federal do Paraná (UFPR) sendo um dos mais antigos na área de Ciências
Biológicas II, possuindo atualmente o conceito 7. O PPG-Bq possui uma única área de concentração:
BIOQUÍMICA.  E  possui  4  linhas  de  pesquisa:  1-  BIOQUÍMICA  E  BIOLOGIA  MOLECULAR  DE
MICRORGANISMOS;  2-  BIOQUÍMICA FARMACOLÓGICA E METABOLISMO CELULAR,  3-  ENZIMOLOGIA E
BIOTECNOLOGIA e 4- QUÍMICA DE CARBOIDRATOS. Todas as Linhas de Pesquisa têm interação com
diversos grupos no exterior, mobilidade acadêmica de docentes e discentes, produção em parceria com
pesquisadores  estrangeiros  e  inserção  consolidada  na  produção  do  conhecimento  em revistas  de
visibilidade internacional. A participação do PPG-Bq no CAPES-PrInt será essencial para consolidar e
incrementar o seu perfil de excelência. A participação na área de Biociências e Saúde envolve docentes
permanentes de todas as linhas de pesquisa do PPG-Bq, as ações serão voltadas para i) Biologia de
Sistemas e Ciências Ômicas; ii) Diagnóstico, terapêutica e bases moleculares de doenças crônicas e
negligenciadas  e  iii)  Pesquisa  básica  e  aplicada ao câncer.  A  utilização de abordagens ômicassão
importantespara  entender  processos  biológicos  complexos  que  requerem  a  integração  de  dados
experimentais e análises computacionais. Os participantes estarão envolvidos no desenvolvimento de
estudos  que  envolvem  análise  genômica  estrutural  e  funcional  (transcriptômica,  proteômica  e
metabolômica). Em outro conjunto de ações, está incluído o desenvolvimento de novos fármacos e
metodologias avançadas para ensaios bioanalíticosde diagnóstico e de monitoramento da terapêutica de
doenças. Haverá ainda a atuação de docentes do PPG-Bq associados à pesquisa do câncer visando
fortalecer a inovação em projetos de teses e dissertações, melhorando a formação de recursos humanos
e a visibilidade do PPG-Bq nessa área.

PPG Nota da Quadrienal
CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 5

Justificativa

O Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF) apoia dois  subprojetos da área
temática de Biociências e Saúde: (1) Diagnóstico, terapêutica e bases moleculares de doenças crônicas e
negligenciadas e (2) Biologia de Sistemas e Ciências Ômicas Aplicadas a Biociências e Saúde. O PPGCF
possui  linhas  de  pesquisa  que  abrangem  os  objetivos  científicos  propostos,  contemplando  todas  as
etapas relacionadas com aspectos farmacêuticos destinados a descoberta de área temática Biociências
e Saúde, tais como novos biomarcadores para diagnóstico precoce de doenças crônicas, bem como
novas  estratégias  para  o  tratamento  farmacológico,  permeando  as  etapas  de  síntese  de  novos
compostos ou obtenção através de produtos naturais, seguindo para testes biológicos e formulações
farmacêuticas. Os pesquisadores do Programa que participaram da construção das duas propostas foram
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Rilton Alves de Freitas, Alan Guilherme Gonçalves, Fabiane Gomes de Moraes Rego, Geraldo Picheth,
Fabio Seigi  Murakami,  Glaucio Valdameri,  Roberto Pontarolo,  Wesley Mauricio de Souza,  Francinete
Ramos  Campos  e  Iara  J.  T.  Messias-Reason.  Estes  pesquisadores  possuem  uma  comprovada
internacionalização pois já publicaram mais de 90 artigos com coautores internacionais ao longo de suas
carreiras. Ressaltamos que apenas entre os anos de 2012 a 2017, esse grupo de orientadores enviou 12
alunos de doutorado para realização de estágios de doutoramento no exterior e publicou 74 Artigos
Qualis A, confirmando o ganho na qualidade dos trabalhos publicados com colaboradores internacionais.
Além disso,  os  pesquisadores  do  PPGCF  possuem em andamento  13  projetos  com colaboradores
internacionais,  que poderão ser mantidos e impulsionados através da participação do Programa no
CAPES Print. Para obtenção dos objetivos científicos da proposta, em função da sua complexidade, foram
associadas  competências  atribuídas  às  linhas  de  pesquisas  desenvolvidas  no  Programa  de  Pós-
Graduação  em  Ciências  Farmacêuticas  e  cadastradas  na  plataforma  Sucupira,  sendo  elas:
Biomarcadores, biologia molecular e bioinformática no Diabetes mellitus; Desenvolvimento e produção
de medicamentos naturais e sintéticos nas formas sólidas, semi-sólidas e líquidas; Determinantes do
controle e avaliação de desfechos de intervenções em saúde em portadores de doenças crônicas;
Síntese e avaliação de propriedades biológicas de derivados glicoporfirínicos e estudo proteômico para
identificação de marcadores em doenças metabólicas.

PPG Nota da Quadrienal
CIÊNCIAS VETERINÁRIAS 5

Justificativa

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias (PPGCV) integra o projeto PrInt-UFPR no tema
Biociências e Saúde, inserido no objetivo/projeto “Biologia de Sistemas e Ciências Ômicas Aplicadas a
Biociências  e  Saúde”.  O  PPGCV  é  especificamente  vinculado  ao  subprojeto  “Pesquisa  genômica  de
modelos  animais  de  doenças  oculares  hereditárias  análogas  aos  seres  humanos”,  cujo  objetivo  é
caracterizar geneticamente uma forma de atrofia progressiva de retina que acomete cães, uma doença
com características análogas à retinose pigmentar dos seres humanos, e que possui relação direta à
área temática e de pesquisa.

PPG Nota da Quadrienal
EDUCAÇÃO FÍSICA 6

Justificativa

O PPG  Educação  Física  participa  do  PRINT-UFPR  nas  áreas  temáticas  de  “Biociência  e  Saúde”  e
“Democracia, Cultura e Desenvolvimento”. A estrutura do PPGEDF em suas linhas de pesquisa “Atividade
Física  e  Saúde:  Análise  dos  aspectos  da  atividade  física  relacionados  aos  fatores  que  influenciam  e
determinam o comportamento,  estilo  de vida e  saúde” e  “Esporte,  Lazer  e  Sociedade:  Estudos e
pesquisas sobre as manifestações do esporte e do lazer a partir das perspectivas histórica, sociológica,
educacional, política e cultural” está intrinsicamente relacionada às temáticas do PRINT. Cabe ressaltar
que o corpo docente envolvido no PRINT possui produção científica elevada em periódicos internacionais
com fator de impacto no JCR e também um alto nível de internacionalização em parcerias com docentes
e  instituições  estrangeiras  no  desenvolvimento  de  projetos  científicos.  Esta  cooperação  internacional
tem propiciado a mobilidade acadêmica de alunos tanto na graduação como na pós-graduação com
mestrado  e  doutorado  sanduíches  e  também  na  qualificação  da  formação  dos  alunos  por  meio  de
coorientações e participações em bancas de docentes estrangeiros de dissertações e teses do PPGEDF.
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O envolvimento nos projetos do PRINT visa reforçar o trabalho de internacionalização e capacitação
docente e discente já desenvolvidos no PPGEDF, propiciando ferramentas e um ambiente de excelência
em pesquisa.

PPG Nota da Quadrienal
ENFERMAGEM 5

Justificativa

No quadro da proposta de internacionalização da Universidade Federal do Paraná, o PPGENF justifica sua
vinculação ao Projeto CAPES-Print nas áreas temáticas “Democracia,  Cultura a Desenvolvimento” e
“Biociências  e  Saúde”  porque  as  mesmas  estão  relacionadas  às  seguintes  linhas  de  pesquisa  do
Programa: Gerenciamento de Serviços de Saúde e Enfermagem; Políticas e Práticas de Educação, Saúde,
Enfermagem; Processo de Cuidar em Saúde e Enfermagem. Na área temática “Democracia, Cultura a
Desenvolvimento”, docentes do PPGENF compõem o projeto denominado “Políticas Públicas e Mudanças
Sociais”.  Este projeto propõe o desenvolvimento de processos inovadores de análises comparadas,
desenvolvimento de metodologias, avaliações e propostas de implementação de políticas públicas, em
particular as de caráter social. Metodologicamente, a proposta indica troca de experiências no plano da
pesquisa empírica, comparando realidades diferentes; produção cooperada de modelos analíticos e; no
campo epistemológico, na consolidação de teorias explicativas que permitam articular a complexidade
das  relações  entre  Estado,  mercado  e  sociedade  civil  organizada  em  contexto  de  globalização,
destacadamente atentando-se para os elementos contribuintes do desenvolvimento da democracia e da
cultura, como a Educação. Devido ao seu processo de construção coletiva junto a outros seis PPG de
áreas de conhecimento variadas,  o  projeto  favorece avanços interdisciplinares  que o  PPGENF tem
buscado. Na área temática “Biociências e Saúde”, a vinculação do PPGENF justifica-se pela participação
na construção da proposta “Pesquisa Básica e Aplicada ao Câncer”. O cenário atual é de pesquisadores
institucionais trabalhando isoladamente em pesquisas sobre o câncer e o projeto busca aumentar a
interação institucional e com pesquisadores internacionais para fortalecer de forma integrada a pesquisa
na UFPR. Novas formas de prevenção, diagnóstico e tratamento, com aplicação de ciência básica no
tratamento clínico, são necessárias frente à complexidade e diversidade dos tipos de câncer, que é um
problema de saúde pública mundial. A contribuição do PPG Enfermagem enfoca suas atividades, nas
línguas  inglesa  e  italiana,  principalmente  nos  conteúdos:  Epidemiologia  do  Câncer  Ocupacional;
Registros e Monitoramento do Câncer Ocupacional;  e Qualidade de Vida de pacientes com Câncer
Ocupacional.

PPG Nota da Quadrienal
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia 7

Justificativa

O  PPGEBB  visa  formar  profissionais  técnicos  e  gestores  de  alto  nível,  com  habilidade  e  competências
para participar, ativa e interdisciplinarmente, do mercado industrial da biotecnologia. Estes profissionais
são especializados para atuar na pesquisa e no desenvolvimento de novos produtos, desenvolvendo
pesquisas  nas  Áreas  de  Biotecnologia  Industrial  e  Biocombustíveis,  Biotecnologia  Agroalimentar,  e
Biotecnologia  em Saúde Humana e Animal.  Professores e  alunos desenvolvem projetos  voltados à
agregação de valor a matérias primas agrícolas (commodities) produzidas no Estado do Paraná e no
Brasil, bem como a exploração da biodiversidade microbiana visando a obtenção de produtos de alto
valor comercial. Atuam igualmente de maneira significativa no desenvolvimento de kits para diagnóstico
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e vacinas. O programa está almejando alto nível de qualidade e internacionalização, tendo recentemente
progredido para o nível 7 na avaliação da CAPES. Para consolidar a sua internacionalização, aumentar o
nível de qualidade de publicações, desenvolver projetos em rede com pesquisadores estrangeiros e
nacionalizar tecnologia, o programa precisa de recursos que estão sendo solicitados através do PRINT. A
área de Biotecnologia é dinâmica e competitiva, e o PPGEBB trabalha na fronteira do conhecimento – o
que exige uma internacionalização sustentada e trabalho em rede. Dentro da área de Biociências e
Saúde  do  PRINT-UFPR,  o  PPGEBB terá  a  participação  direta  de  2  de  seus  professores  do  núcleo
permanente, em subprojetos associados a 3 teses (com doutorandos participando em estágio PDSE) e 1
dissertação, na área de concentração de Biotecnologia Agroindustrial  em paralelo com a de Saúde
Humana e Animal. A Área deve trazer diversos pesquisadores visitantes do Exterior para o Brasil, uma
das quais sob responsabilidade direta do Programa, e que estarão envolvidos em atividades de pesquisa
e  de  formação  humana  através  de  co-orientação  e  oferta  de  disciplinas.  Beneficiarão  todo  o  corpo
discente do PPGEBB, em especial os pesquisadores trabalhando com carboidratos e nanobiotecnologia.
São  previstas  duas  missões  de  pesquisadores  do  Programa  no  exterior,  para  trabalho  em  rede,
prospecção de parcerias e co-orientação, o que deve ter impacto direto na produção técnica e científica
do  Programa.  As  ações  de  formação  do  programa  se  beneficiarão  imensamente  através  do  PRINT,
alinhando-se  com  o  planejamento  estratégico  do  PPGEBB  e  com  as  metas  de  produção  cientifica  e
técnica  para  o  quadriênio.

PPG Nota da Quadrienal
FÍSICA 6

Justificativa

O Programa de Pós-Graduação em Física (PPGFísica) conta com 2 professores permanentes participando
do Edital número 01/2018 UFPR/PRPPG CAPES-PrInt, na área temática de Biociências e Saúde. Estes
professores têm competência em linhas de pesquisa teóricas que se encaixam dentro da grande área de
Biociências e Saúde, e terão papel importante na execução do projeto. Hoje, o PPGFísica tem o conceito
6 da CAPES e, para obter o conceito 7 na próxima avaliação quadrienal da CAPES, é preciso investir na
sua internacionalização. Desta forma, a participação do PPGFísica neste projeto é fundamental para sua
evolução  e  será  benéfica  em  vários  aspectos,  tanto  para  os  docentes  como  para  os  discentes  do
programa.  No  que  diz  respeito  às  vantagens  dentro  da  UFPR,  o  fato  de  vários  PPGs  da  nossa
universidade estarem envolvidos na grande área de Biociências e Saúde, permite a consolidação de
colaborações já existentes e o início de novas colaborações entre os docentes destes programas. Com
respeito à internacionalização, teremos a possibilidade de visitas regulares, durante a vigência deste
projeto,  de  pesquisadores  estrangeiros  renomados  para  apresentar  minicursos,  seminários  para  a
comunidade  do  PPGFísica  e  dos  demais  PPGs  participantes  do  projeto,  paticipar  de  workshops
promovidos pelos PPGs e, também, de receber jovens talentos e pós-doutores vindos do exterior. Além
disso, os professores do programa terão a oportunidade de realizar missões científicas no exterior e de
participar de programa de professor visitante no exterior. Os estudantes do programa serão beneficiados
com a realização de doutorado sanduíche no exterior. Como resultado, esperamos uma melhoria na
qualificação  do  corpo  docente  e  do  corpo  de  discente  do  PPGFísica  e  um  aumento  significativo  no
impacto das publicações científicas do PPGFísica e uma melhora significativa na qualidade do PPGFísica.

PPG Nota da Quadrienal
FISIOLOGIA 4
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Justificativa

O Programa de Pós-Graduação em Fisiologia da UFPR (PPG-Fisiologia) está vinculado à área temática
Biociências e Saúde, cujo objetivo principal é formar redes internacionais de pesquisa dedicadas ao
estudo  de  aspectos  diagnósticos,  terapêuticos  e  investigativos  das  bases  moleculares  de  doenças
crônicas e negligenciadas. Nesse contexto, o PPG-Fisiologia contribuirá para o fortalecimento dos grupos
e redes de pesquisa, envolvidos no desenvolvimento de novas estratégias de diagnóstico precoce da
doença  de  Parkinson,  por  meio  de  investigação  de  marcadores  metabolômicos.  Os  parâmetros  e
marcadores fisiológicos utilizados serão avaliados em modelos experimentais da doença de Parkinson e
em voluntários portadores dessa doença, utilizando a estrutura e experiência dos laboratórios do PPG-
Fisiologia e por meio de uma abordagem multidisciplinar, com a participação de outros programas de
pós- graduação e de colaboradores internacionais. Essa abordagem multidisciplinar e colaborativa visa o
delineamento de estratégias para a avaliação integrada de múltiplos biomarcadores moleculares de fase
inicial dessa doença, com a perspectiva de desenvolvimento de uma estratégia inovadora de diagnóstico
precoce.

PPG Nota da Quadrienal
GENÉTICA 4

Justificativa

A pós-graduação em genética da UFPR conta com pesquisadores com vasta experiência em projetos
importantes na área de biociências e saúde. Ter a PPG em Genética vinculada ao tema Biociências e
saúde no projeto de internacionalização é de grande importância à PPG, visto que o projeto é essencial
para garantir as colaborações e aumentar a troca de experiência internacional de nosso programa,
trazendo pesquisadores para ministrarem disciplinas e enviando alunos para realizarem parte de seus
trabalhos em laboratórios renomados e com tecnologias de ponta. A internacionalização é essencial para
que possamos melhorar o impacto dos projetos que são desenvolvidos no programa auxiliando, dessa
forma,  todo  o  PPG.  Mais  especificamente,  o  PPG Genética  foi  inserido  no  projeto  sob  o  título  Pesquisa
básica e aplicada em Câncer e se propõe estudar as bases genética envolvidas no desenvolvimento
tumoral. Os estudos da base genética do câncer são essenciais para o entendimento da biologia das
células neoplásicas e na busca de novos marcadores de prognóstico e potenciais alvos terapêuticos.
Devido a existência de pesquisadores e projetos vigentes sobre o tema, e que incluem pesquisadores e
vários alunos vinculados a essa PPG, a participação da genética dentro da área temática é fortemente
justificada.

PPG Nota da Quadrienal
MICROBIOLOGIA, PARASITOLOGIA E PATOLOGIA 5

Justificativa

O PPGMMPa foi criado em 2003 e o doutorado teve inicio em 2009. Tendo mais de 200 trabalhos de
dissertações e teses concluída em 2017 possui um elenco de professores que atuam na área de pesquisa
básica e aplicada em saúde humana. O corpo docente formado por 47% de Pesquisadores do CNPq
sendo 9 nivel 2, 2 nível 1D e 1 nível 1A. As produções em artigos completos tem sido produzidas em
torno  de  40%  entre  qualis  A  e  B1.  O  perfil  do  Programa  possibilita  capacitar  mestres  e  doutores,  em
distintas áreas de formação nas áreas de Ciências da Vida, esta multidisciplinaridade possibilita a troca
de  conhecimentos,  contribui  para  a  produção  de  novos  conhecimentos  científicos  reconhecidas  pela
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excelência  na  área  de  desenvolvimento  científico.  Ressalta-se  ainda,  a  relevância  social  do  programa
onde  nossos  pesquisadores  levam  conhecimento  e  auxílio  à  comunidade  e  experimentam  obter
respostas relativas às questões envolvendo doenças negligenciadas, emergentes e re-emergentes. Na
área de Microbiologia os estudos de influência mundial das leveduras negras (Prof. Vania Vicente e Prof.
Flavio  Q  Telles),  em  colaboração  internacional  frutífera  com  o  ProfSybren  de  Hoog,  renomado
pesqu isador  e  um  dos  í cones  mundia is  em  Mico log ia ,  procedente  do  ins t i tu to
WesterdijkFungalBiodiversityInstitute, da Holanda consolidaram o estabelecimento de uma biblioteca de
fungos do mundo todo no departamento, com inestimável valor comercial e de conhecimento. Na área
de parasitologia os professora Magda C Ribeiro e Marcel Ramirez atuam em projetos de estudo de
doenças parasitológicas negligenciadas com a leishmaniose e a doença de chagas.  Já  na área de
Patologia vem se destacando as linhas de pesquisas em Doença Renal Crônica (Prof. Andrea Stinghen e
Prof. Lia Nakao). Estudos em câncer (Prof. Giseli Klassen, Prof. Edneia Cavalieri e Prof. Lucia de Noronha),
as  doenças  infecto-contagiosas  tais  como  a  sífilis  e  hanseníase  (Prof.  Juliana  de  Moura),  além  dos
tratamentos e diagnósticos de acidentes com animais peçonhentos (Prof. Larissa Alvarenga) também
renderam  ao  PPG-MPPa  além  das  propostas  de  melhorar  o  diagnóstico  via  SUS,  a  produção  de
importantes patentes à pós-graduação. A participação do programa no tema é um processo natural pois
possuímos a casuística,  o material  biológico que envolve diversos problemas relacionados a saúde
humana, contemplada em diversas linhas de pesquisa do programa.

PPG Nota da Quadrienal
QUÍMICA 7

Justificativa

Os professores do Programa de Pós-graduação em Química (PPGQ) da UFPR possuem colaborações já
estabelecidas na área de Biociências e Saúde em nível internacional,  as quais serão fortalecidas e
ampliadas no âmbito do PrInt/CAPES-UFPR. Os projetos em desenvolvimento envolvem áreas como
biotecnologia,  biologia  molecular,  microbiologia,  bioquímica,  farmácia e  ciências  ômicas (genômica,
transcriptômica, proteômica e metabolômica). As atividades de pesquisa focam no desenvolvimento, no
isolamento  e  na  caracterização de  potenciais  novos  fármacos,  além de em questões  biológicas  e
médicas  fundamentais  relacionadas  a  doenças  causadas  por  diversos  patógenos.  A  proposta  de
internacionalização apresentada em resposta  ao Edital  PrInt  pretende contribuir,  com o apoio  das
instituições  parceiras  do  exterior,  para  a  medicina  diagnóstica  e  para  o  entendimento  das  bases
moleculares  e  o  tratamento  de doenças  crônicas,  negligenciadas  e  do câncer  em seus  diferentes
estágios  (prevenção,  iniciação,  propagação  e  regressão).  No  que  diz  respeito  a  potenciais  novos
fármacos, a contribuição do PPGQ/UFPR contempla o isolamento e a caracterização de produtos naturais,
e  a  síntese  de  novos  compostos  orgânicos  e  de  coordenação  contendo metais  de  transição  e/ou
lantanídeos, com vistas à avaliação da interação com alvos biológicos específicos. Serão desenvolvidos
nanocarreadores  e  materiais  híbridos  orgânico-inorgânicos  para  auxiliar  na  melhoria  da
biodisponibilidade e no controle da cinética de liberação de fármacos, assim como serão isoladas ou
imobilizadas enzimas aplicáveis à biossíntese de moléculas de interesse farmacológico. A caracterização
dos novos medicamentos em potencial, e dos nanossistemas carreadores, será feita por uma variedade
de técnicas difratométricas, espectroscópicas, de microscopia e de análise térmica que estão disponíveis
nos laboratórios da UFPR e das instituições estrangeiras incluídas na proposta, nas quais se contará com
a expertise dos pesquisadores que se dispõem a colaborar com os grupos de pesquisa do PPGQ e a
contribuir para a formação de recursos humanos no Programa. Destaca-se também a oportunidade de
desenvolvimento de métodos analíticos para separação e caracterização de produtos diversos, inclusive
por técnicas ômicas, bem como de metodologias para tratamento estatístico de dados. Do ponto de vista
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tecnológico,  os  sistemas  estudados  poderão  gerar  produtos  de  interesse  industrial  e  comercial,
especialmente no âmbito da indústria farmacêutica.

Projetos de Cooperação Internacional

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Biologia de Sistemas e Ciências Ômicas Aplicadas a Biociências e Saúde
Início do Projeto Término do Projeto
01/01/2019 31/07/2022

Descrição do Projeto

Este  projeto  objetiva  estabelecer  uma  rede  internacional  de  pesquisa  transdisciplinar,  multi  -
institucional em áreas de fronteira do conhecimento. A proposta visa ampliar a liderança de grupos de
pesquisa da UFPR nas áreas de microbiologia e ecologia molecular, taxonomia de microrganismos de
interesse  clinico  e  ambiental,  ciências  ômicas  incluindo  genômica,  proteômica,  transcriptômica  e
metabolômica, através do estabelecimento e consolidação de parcerias com pesquisadores e instituições
de ponta. A rede de pesquisa será construída baseada nas colaborações internacionais já existentes e
estabelecidas, servindo de nucleação para posterior expansão com novas interações entre docentes da
UFPR e pesquisadores estrangeiros de referência em diferentes áreas da Biociências.  Os parceiros
internacionais incluem: Alemanha, Argentina, Suécia, Estados Unidos, França, Espanha, Holanda, China e
Reino Unido com pesquisadores reconhecidos mundialmente, líderes mundiais na área, vinculados as
mais bem-conceituadas universidades e instituições de pesquisa do mundo. Foram selecionados 58
parceiros internacionais de 51 instituições. A equipe estrangeira associada a este projeto é de altíssima
qualidade e destaque internacional  nas suas respectivas áreas.  Para caracterizar  a  experiência da
equipe, listamos os participantes, suas instituições e publicações em Cell, Nature, Science ou PNAS
(CNSP) ou periódico com FI>10. Dentre esses pesquisadores destacam-se John Innes Centre, UK, Ray
Dixon; ETH Zurich, Kurt Wüthrich; University of Missouri,  Gary Stacey e Lloyd W. Sumner; Imperial
College  of  London,  Martin  Buck  e  Jorg  Schumacher;  University  of  Tübingen  (Germany),  Karl
Forchhammer; University of York – Canada, Demian Ifa; Universisty of Minessota, Michael Sadowski;
National Institute of Mental Health – USA, Fabiana Leão Lopes; Max Planck Institute for Chemical Ecology,
Bernd Schneider; Université de Montpellier – França, Thibaud Decaëns; Institute of Psychiatric Genomics
and Phenomics Universität München, Thomas Schulze; Colorado State University, Fort Collins, Colorado,
Debbie Catharina Crans;  Westerdijk  institute -  Centro de Biodiversidade fúngica CBS-KNAW, Gerrits
Sybren de Hoog; Ohio State University Wondwossen, Abebe Gebreyes; Università degli Studi di Padova,
Carlo Guglielmini; USDA Texas – USA, Michael H Kogut. As colaborações pretendidas possibilitarão o
desenvolvimento de processos e produtos inovadores que terão impactos no mundo acadêmico e na
sociedade.

Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Quantidade Valor
2019 3 R$ 43.080,00
2020 5 R$ 86.268,00
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2021 5 R$ 85.956,00
2022 3 R$ 53.542,00

Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Ano Valor
2019 R$ 24.000,00
2020 R$ 24.000,00
2021 R$ 24.000,00
2022 R$ 24.182,00

Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Modalidade Quantidade Valor Total
2019 Doutorado Sanduíche (12 meses) 4 R$ 305.107,20
2019 Doutorado Sanduíche (6 meses) 3 R$ 121.435,20
2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 8 R$ 129.242,32
2019 Pós-doutorado com experiência no exterior (12 meses) 1 R$ 69.310,58
2019 Jovem Talento com Experiência no Exterior (12 meses) 1 R$ 116.110,58
2020 Jovem Talento com Experiência no Exterior (12 meses) 2 R$ 232.221,16
2020 Doutorado Sanduíche (6 meses) 3 R$ 121.435,20
2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (10 meses) 1 R$ 105.868,80
2020 Doutorado Sanduíche (12 meses) 3 R$ 228.830,40
2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 8 R$ 129.242,32
2020 Pós-doutorado com experiência no exterior (6 meses) 1 R$ 35.755,29
2021 Pós-doutorado com experiência no exterior (12 meses) 2 R$ 138.621,16
2021 Jovem Talento com Experiência no Exterior (12 meses) 3 R$ 348.331,74
2021 Doutorado Sanduíche (6 meses) 2 R$ 80.956,80
2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 8 R$ 129.242,32
2021 Doutorado Sanduíche (12 meses) 4 R$ 305.107,20
2022 Jovem Talento com Experiência no Exterior (12 meses) 2 R$ 232.221,16
2022 Doutorado Sanduíche (6 meses) 3 R$ 121.435,20
2022 Pós-doutorado com experiência no exterior (9 meses) 2 R$ 111.621,16
2022 Doutorado Sanduíche (12 meses) 3 R$ 228.830,40
2022 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 6 R$ 96.931,74

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Diagnóstico, terapêutica e bases moleculares de doenças crônicas e negligenciadas
Início do Projeto Término do Projeto
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01/01/2019 31/07/2022

Descrição do Projeto

O projeto  visa  a  prospecção  de  biomarcadores,  padronização  de  metodologias  de  monitoração  e
desenvolvimento de novos agentes farmacológicos com escopo nanotecnológico para um espectro de
doenças crônicas e negligenciadas. Os pesquisadores envolvidos representam importantes líderes em
suas áreas de investigação. Um indicativo disto é que em média, seus fatores h dos 30 pesquisadores
internacionais da proposta é de 31. Esses números revelam as excelências que se referem para projetos
internacionais vinculados à química farmacêutica, nanotecnologia e na terapia de doenças crônicas e
negligenciadas. As experiências nestas áreas incluem 27 universidades/institutos dos 5 continentes. No
escopo da química medicinal, o Dr Scammells (Fator H 39) e Dr. Jakeman (Fator H 27) estudam doenças
infecciosas e câncer e assim como o Dr. Boumedjel (Fator H 29) e Dr. Tringali (Fator H 30) possuem
publicações  nas  mais  renomadas  revistas  científicas  e  são  os  pesquisadores-chave  na  área  químico-
farmacêutica. A prof. Roessner (Fator H 36) atua na área da bioquímica analítica e bioinformática para o
estudo  de  diferentes  sistemas  biológicos  (fisiológicos  e  patológicos).  No  Instituto  Galien-Paris,  o  seu
diretor Dr. Fattal (Fator H 50) e o Dr. Tsapis (Fator H 25), e do IMMM o Dr. Nicolai (Fator H 44) e Dr.
Chassenieux (Fator H 25), assim como Dra. Rinaudo (Fator H 65) da Universidade Joseph Fourier, são
excelências mundiais em biomateriais, nanotecnologia e na caracterização de nanossistemas. O Dr. Loda
(Fator H 105), professor na Harvard Medical School e Chefe do Departamento de Patologia Oncológica
contribuirá com os estudos moleculares e celulares. O Dr. Calderón (Fator H 37) da Universidade Católica
de Louvain contribuirá no estudo dos mecanismos moleculares envolvidos na morte celular. A Dra.
Failloux (Fator H 35) do Instituto Pasteur estuda doenças negligenciadas, com experiência em projetos
vinculados a OMS no tratamento de doenças crônicas e doenças endêmicas e Dr. Eizirik (Fator H 78)
elucidando as bases moleculares do diabetes e Dr. Skene (Fator H 47), especialista em diabetes. Os Dr.
Meis (Fator H 68), Chakrabarti (Fator H 51) são líderes expressivos na área de infectologia, atuando na
OMS e estabelecendo protocolos de doenças negligenciadas. O Dr. Spiering (Fator H 24) é diretor do
Laboratory of Translational Immunology da University Medical Center Utrecht, e contribuirá́ com os
aspectos imunológicos das patologias estudadas.

Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Quantidade Valor
2019 8 R$ 161.795,00
2020 3 R$ 63.281,00
2021 3 R$ 59.573,00
2022 8 R$ 158.126,00

Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Ano Valor
2019 R$ 6.678,00
2020 R$ 6.678,00
2021 R$ 6.678,00
2022 R$ 6.679,00
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Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Modalidade Quantidade Valor Total
2019 Doutorado Sanduíche (6 meses) 9 R$ 364.305,60
2020 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 7 R$ 162.087,03
2020 Doutorado Sanduíche (6 meses) 8 R$ 323.827,20
2021 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 5 R$ 115.776,45
2021 Doutorado Sanduíche (6 meses) 10 R$ 404.784,00
2022 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 4 R$ 92.621,16
2022 Doutorado Sanduíche (6 meses) 6 R$ 242.870,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Pesquisa Básica e Aplicada ao Câncer
Início do Projeto Término do Projeto
01/01/2019 31/07/2022

Descrição do Projeto

O objetivo central deste projeto é fomentar as parcerias internacionais de modo a proporcionar uma
integração e fortalecimento da pesquisa básica e aplicada em câncer, tendo como perspectiva a criação
de um núcleo de pesquisa em câncer da UFPR, com visibilidade nacional e internacional. O grupo de
Universidades e pesquisadores estrangeiros envolvidos tem destacado desempenho e são excelência em
pesquisa básica e aplicada ao Câncer.  Dentre os pesquisadores envolvidos no projeto,  Jean Cadet
(Universidade de Sherbrooke) tem mais de 610 publicações e 92 capítulos (índice h 83, 24800 citações);
J. Pouyssegur (Universidade de Nice) caracterizou vias de sinalização da proliferação celular, possui 530
publicações  (índice  h  122,  46000  citações);  Paul  Witting  (Universidade  de  Sydney)  possui  109
publicações (índice h 41 e 4297 citações), 6 capítulos de livros, 14 revisões e 1 patente e obteve U$
12,63  milhões  em  financiamento;  Prof.  Brunger  construiu  o  primeiro  espectrômetro  de  alta  resolução
para medir espectroscopia de momentum eletrônico, tem 143 publicações (índice h 22); Prof. Buckman é
o diretor do Australian Research Council, tem mais de 200 artigos; Prof. García é líder em pesquisa em
Processos Atômicos e Moleculares de Interesse Biomédico e tem 200 artigos (índice h 28); Massimo Loda
é Prof. da Harvard Medical School, pesquisador do Dana-Farber Cancer Institute e membro do Broad
Intitute of Harvard e Massachusetts Institute of Technology; Os pesquisadores do Walter and Eliza Hall
Institute  of  Medical  Research  investigam  Imunologia  associada  ao  câncer  e  Imunoterapia,  com
publicações de alta qualidade, com destaque para Nature Immunology e Cancer Research; O grupo do Dr
Telerman está no Instituto Gustave Roussy, o primeiro centro Europeu de luta contra o câncer; Katharina
Landfester tem experiência em química de polímeros, é diretora do Max Planck Institute for Polymer
Research (Alemanha),  atua na Johannes Gutenberg University e possui  mais de 100 artigos;  Frank
Kjeldsen é pesquisador do Protein Research Group da University of Southern Denmark e possui mais de
60 publicações (índice h 28); Chamindie Puyandeera da Queensland University of Technology trabalha na
rede de pesquisa no diagnóstico com laboratórios líderes, como o Hospital John Hopkins e National
Cancer Institute e publicou 77 artigos de alto impacto e 14 patentes; Prof Dario Consonni é professor de
Epidemiologia e Estatística da Universidade de Milão e de Torino tem 426 publicações e 8459 citações.
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Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Quantidade Valor
2019 6 R$ 115.117,00
2020 6 R$ 124.979,00
2021 8 R$ 165.967,00
2022 6 R$ 129.571,00

Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Ano Valor
2019 R$ 0,00
2020 R$ 0,00
2021 R$ 0,00
2022 R$ 0,00

Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Modalidade Quantidade Valor Total
2019 Doutorado Sanduíche (6 meses) 5 R$ 202.392,00
2019 Doutorado Sanduíche (12 meses) 1 R$ 76.276,80
2019 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 6 R$ 138.931,74
2020 Doutorado Sanduíche (6 meses) 7 R$ 283.348,80
2020 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 11 R$ 254.708,19
2021 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 3 R$ 69.465,87
2021 Doutorado Sanduíche (6 meses) 7 R$ 283.348,80
2022 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 3 R$ 69.465,87
2022 Doutorado Sanduíche (6 meses) 7 R$ 283.348,80
2022 Doutorado Sanduíche (12 meses) 0 R$ 0,00

Missões Não Vinculadas a Projeto

Ano Quantidade Valor
2019 2 R$ 40.000,00
2020 2 R$ 40.000,00
2021 2 R$ 40.000,00
2022 2 R$ 40.000,00

Bolsas Não Vinculadas a Projetos de Pesquisa
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Ano Modalidade Quantidade Valor Total
2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 1 R$ 16.155,29
2019 Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) 1 R$ 60.638,40
2019 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 1 R$ 23.155,29
2019 Capacitação (3 meses) 7 R$ 178.264,80
2019 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 1 R$ 39.866,40
2020 Capacitação (3 meses) 7 R$ 178.264,80
2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 1 R$ 16.155,29
2020 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 1 R$ 23.155,29
2020 Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) 1 R$ 60.638,40
2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 1 R$ 39.866,40
2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 1 R$ 39.866,40
2021 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 1 R$ 23.155,29
2021 Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) 1 R$ 60.638,40
2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 1 R$ 16.155,29
2021 Capacitação (3 meses) 7 R$ 178.264,80
2022 Capacitação (3 meses) 7 R$ 178.264,80
2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) 1 R$ 60.638,40
2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 1 R$ 39.866,40
2022 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 2 R$ 32.310,58
2022 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 1 R$ 23.155,29

Outras Ações Não Vinculadas a Projeto

Ano Valor
2019 R$ 28.000,00
Ação
Ações Transversais de Internacionalização

Descrição

O Projeto Institucional de Internacionalização da UFPR – PRINT-UFPR – contempla temáticas de 5 áreas
do conhecimento nas quais a instituição apresenta excelência e/ou explicita consolidação. Associados à
estas cinco áreas foram construídos 16 projetos internacionais de pesquisa que demandam, cada um na
sua especificidade, recursos próprios para as perspectivas de internacionalização circunscritas no Edital
CAPES-PRINT  e  no  Edital  PRINT-UFPR.  Todavia,  uma  instituição  do  porte  da  UFPR  apresenta
especificidades  e  demandas  que  ultrapassam  em  muito  o  escopo  dos  referidos  subprojetos.  Neste
sentido é que se tornou imperativo atender às demandas transversais aos projetos e que visam dar
suporte à um conjunto de possibilidades gerais da instituição, para as quais o Comitê Gestor do PRINT-
UFPR  tem  a  perspectiva  de  encontrar  subsídios  à  realização  dos  intentos  de  aprofundamento  e
intensificação da internacionalização. Assim, um conjunto de demandas aparece como complementares
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àquelas já lançadas, e que são: a) o acompanhamento detalhado e a avaliação da implementação do
projeto institucional pelo grupo local, com a participação dos membros estrangeiros do comitê, em
reuniões anuais a serem realizadas no Brasil; b) a capacitação estratégica de docentes e discentes em
atividades  de  até  3  meses  em balizadas  instituições  no  exterior,  visando  oportunizar  a  formação
complementar detalhada em experiência de estudos e pesquisas junto à equipes estrangeiras de alta
relevância  em  temáticas  ligadas  à  internacionalização  do  conhecimento  científico-tecnológico;  e,  c)  a
realização de eventos no Brasil e no exterior visando: c1) o debate e a divulgação da produção cientifico-
tecnológica  efetivada  no  âmbito  da  cooperação  internacional,  c2)  o  intercambio  de  experiências
científicas, tecnológicas e culturais por meio de workshops temáticos, e, c3) a realização de um grande
evento internacional para avaliação da experiência do PRINT, seu sucesso, avanços e desafios tendo em
vista a intensificação da internacionalização futura da pós-graduação e da pesquisa da UFPR. O Comitê
Gestor do PRINT-UFPR julga como fundamental a realização de um amplo seminário de avaliação do
projeto no último ano de sua implementação, não somente para pontuar os avanços obtidos e seus
impactos  na  própria  UFPR,  mas  sobretudo  para  delinear  caminhos  futuros  para  a  continuidade  e
intensificação da produção do conhecimento por meio de consolidadas e novas parcerias com grupos e
instituições internacionais.

Ano Valor
2020 R$ 28.000,00
Ação
Ações Transversais de Internacionalização

Descrição

O Projeto Institucional de Internacionalização da UFPR – PRINT-UFPR – contempla temáticas de 5 áreas
do conhecimento nas quais a instituição apresenta excelência e/ou explicita consolidação. Associados à
estas cinco áreas foram construídos 16 projetos internacionais de pesquisa que demandam, cada um na
sua especificidade, recursos próprios para as perspectivas de internacionalização circunscritas no Edital
CAPES-PRINT  e  no  Edital  PRINT-UFPR.  Todavia,  uma  instituição  do  porte  da  UFPR  apresenta
especificidades  e  demandas  que  ultrapassam  em  muito  o  escopo  dos  referidos  subprojetos.  Neste
sentido é que se tornou imperativo atender às demandas transversais aos projetos e que visam dar
suporte à um conjunto de possibilidades gerais da instituição, para as quais o Comitê Gestor do PRINT-
UFPR  tem  a  perspectiva  de  encontrar  subsídios  à  realização  dos  intentos  de  aprofundamento  e
intensificação da internacionalização. Assim, um conjunto de demandas aparece como complementares
àquelas já lançadas, e que são: a) o acompanhamento detalhado e a avaliação da implementação do
projeto institucional pelo grupo local, com a participação dos membros estrangeiros do comitê, em
reuniões anuais a serem realizadas no Brasil; b) a capacitação estratégica de docentes e discentes em
atividades  de  até  3  meses  em balizadas  instituições  no  exterior,  visando  oportunizar  a  formação
complementar detalhada em experiência de estudos e pesquisas junto à equipes estrangeiras de alta
relevância  em  temáticas  ligadas  à  internacionalização  do  conhecimento  científico-tecnológico;  e,  c)  a
realização de eventos no Brasil e no exterior visando: c1) o debate e a divulgação da produção cientifico-
tecnológica  efetivada  no  âmbito  da  cooperação  internacional,  c2)  o  intercambio  de  experiências
científicas, tecnológicas e culturais por meio de workshops temáticos, e, c3) a realização de um grande
evento internacional para avaliação da experiência do PRINT, seu sucesso, avanços e desafios tendo em
vista a intensificação da internacionalização futura da pós-graduação e da pesquisa da UFPR. O Comitê
Gestor do PRINT-UFPR julga como fundamental a realização de um amplo seminário de avaliação do
projeto no último ano de sua implementação, não somente para pontuar os avanços obtidos e seus
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impactos  na  própria  UFPR,  mas  sobretudo  para  delinear  caminhos  futuros  para  a  continuidade  e
intensificação da produção do conhecimento por meio de consolidadas e novas parcerias com grupos e
instituições internacionais.

Ano Valor
2021 R$ 28.000,00
Ação
Ações Transversais de Internacionalização

Descrição

O Projeto Institucional de Internacionalização da UFPR – PRINT-UFPR – contempla temáticas de 5 áreas
do conhecimento nas quais a instituição apresenta excelência e/ou explicita consolidação. Associados à
estas cinco áreas foram construídos 16 projetos internacionais de pesquisa que demandam, cada um na
sua especificidade, recursos próprios para as perspectivas de internacionalização circunscritas no Edital
CAPES-PRINT  e  no  Edital  PRINT-UFPR.  Todavia,  uma  instituição  do  porte  da  UFPR  apresenta
especificidades  e  demandas  que  ultrapassam  em  muito  o  escopo  dos  referidos  subprojetos.  Neste
sentido é que se tornou imperativo atender às demandas transversais aos projetos e que visam dar
suporte à um conjunto de possibilidades gerais da instituição, para as quais o Comitê Gestor do PRINT-
UFPR  tem  a  perspectiva  de  encontrar  subsídios  à  realização  dos  intentos  de  aprofundamento  e
intensificação da internacionalização. Assim, um conjunto de demandas aparece como complementares
àquelas já lançadas, e que são: a) o acompanhamento detalhado e a avaliação da implementação do
projeto institucional pelo grupo local, com a participação dos membros estrangeiros do comitê, em
reuniões anuais a serem realizadas no Brasil; b) a capacitação estratégica de docentes e discentes em
atividades  de  até  3  meses  em balizadas  instituições  no  exterior,  visando  oportunizar  a  formação
complementar detalhada em experiência de estudos e pesquisas junto à equipes estrangeiras de alta
relevância  em  temáticas  ligadas  à  internacionalização  do  conhecimento  científico-tecnológico;  e,  c)  a
realização de eventos no Brasil e no exterior visando: c1) o debate e a divulgação da produção cientifico-
tecnológica  efetivada  no  âmbito  da  cooperação  internacional,  c2)  o  intercambio  de  experiências
científicas, tecnológicas e culturais por meio de workshops temáticos, e, c3) a realização de um grande
evento internacional para avaliação da experiência do PRINT, seu sucesso, avanços e desafios tendo em
vista a intensificação da internacionalização futura da pós-graduação e da pesquisa da UFPR. O Comitê
Gestor do PRINT-UFPR julga como fundamental a realização de um amplo seminário de avaliação do
projeto no último ano de sua implementação, não somente para pontuar os avanços obtidos e seus
impactos  na  própria  UFPR,  mas  sobretudo  para  delinear  caminhos  futuros  para  a  continuidade  e
intensificação da produção do conhecimento por meio de consolidadas e novas parcerias com grupos e
instituições internacionais.

Ano Valor
2022 R$ 46.206,00
Ação
Ações Transversais de Internacionalização

Descrição

O Projeto Institucional de Internacionalização da UFPR – PRINT-UFPR – contempla temáticas de 5 áreas
do conhecimento nas quais a instituição apresenta excelência e/ou explicita consolidação. Associados à
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estas cinco áreas foram construídos 16 projetos internacionais de pesquisa que demandam, cada um na
sua especificidade, recursos próprios para as perspectivas de internacionalização circunscritas no Edital
CAPES-PRINT  e  no  Edital  PRINT-UFPR.  Todavia,  uma  instituição  do  porte  da  UFPR  apresenta
especificidades  e  demandas  que  ultrapassam  em  muito  o  escopo  dos  referidos  subprojetos.  Neste
sentido é que se tornou imperativo atender às demandas transversais aos projetos e que visam dar
suporte à um conjunto de possibilidades gerais da instituição, para as quais o Comitê Gestor do PRINT-
UFPR  tem  a  perspectiva  de  encontrar  subsídios  à  realização  dos  intentos  de  aprofundamento  e
intensificação da internacionalização. Assim, um conjunto de demandas aparece como complementares
àquelas já lançadas, e que são: a) o acompanhamento detalhado e a avaliação da implementação do
projeto institucional pelo grupo local, com a participação dos membros estrangeiros do comitê, em
reuniões anuais a serem realizadas no Brasil; b) a capacitação estratégica de docentes e discentes em
atividades  de  até  3  meses  em balizadas  instituições  no  exterior,  visando  oportunizar  a  formação
complementar detalhada em experiência de estudos e pesquisas junto à equipes estrangeiras de alta
relevância  em  temáticas  ligadas  à  internacionalização  do  conhecimento  científico-tecnológico;  e,  c)  a
realização de eventos no Brasil e no exterior visando: c1) o debate e a divulgação da produção cientifico-
tecnológica  efetivada  no  âmbito  da  cooperação  internacional,  c2)  o  intercambio  de  experiências
científicas, tecnológicas e culturais por meio de workshops temáticos, e, c3) a realização de um grande
evento internacional para avaliação da experiência do PRINT, seu sucesso, avanços e desafios tendo em
vista a intensificação da internacionalização futura da pós-graduação e da pesquisa da UFPR. O Comitê
Gestor do PRINT-UFPR julga como fundamental a realização de um amplo seminário de avaliação do
projeto no último ano de sua implementação, não somente para pontuar os avanços obtidos e seus
impactos  na  própria  UFPR,  mas  sobretudo  para  delinear  caminhos  futuros  para  a  continuidade  e
intensificação da produção do conhecimento por meio de consolidadas e novas parcerias com grupos e
instituições internacionais.

TEMA: Biodiversidade e Meio Ambiente

Países

África do Sul1.
Alemanha2.
Argentina3.
Austrália4.
Áustria5.
Bélgica6.
Canadá7.
Chile8.
China9.
Costa Rica10.
Dinamarca11.
Espanha12.
Estados Unidos13.
Finlândia14.
França15.
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Holanda16.
Hungria17.
Irlanda18.
Itália19.
Japão20.
México21.
Mônaco22.
Noruega23.
Nova Zelândia24.
Panamá25.
Polonia26.
Portugal27.
Reino Unido28.
Singapura29.
Suécia30.
Suíça31.
Uruguai32.

Justificativa de escolha do tema

A biodiversidade é um tema central de preocupação para a humanidade, pois vem sendo destruída a
taxas  alarmantes  com  importantes  reflexos  nas  mudanças  climáticas  globais  e  bem-estar  humano.  A
Convenção  da  Diversidade  Biológica,  ratificada  pelo  Brasil,  estabelece  diretrizes  para  o  estudo,  uso  e
conservação da biodiversidade, incluindo estratégias globais para conservação e orientações quanto ao
acesso a recursos genéticos e à repartição dos benefícios deles advindos. O Brasil é país megadiverso,
com três biomas incluídos entre os 10 hotspots de biodiversidade: a Floresta Atlântica, o Cerrado a
Floresta Amazônica. Estes biomas têm papel importante na mitigação de problemas climáticos, tais
como emissões de gases de efeito estufa e o aquecimento global. Por outro lado, o grande número de
espécies animais,  vegetais  e de microrganismos da biodiversidade brasileira constitui  uma reserva
potencial para a descoberta de novas moléculas com propriedades farmacológicas e biotecnológicas em
geral. São notórios os desafios que o Brasil enfrenta na expansão do conhecimento e na conservação de
sua biodiversidade e a UFPR participa ativamente deste desafio. O Tema Biodiversidade e Meio Ambiente
foi destacado no PDI pelo conjunto de competências instalados na UFPR, que se somam à necessidade
de organizar e fazer avançar, de forma integrada, a pesquisa no país sobre as diversas dimensões da
biodiversidade através da formação de redes internacionais. A área de Biodiversidade e Meio Ambiente
tem como objetivo geral a formação de redes internacionais de pesquisa dos fenômenos associados à
biodiversidade, a partir de uma abordagem integrativa e multidisciplinar, abrangendo todos os níveis da
hierarquia biológica, desde moléculas até ecossistemas (continentais e marinhos), e desde o nível das
respostas individuais adaptativas até as respostas dos sistemas socioecológicos, ou seja, das interações
entre a sociedade e a biodiversidade, e do nível local ao global. Tem-se a expectativa de desenvolver
formas  mais  inovadoras  e  originais  de  produzir  conhecimento  ambiental,  focadas  na  diversidade
biológica, abrangendo, como escopo, a origem evolutiva da biodiversidade; sua gestão e conservação,
com ênfase no monitoramento e análise ambiental e na avaliação de riscos ambientais à integridade da
biota,  dos ecossistemas e das populações humanas;  e  o  uso sustentável  da biodiversidade e dos
recursos naturais, incluindo a biotecnologia e a bioprospecção ambiental e genômica.
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OBJETIVOS DO TEMA

Objetivo

RIBIMA - Rede de internacionalização em biodiversidade e meio ambiente: ameaças e conservação da
biodiversidade

Descrição

A biodiversidade global, os riscos ambientais e as mudanças climáticas projetadas continuam a ser
estudados,  de  forma  ainda  fragmentada,  por  disciplinas  científicas  distintas,  com  tradições  científicas
igualmente distintas. No entanto, os problemas de conservação e a necessidade da sustentabilidade de
recursos naturais são globais e sua solução demanda conceitos e abordagens igualmente globalizantes.
Esta proposta visa primariamente a colaboração entre oito distintos cursos de Pós-Graduação desta
Universidade,  com a  expectativa  de  desenvolver  formas  mais  inovadoras  e  originais  de  produzir
conhecimento ambiental, focadas na diversidade biológica e nos atuais riscos para sua preservação e
conservação.  Isto  será  cada  vez  mais  essencial  para  melhor  compreendermos  e  interpretarmos  a
biodiversidade em si, as causas das mudanças globais e para lidarmos com suas consequências para os
ecossistemas e para os sistemas socioecológicos continentais e marinhos. Objetiva-se a implantação e
consolidação de uma rede internacionalizada de pesquisa visando a melhor compreensão e previsão dos
fenômenos associados à biodiversidade, à conservação, à gestão e à sustentabilidade dos recursos
naturais,  desde  o  nível  das  respostas  individuais  adaptativas  até  os  ecossistemas  e  sistemas
socioecológicos. A atuação dos participantes nacionais estará distribuída em duas grandes linhas de
pesquisa,  “Dinâmicas  naturais  e  conservação  da  biodiversidade”  e  “Dinâmicas  socioambientais  e
sustentabilidade dos recursos naturais”, estruturadas por grupos de pesquisa ligados aos oito PPGs
envolvidos.

Ações do Objetivo

Ação Início Término
1. Criar e consolidar a RIBIMA – Rede internacional em biodiversidade e meio
ambiente: ameaças e conservação da biodiversidade 11/2018 07/2022

Descrição

Consiste na progressiva construção e consolidação de uma rede internacionalizada de pesquisa e
formação de pessoal, mobilizando e promovendo a união de alguns dos grupos mais atuantes da UFPR
nas  áreas  da  zoologia,  entomologia,  biologia  celular,  ecologia,  oceanografia,  geografia  e
desenvolvimento econômico, muitos deles já trabalhando em áreas de fronteira da ciência e em áreas
estratégicas  para  o  desenvolvimento  sustentável  do  país.  Estes  grupos  mantêm  interações
razoavelmente consistentes com pesquisadores de outros centros de excelência ou oferecem um
grande  potencial  para  o  aprofundamento  e  consolidação  desta  cooperação  internacional.  Os  26
professores pesquisadores da UFPR envolvidos na proposta consolidarão laços de pesquisa e formação
de  pessoal  com pelo  menos  75  pesquisadores  do  exterior,  já  parceiros  ou  já  contatados  para
cooperação ao longo dos próximos quatro anos. A ação visa atender demandas gerais e específicas, de
caráter  técnico-científico  e  acadêmico,  de  duas  grandes  linhas  de  pesquisa  e  formação  de  recursos
humanos, com a implementação de atividades integradoras ou espelhadas, a saber: a) Dinâmicas
naturais e conservação da biodiversidade (PPGs de Ecologia e Conservação, Entomologia, Zoologia,
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Biologia Celular, Botânica e Sistemas Costeiros e Oceânicos): Indicadores biológicos e ecologia da
conservação; Invasões biológicas e homogeneização biótica; Ecologia de comunidades e processos
adaptativos;  e  b)  Dinâmicas  socioambientais  e  sustentabilidade  dos  recursos  naturais  (PPGs  de
Geografia, Ecologia e Conservação, Sistemas Costeiros e Oceânicos e Botânica): Análise da paisagem,
ordenamento territorial e conservação; Enfoques ecossistêmicos para a sustentabilidade dos recursos.
As  atividades  primárias  desta  ação  são  as  previstas  no  edital  de  internacionalização  da  CAPES:
promover  missões  científicas  bilaterais  ou  multilaterais,  visando  sempre  interesses  ou  demandas
transversais  dos  cursos  e  grupos  de  pesquisa;  promover  workshops  intra-rede  e  inter-redes,
envolvendo  os  demais  eixos  temáticos  da  UFPR;  promover  cursos  internacionais  entre  os  PPGs
participantes  da  proposta;  oferecer  disciplinas  comuns  aos  PPGs  envolvidos,  com pesquisadores
nacionais e estrangeiros; atrair alunos e pesquisadores estrangeiros para os PPGs brasileiros; absorver
pós-graduandos de alto nível,  brasileiros ou estrangeiros,  nos PPGs da UFPR; viabilizar  a qualificação
de doutorandos brasileiros, através de estágios-sanduíche em centros de excelência do exterior.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta 2º
Ano

Meta
Final

Quantitativo Disciplinas ofertadas por professores visitantes
associados a professores da UFPR 13 9 18

Quantitativo Doutorado sanduíche no exterior 24 30 40

Quantitativo
Missões internacionais de pesquisadores da UFPR
para consolidação da rede e montagem de
convênios internacionais

26 30 40

Quantitativo Número de publicações em parceria com
pesquisadores estrangeiros 250 52 120

Quantitativo Professor visitante no Brasil 25 25 40

Quantitativo Workshop entre redes da área de biodiversidade e
meio ambiente da UFPR 0 1 1

Quantitativo Workshop intra-rede RIBIMA 0 2 4

Ação Início Término
2. Aumentar a visibilidade internacional da UFPR e do seu potencial de atração de
pesquisadores e alunos do exterior 11/2018 07/2022

Descrição

A ação pretende aumentar a visibilidade internacional de oito cursos de pós-graduação da UFPR no
exterior,  pela  qualificação  da  sua  produção,  pelo  aprofundamento  das  colaborações  internacionais,
pela progressiva incorporação do inglês como língua acadêmica mais relevante em nossos cursos e
disciplinas e pela realização de cursos de alto nível, formatados como escolas de verão, com acesso
facilitado  para  alunos  brasileiros  e  estrangeiros.  Pretende-se  desenvolver  em  nossas  práticas
científicas  e  pedagógicas  uma  cultura  científica  mais  original  para  chegarmos  a  uma  ciência  menos
descritiva, menos correlativa, mais preditiva, mais sensível às demandas da ciência contemporânea e,
portanto, mais atraente para a comunidade internacional. Mudanças na maneira de se fazer ciência e
na percepção da sua relevância social deverão ser acompanhadas por novos estilos e estratégias para
a formação de pessoas. Procuraremos priorizar estratégias formativas que privilegiem a inovação e a
criatividade muito mais do que o acúmulo ou simples reprodução acrítica do conhecimento, através de
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escolas de verão ou cursos compartilhados entre os programas de pós-graduação envolvidos e os
parceiros internacionais. Deveremos estimular os nossos alunos a não se contentarem com projetos de
natureza  incremental  e  a  ousarem  cientificamente,  mesmo  correndo  o  risco  do  fracasso.  Apesar  de
incluirmos indicadores quantitativos na tabela abaixo, os principais impactos que visualizamos são de
natureza qualitativa. Neste sentido, a simples expansão dos recursos financeiros disponíveis pode não
ser a única ou a melhor solução para melhorar a qualidade da ciência que produzimos. A injeção de
mais recursos não funcionará enquanto o paradigma da ciência incremental não for quebrado. Muito
além de uma eventual melhoria dos indicadores quantitativos e da progressão do país no ranking
cientométrico mundial, tentaremos promover um choque de qualidade na ciência praticada em nossa
universidade,  como  fundamento  essencial  para  lidarmos  com  nossos  problemas  correntes  de
desenvolvimento e para aumentar a visibilidade do conhecimento que produzimos. Este choque de
qualidade só acontecerá se desenvolvermos quadros de pensamento e  quadros de formação de
recursos humanos mais inovadores e pragmáticos. Implantaremos estratégias para forçar a reunião de
cientistas com interesses e vinculações institucionais muito variados em torno dos mesmos tópicos de
pesquisa.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual Meta 2º Ano Meta Final

Qualitativo Recursos captados em editais e chamadas
internacionais N Aumento de

25%
Aumento de
50%

Quantitativo Cotutelas para teses de doutorado 4 8 16
Quantitativo Disciplinas em inglês 3 5 8
Quantitativo Escolas de verão internacionais 0 4 8

Quantitativo Participação de professores visitantes na
coorientação de alunos de pós-graduação 14 18 36

Quantitativo Programas de Pós-graduação da RIBIMA
contemplados em editais internacionais 4 6 8

Objetivo

Rede de Internacionalização em Bioprospecção, Biogeoquímica e Biotecnologia Ambiental

Descrição

O Brasil possui uma megabiodiversidade dispersa em vários biomas. O grande número de espécies
vegetais  e  microrganismos  da  biodiversidade  brasileira  consiste  de  uma reserva  potencial  para  a
descoberta de novas moléculas com propriedades farmacológicas e biotecnológicas em geral. Outro
aspecto  a  remarcar  é  o  papel  que  grandes  extensões  florestais  como  a  Floresta  Amazônica  e  a  Mata
Atlântica representam para a mitigação de problemas climáticos tais como emissões de gases de efeito
estufa  e  o  aquecimento  global.  Tais  aspectos  têm  sido  matéria  de  debate  cientifico  internacional  há
décadas nas áreas de exploração sustentável e preservação do meio ambiente. Essa proposta visa
construir  uma  rede  de  internacionalização  em  linhas  de  pesquisa  nos  temas  de  Bioprospecção,
Biotecnologia e Biogeoquímica Ambiental, com vistas à exploração sustentável da biodiversidade e da
agricultura  brasileira,  aliadas  a  tecnologias  inovadoras  de  monitoramento  e  análise  ambiental,
abrangendo 4 linhas principais: a) bioprospecção ambiental e genômica para o isolamento de novas
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moléculas;  b)  utilização  de  técnicas  modernas  de  análise  biogeoquímica  e  genômica  para  o
monitoramento ambiental; c) biologia sintética para o desenho de sensores ambientais e melhoramento
de  bactérias  associadas  a  plantas  e  d)  análise  de  microbiomas  ambientais  e  genomas  diversos.
Pesquisadores  nacionais  de  atuação  científica  nas  áreas  de  bioprospecção  ambiental  e  genômica,
biogeoquímica  e  biotecnologia  serão  integrados  aos  seus  pares  internacionais  para  promover  um
ambiente  que  impulsione  a  produção  científica  de  alto  impacto  e  a  formação  de  recursos  humanos
altamente capacitados. O princípio de ida e vinda será adotado em todo projeto, permitindo que ao
menos, um estudante em estágio de doutorado, ou pesquisadores nacionais em missão científica, sejam
enviados  para  as  instituições  internacionais  que  enviarão  pesquisadores  a  UFPR,  o  que  garantirá
parcerias  sólidas  com  resultados  práticos,  como:  publicações  de  artigos  científicos,  requisições  de
patentes  internacionais  e  coordenação  de  projetos  de  colaboração  em  conjunto  com  parceiros
internacionais.  Também  serão  estabelecidas  colaborações  locais  para  aplicação  de  plataformas
tecnológicas  de  fronteira  do  conhecimento  existentes  na  UFPR  como  genômica  (Next  Generation
Sequencing), Ressonância Magnética Nuclear (RMN) e Espectrometria de Massas (EM) de Alta Resolução
com o intuito de inovar e ampliar o impacto dos resultados em linhas de pesquisas dessa proposta.

Ações do Objetivo

Ação Início Término
1. Consolidar uma rede de internacionalização nos temas de Bioprospecção,
Biotecnologia e Biogeoquímica Ambiental para a exploração sustentável da
biodiversidade brasileira

11/2018 07/2022

Descrição

Consolidar  uma  rede  de  internacionalização  nos  temas  de  Bioprospecção,  Biotecnologia  e
Biogeoquímica  Ambiental  para  a  exploração  sustentável  da  biodiversidade  brasileira,  envolvendo
ações  científicas  dispostas  em  3  áreas  principais:  1.  Bioprospecção  Ambiental  e  Genômica  para  o
Isolamento de Novas Moléculas com Aplicações Biotecnológicas e Farmacêuticas: Duas vertentes de
bioprospecção serão exploradas pela  rede de internacionalização:  (i)  bioprospecção de plantas e
microrganismos isolados e (ii) bioprospecção por mineração de dados de genomas e metagenomas
depositados na UFPR. Pela via de bioprospecção vegetal  e microbiana serão extraídas moléculas
bioativas  (moléculas  de  baixa  massa  e  polissacarídeos)  que  após  purificação  e  caracterização
estrutural serão aplicadas em finalidades biotecnológicas e farmacológicas. A bioprospecção genômica
e metagenômica será empregada para a triagem e identificação de genes que codifiquem enzimas ou
vias  metabólicas  de  interesse  biotecnológico;  2.  Utilização  de  Técnicas  Modernas  de  Análise
Biogeoquímica  e  de  Genômica  para  o  Monitoramento  Ambiental:  As  atividades  visam consolidar
colaborações internacionais prévias para aprimorar métodos de análise por RMN e espectrometria de
massas de amostras ambientais para (i) quantificar metabólitos em organismos vivos quando expostos
a agentes poluentes e alterações climáticas, (ii) monitorar poluentes em amostras de pontos de difícil
acesso da Floresta Amazônica (torre ATTO), (iii) monitorar poluentes presentes na Baía de Paranaguá e
(iv) analisar o impacto de ambientes extremos na biodiversidade microbiana pelo sequenciamento
genômico de marcadores genéticos do microbioma; 3. Biologia Sintética para Engenharia de Bactérias
Associativas de Plantas e Aplicação Sustentável em Agricultura e Propagação Vegetal in vitro: As
atividades  visam  construir  circuitos  genéticos  para  a  produção  de  fitormônios  em  bactérias
associativas de plantas. e circuitos genéticos transferíveis para bactérias associativas de plantas que
tenham sua expressão controlada por metabólitos vegetais tais como naringenina, quercetina e N-acil-
homoserina lactonas.
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Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta 2º
Ano

Meta
Final

Quantitativo Número de publicações com JCR 262 15 40
Quantitativo Número de publicações em idiomas estrangeiros 218 15 40

Quantitativo Número de publicações em parceria com
pesquisadores estrangeiros 125 15 40

Quantitativo
Produção acadêmica dos professores visitantes
em colaboração com professores dos PPGs da
UFPR

125 15 40

Ação Início Término
2. Receber pesquisadores internacionais de comprovada atuação científica nas
áreas do projeto para intercâmbio científico na UFPR 11/2018 07/2022

Descrição

Receber pesquisadores internacionais em visitas de 15 dias para planejar em conjunto as estratégias
experimentais, ministrar disciplinas nos programas de pós-graduação, apresentar seminários, analisar
dados em conjunto e acordar colaborações futuras. As áreas de bioprospecção ambiental e genômica
receberão 17 pesquisadores internacionais, sendo 12 pesquisadores especialistas em bioprospecção
ambiental  para  isolamento  de  novas  moléculas,  química  estrutural  de  biomoléculas,  ensaios
toxicológicos e farmacológicos de moléculas in vitro por ensaios 2D e controle biológico de pragas
vegetais.  Os  outros  5  pesquisadores  internacionais  que  compõe  o  grupo  são  especialistas  em
bioprospecção  genômica  e  metagenômica,  engenharia  metabólica  e  aplicação  de  enzimas  em
biorremediação  e  biocatálise.  Na  área  de  biogeoquímica  e  análise  de  poluentes  ambientais  7
pesquisadores serão recebidos, e na área de biologia sintética de bactérias associadas a plantas 2
pesquisadores serão recebidos. Abaixo estão descritas as visitas dos parceiros internacionais por PPG
componente da proposta. O PPG Ciências: Bioquímica receberá os seguintes pesquisadores: Marco
Guerrini  (Ronzoni,  Itália),  Marguerite  Rinaudo  (Grenoble,  França),  Vince  Ördög  (Hungria),  André
Simpson  (Toronto,  Canadá),  Peter  Richard  (Espoo,  Finlândia),  Jorge  Alberto  Rodríguez-González
(Guadalajara, México),  Martin Buck (Londres, Reino Unido),  Vittorio Venturi  (Trieste, Itália) e Silas
Granato Villas-Boas (Auckland, Nova Zelândia). O PPG Química receberá os seguintes pesquisadores:
Maria Lujan Ferreira (Bahia Blanca, Argentina), Pierre Villeneuve (Montpellier, França), Bernd Schneider
(Jena,  Alemanha)  e  Guido  Frank  Pauli  (Chicago,  EUA).  O  PPG  Botânica  receberá  os  seguintes
pesquisadores: Paloma Moncaleán (Espanha), Taras Pasternak (Alemanha), Klaus Palme (Alemanha) e
Victor Jiménez (Espanha). O PPG – Engenharia Ambiental receberá os seguintes pesquisadores: Bettina
Weber  (Alemanha),  Susan  E  Trumbore  (Alemanha),  José  Manuel  Castro  (Espanha)  e  Cinta  Porte
(Espanha). O PPG – Sistemas Costeiros e Oceânicos (SISCO) receberá os seguintes pesquisadores: Neil
Rose (Reino Unido), Gesine Mollenhauer (Alemanha) e Peter DeMenocal (EUA). O PPG – Agronomia –
Produção Vegetal receberá os pesquisadores Natalia Peres (EUA) e Themis Michailides (EUA). O PPG –
Genética receberá os pesquisadores Bennard van Ravenzwaay (Holanda), Jürgen Rohr (EUA). O PPG –
Biologia Celular e Molecular receberá a pesquisadora Elaine Faustman (EUA).

Indicadores da Ação
Tipo Indicador Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
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Quantitativo Número de professores visitantes
contemplados ao ano 15 13 26

Ação Início Término
3. Ofertar Disciplinas em Língua Inglesa nos Programas de Pós-graduação
Participantes do Projeto 11/2018 07/2022

Descrição

A Rede de internacionalização ofertará em conjunto com parceiros internacionais 13 disciplinas em
língua inglesa. Os parceiros internacionais ministrarão disciplinas em língua inglesa sobre tópicos
avançados  de  suas  áreas  de  pesquisa,  permitindo  uma  qualificação  atualizada  não  somente  aos
estudantes participantes do projeto como para a comunidade discente em geral dos programas de PG
da UFPR que atuam em áreas correlatas ao projeto. O PPG - BQ ofertará em conjunto com parceiros
internacionais  disciplinas  em língua  inglesa  sobre  os  seguintes  temas:  Biotecnologia  Industrial  e
Biorremediação (Docentes: Nadia Krieger e Jorge Alberto Rodriguez Gonzalez), Química Estrutural por
RMN (Guilherme Sassaki e Marco Guerrini), Polissacarídeos: Relação entre a Estrutura Química e o Meio
Ambiente (Joana Léa Meira Silveira e Marguerite Rinaudo), Reguladores Vegetais e Bioestimulantes
(Miguel Daniel  Noseda e Vince Ördög), Engenharia Metabólica (David Mitchell  e Peter Richard),  e
Fundamentos e Aplicações de Biologia Sintética (Marcelo Müller dos Santos e Vittorio Venturi). O PPG
em Química ofertará em conjunto com parceiros internacionais disciplinas em língua inglesa sobre os
tópicos Análise Ambiental por RMN e Espectrometria de Massas (Andersson Barison e André Simpson)
e Biocatálise (Nadia Krieger e Pierre Villeneuve). O PPG – Biocel ofertará uma disciplina em língua
inglesa sobre Segurança Toxicológica de Compostos Bioativos da Biodiversidade Brasileira (Fernanda
Fogagnoli Simas e Bennard van Ravenzwaay). O PPG - Agro ofertará a disciplina em língua inglesa
sobre Manejo Integrado de Fitopatologias e Uso de Biocontroladores em Campo (Louise Larissa May De
Mio e Themis Michailides). O PPG - SISCO ofertará duas disciplinas em língua inglesa na área de
Biogeoquímica e Poluição Ambiental (César de Castro Martins, Neil Rose e Gesine Mollenhauer). O PPG
– Botânica ofertará uma disciplina em língua inglesa sobre Micropropagação Vegetal e Interação de
Hormônios Vegetais no Desenvolvimento de Plantas (Hugo Fraga e Paloma Moncaleán).

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação Atual Meta 2º
Ano Meta Final

Quantitativo Número de disciplinas ministradas em
idioma estrangeiro na Pós-Graduação 12 6 13

Ação Início Término
4. Promover o intercambio de docentes e discentes com os grupos de pesquisa
internacionais participantes do projeto 11/2018 07/2022

Descrição

Para qualificar  os quadros da UFPR em estudos e técnicas de fronteira,  docentes serão enviados em
estágios de pós-doutorado de 6 meses para desenvolver etapas do projeto, iniciar novas colaborações
e trazer tecnologias modernas para implementação e desenvolvimento contínuo na UFPR para atender
parceiros  nacionais  em todo  o  Brasil.  Além disso,  estudantes  de  doutorado  serão  enviados  aos
parceiros internacionais para estágio de doutorado sanduíche por um período mínimo de 6 meses.
Esses estágios terão como objetivo treinar recursos humanos em instituições internacionais de alta
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qualidade  científica,  permitir  a  execução  de  etapas  experimentais  que  empreguem  técnicas  de
fronteira do conhecimento científico e transferir  tecnologia para a UFPR em técnicas que a rede não
dispõe de amplo acesso ou conhecimento técnico. Assim, a Rede enviará ao exterior um total de 27
estudantes em estágio de doutorado sanduíche por período de 6 meses. Para cada estudante enviado
se iniciará um processo de tese em cotutela, estimando um total de 27 teses defendidas. A Rede
também enviará 9 docentes como estágio pós-doc (professor visitante sênior no exterior) e 1 docente
como estágio  pós-doc  Júnior,  com o  objetivo  de  iniciar  novas  colaborações  e  trazer  tecnologias
modernas para implementação e desenvolvimento contínuo na UFPR para atender parceiros nacionais
em  todo  o  Brasil.  Do  mesmo  modo,  os  pesquisadores  nacionais  do  projeto  serão  enviados  às
instituições  colaboradoras  internacionais  para  apresentar  avanços  do  projeto,  divulgar  linhas  de
pesquisa  da  UFPR  e  firmar  novas  colaborações  internacionais.  No  total,  38  missões  de  7  dias  serão
enviadas  ao  exterior  para  planejamento  científico,  reconhecimento  de  potenciais  parcerias  e
divulgação  da  UFPR.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação Atual Meta 2º
Ano

Meta
Final

Quantitativo Número de discentes em programa de
doutorado sanduíche 20 13 27

Quantitativo Número de docentes em estágio pós-doc no
exterior 12 4 10

Quantitativo Número de missões científicas ao exterior 32 17 38

Ação Início Término
5. Promover o acompanhamento do desenvolvimento do projeto 11/2018 07/2022

Descrição

Para o acompanhamento do desenvolvimento do projeto, simpósios anuais no tema da Rede serão
organizados na UFPR conforme o calendário de vindas dos pesquisadores visitantes. Pelo menos 3
pesquisadores  internacionais  deverão  participar  entre  os  palestrantes.  Para  divulgar  os  avanços
científicos  da  rede,  um  website  será  construído  para  dar  acesso  ao  repositório  de  dados  brutos
genômicos e espectroscópicos já publicados e excedentes não utilizados para a construção do Big Data
da UFPR a ser disponibilizado para a comunidade científica internacional. Os dados terão certificado de
identificação  digital.  Para  divulgar  amplamente  as  atividades  da  Rede  um website  será  construído  e
abastecido  com  informações  sobre  publicações,  visitas  técnicas,  missões  científicas  e  novidades
científicas das áreas correlatas a esse projeto. Além disso, para divulgar nacionalmente a Rede e atrair
colaborações, ao menos 2 workshops serão organizados pelos participantes nacionais com apoio de
alguns dos participantes internacionais, ao final do segundo e do quarto ano de projeto. Os workshops
serão organizados em parceria com os demais subprojetos da área temática, visando o aumento da
internacionalização e ampliação do impacto na comunidade nacional de pesquisadores. Também serão
promovidas  reuniões  para  apresentação  de  resultados  científicos  e  de  avaliação  das  metas  de
internacionalização. Estima-se a publicação de pelo menos 2 artigos em periódicos de alto impacto por
tese de doutorandos enviados em estágio sanduíche. Além disso, cada integrante enviado em estágio
pós-doc deverá publicar pelo menos um artigo com resultados gerados (ou complementados) no
exterior, estimando-se a publicação de pelo menos 40 artigos científicos em periódicos de alto impacto
e de relevância para suas respectivas áreas.
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Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta 2º
Ano

Meta
Final

Quantitativo Criação e publicação de website para divulgação da
dos avanços científicos da Rede 0 1 1

Quantitativo Número de apresentações científicas em idiomas
estrangeiros 24 4 10

Quantitativo Número de envio de docentes em estágio pós-doc no
exterior 12 4 10

Quantitativo Número de publicações em parceria com
pesquisadores estrangeiros 125 15 40

Quantitativo Organização de workshops para divulgar a Rede e
atrair colaborações 0 1 2

Quantitativo Realização de reuniões gerais do projeto 0 4 8

Objetivo

Rede de Internacionalização em Evolução da Biodiversidade

Descrição

Estudos sobre a evolução da biodiversidade envolvem uma gama bastante ampla de métodos, técnicas
e conceitos teóricos, e atualmente incluem diversas áreas do conhecimento que vão além do campo da
biologia  tradicional.  O  acesso  a  métodos  mais  eficazes  e  baratos  de  sequenciamento  e  os  avanços
computacionais, tem propiciado um crescimento sem precedente neste sentido, e cada vez mais temos
a possibilidade de compreender os aspectos relacionados à evolução e à diversidade de organismos
presentes no planeta. Tais estudos servem não apenas para o entendimento de padrões e processos em
si, mas constituem ferramentas fundamentais para a conservação da biodiversidade em todos os seus
aspectos. Pretende-se estabelecer uma rede de pesquisa com o objetivo de compreensão da origem e
manutenção da biodiversidade, abrangendo todos os níveis da hierarquia biológica, desde moléculas até
ecossistemas, a partir de uma abordagem integrativa e multidisciplinar. Os mecanismos próximos (as
questões de "como") são tratados em áreas como biologia molecular, fisiologia e genética, enquanto os
mecanismos  finais  (perguntas  do  "porque")  são  geralmente  investigados  em  campos  como  a
biogeografia,  sistemática  e  ecologia  evolutiva.  No  entanto,  torna-se  evidente  que  uma  compreensão
abrangente da biodiversidade envolve necessariamente uma abordagem integrativa e multidisciplinar
que vai  além das limitações conceituais  e  metodológicas  de cada disciplina.  Os temas de nossas
pesquisas também tendem a estar dissociados historicamente, refletindo nas disciplinas tradicionais que
conhecemos como botânica (plantas e fungos),  zoologia (animais) e microbiologia (bactérias,  vírus,
fungos,  etc.).  Apesar  dessas divisões arbitrárias,  as  questões sobre biologia  evolutiva,  sistemática,
ecologia, biogeografia, etc. são praticamente as mesmas, bem como os métodos usados para responder
a  essas  questões.  Desta  forma,  a  aproximação  dos  programas  de  PG  em  redes  de  pesquisa,
compartilhando excelências  nas diferentes  abordagens vai  incrementar  ainda mais  a  qualidade de
formação e aprimoramento de discentes e docentes. Nesta proposta pretendemos criar condições para
que as colaborações internacionais sirvam tanto para a formação de recursos humanos nas diversas
áreas de pesquisa em biodiversidade,  quanto para incluir  o  Brasil  como um dos protagonistas na
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produção de conhecimento e de conservação de sua biodiversidade.

Ações do Objetivo

Ação Início Término
1. Propiciar aos discentes a vivência em Instituições de Pesquisa do exterior e/ou a
participação em cursos ministrados em inglês. 11/2018 07/2022

Descrição

Prevê-se o envio de estudantes de doutorado para realização de estágio de doutorado sanduíche, em
períodos de 6 meses. Também na pesquisa científica, a cultura organizacional desenvolvida em cada
laboratório, Programa de Pós graduação, Instituição tem reflexos quantitativos e qualitativos em seus
resultados.  A  vivência  em distintos  ambientes  e  culturas  de  pesquisa  fortalece  a  formação  do
pesquisador,  relativiza  valores,  cria  consciência  da  importância  e  do  reflexo  do  ambiente  social  na
pesquisa e, portanto, forma melhores cientistas. A comunicação em língua inglesa, que é a língua
dominante na ciência atual é fundamental para permitir  a troca de experiências e a vivência no
exterior,  ou com estrangeiros no Brasil,  contribui  para o aprimoramento desta comunicação que
poderá  facilitar  a  redação  de  artigos  em inglês  e  a  apresentação  de  trabalhos  em congressos
internacionais. Além destes aspectos, o estágio no exterior visa também o aprendizado de técnicas ou
análises modernas utilizadas nas pesquisas que ainda não estejam implementadas na UFPR e que
podem  ser  posteriormente  multiplicadas  localmente  e  no  país.  No  caso  específico  de  projetos  de
taxonomia, a oportunidade de revisão de espécimes em museus é fator determinante de incremento
da qualidade dos resultados da pesquisa,  pela comparação de grande quantidade de material  e
ampliação do escopo geográfico da pesquisa. Esta ação servirá também para que os discentes tenham
oportunidade de iniciar suas próprias redes de colaboradores nacionais e estrangeiros.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual Meta 2º Ano Meta Final

Qualitativo Médiana de nível Qualis dos artigos
dos beneficiários B2

Melhora de 1
nível para 20%
dos beneficiários

Melhora de 1
nível para 80%
dos beneficiários

Qualitativo Número de discentes em programa
de doutorado sanduíche/ano 26 15 33

Quantitativo Número de artigos com JCR
publicados por discentes 176 6 15

Quantitativo
Número de artigos com co-autores
estrangeiros publicados por
discentes

65 6 15

Quantitativo Número de artigos publicados em
inglês pelos discentes beneficiados 237 6 15

Ação Início Término
2. Propiciar aos docentes da UFPR a oportunidade de qualificar-se, criar vínculos
para colaboração científica, manter e ampliar os vínculos já estabelecidos 11/2018 07/2022
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Descrição

Prevê o envio de professores às instituições colaboradoras internacionais, por meio de missões curtas
de 7 dias e de estágios mais longos de 1 mês. As missões curtas têm por objetivo fortalecer os vínculos
já  existentes,  estabelecendo cronogramas de interação com os  pesquisadores  do exterior.  Esses
cronogramas incluem o planejamento para o envio de estudantes de doutorado para realização de
estágio sanduíche, planejamento de projetos de pesquisa em colaboração e planejamento para a vinda
dos  pesquisadores  para  atividades  a  serem  realizadas  na  UFPR  (tais  como  cursos,  palestras,
workshops,  etc.).  Servirão  também para  finalização  de  artigos  que  estejam em estágio  avançado  de
desenvolvimento,  para  realizar  reuniões  de  trabalho  que  se  façam necessárias  em virtude  das
colaborações  estabelecidas,  para  a  participação  em  eventos  científicos  internacionais  de  relevância
e/ou workshops mais específicos para a área de biodiversidade. A capacitação no exterior por período
mais longo, deverá ser realizada em Instituição de excelência na área do projeto, bem como deverá ser
conduzida em parceria com pesquisador de relevância para a área proposta. De preferência, o estágio
de pós-doutoramento deve prever o aprendizado de novas tecnologias e/ou métodos de análise, para
que esses possam ser também implementados na UFPR, e deve resultar em artigos de impacto na área
da biodiversidade. Esta atividade será destinada a jovens pesquisadores, como o objetivo de nuclear
novas colaborações internacionais  e dando oportunidade para ampliação de sua própria rede de
colaboração internacional.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual Meta 2º Ano Meta Final

Qualitativo Média de nível Qualis dos artigos dos
beneficiários com estágios de 1 mês B1

Melhora de 1
nível para 50%
dos
beneficiários

Melhora de 1
nível para 80%
dos
beneficiários

Quantitativo
Número de apresentações de trabalhos
em eventos internacionais pelos
beneficiários

45 10 15

Quantitativo
Número de artigos com co-autoria com
estrangeiros pelos docentes
beneficiados

220 10 20

Quantitativo Número de artigos publicados em
inglês pelos docentes beneficiados 596 12 24

Quantitativo Número de convênios ou projetos de
colaboração internacional 96 10 20

Quantitativo Número de docentes enviados ao
exterior para estágios de 1 mês 5 8 14

Quantitativo Número de docentes enviados ao
exterior para missões de 7 dias 47 17 22

Quantitativo Número de projetos financiados com
recursos do exterior 31 5 10

Ação Início Término
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3. Estimular e propiciar o acesso dos docentes e discentes às técnicas e métodos
modernos em estudos sobre a evolução da biodiversidade (especialmente as
relacionadas à biologia molecular)

11/2018 07/2022

Descrição

As ações 1 e 2 envolverão número restrito de discentes e docentes, em função de seu alto custo.
Portanto, para a ampliação do grupo de pessoas beneficiadas com a maior qualificação proporcionada
pelo contato com pesquisadores de excelência e com novas técnicas e metodologias pretendemos
trabalhar em duas frentes: trazer pesquisadores de excelência do exterior por períodos curtos de 15
dias, jovens pesquisadores por períodos de 4 meses, bem como pós docs brasileiros ou estrangeiros
que tenham realizado seu doutorado (ou parte dele)  no exterior  para atuar junto aos PPGs,  por
períodos mais longos, de 1 ano. Esperamos que estes pesquisadores possam participar das disciplinas
ministradas  (em  inglês),  proferir  palestras,  interagir  com  estudantes  e  professores  dos  PPGs
envolvidos,  participar  dos  projetos  de  pesquisa  em colaboração  e/ou  auxiliar  na  organização  de
eventos e/ou cursos que tenham alcance internacional. Se possível, estes pesquisadores participarão
também como co-orientadores de nossos alunos, atuando de forma mais direta no desenvolvimento
acadêmico deles.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta 2º
Ano

Meta
Final

Qualitativo
Porcentagem dos artigos dos colaboradores
externos com docentes e discentes dos programas
em nível Qualis A

40% 50% 80%

Quantitativo Disciplinas ofertadas em inglês 11 6 12
Quantitativo Número de Pós docs por 1 ano 9 6 12

Quantitativo Número de jovens pesquisadores visitantes por 4
meses 0 0 2

Quantitativo Número de pesquisadores visitantes por 15 dias 19 8 15

Quantitativo Número de publicações dos colaboradores com
docentes e discentes dos programas 220 10 20

Quantitativo Palestras ofertadas em inglês 24 14 25

Ação Início Término
4. Organizar reuniões para avaliação do projeto e atualização em temas de
interesse comum 11/2018 07/2022

Descrição

Com  vistas  ao  acompanhamento  do  projeto,  pretende-se  a  organização  de,  pelo  menos,  dois
workshops,  um  ao  final  do  segundo  ano  e  outro  ao  final  do  projeto.  Estes  workshops  poderão  ser
temáticos, enfatizando algum aspecto teórico ou metodológico do projeto, com a participação não
apenas dos  discentes  e  docentes  dos  programas envolvidos  no projeto,  mas também de outros
programas externos  à  UFPR.  Estes  workshops  contarão com a participação de colaboradores  do
exterior,  procurando-se  realizá-los  concomitantemente  a  uma disciplina  do  tipo  “escola  de  altos
estudos”.  Nestes  workshops  serão  também  realizadas  palestras  pelos  discentes  e  Pos-docs
beneficiados  pelo  projeto,  apresentação  das  pesquisas  em  andamento  e  de  artigos  concluídos.  Os
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workshops serão gravados e divulgados em sistema de “streaming on-line” ampliando o público
beneficiado pelos mesmos.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta 2º
Ano

Meta
Final

Quantitativo Escolas de altos estudos 0 1 2

Quantitativo Número de apresentações/palestras em inglês por
docentes e discentes 91 30 60

Quantitativo Número de discentes participantes nas escolas de
altos estudos 0 50 100

Quantitativo Número de discentes participantes nos workshops 40 100 200

Quantitativo Número de docentes participantes nas escolas de
altos estudos 0 4 8

Quantitativo Número de docentes participantes nos workshops 20 20 30
Quantitativo Número de vídeos em inglês divulgados pela internet 1 30 60
Quantitativo Workshop em inglês 2 1 2

Objetivo

Rede de Monitoramento e Modelagem Ambiental – REsMA

Descrição

Construir uma rede de monitoramento e modelagem ambiental (REsMA) para promover estudos de
avaliação de risco ambiental, para a biota e populações humanas, utilizando parâmetros químicos, físico-
químicos, biológicos e físicos integrados em diferentes matrizes ambientais. Compreender, a partir daí, o
papel dos agentes externos sobre a biota e relacionar os mesmos com a integridade dos ecossistemas e
fatores que possam afetar a biodiversidade e o bem-estar humano. Essa aborbagem integrada permitirá
avaliações  de  mudanças  ambientais  e  climáticas  por  meio  do  estudo de  diversos  ecossistemas e
modelos, incluindo bacias hidrográficas experimentais, ambientes costeiros e sistemas urbanos. A rede
também possibilitará a avaliação do impacto de agentes químicos sobre diferentes ecossistemas por
meio da análise química de poluentes de origem antrópica e natural em diferentes extratos, assim como
pela  avaliação  de  biomarcadores  de  contaminação  ambiental  em  diferentes  modelos  a  fim  de
estabelecer os riscos de exposição à biota e a seres humanos. Essas atividades serão apoiadas, ainda,
pelo uso de tecnologias transversais de informática e geotecnologia. As ações integradas da REsMA
serão fomentadas pelo intercâmbio multinacional de pesquisadores e discentes, atração de pós-doutores
do exterior, promoção de cursos e disciplinas multidisciplinares em língua estrangeira e captação de
recursos em editais nacionais e internacionais, elevando a rede a um status internacional.

Ações do Objetivo

Ação Início Término
1. Estabelecer uma Rede de Monitoramento e Modelagem Ambiental (REsMA) e
fomentar ações de internacionalização 11/2018 07/2022
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Descrição

Criar uma rede multidisciplinar de pesquisadores nacionais e internacionais, com foco em estudos de
qualidade ambiental, riscos e mudanças climáticas. A REsMA é uma proposta institucional que reunirá
pesquisadores  de  diferentes  programas  de  pós-graduação  da  UFPR,  envolvidos  com  atividades
relacionadas ao monitoramento ambiental, em especial de áreas estratégicas impactadas, mas que
ainda trabalham sem explorar interfaces com outros grupos de pesquisa que atuam na mesma área
temática. No total, a REsMA será integrada por nove programas de pós-graduação da UFPR: Biologia
Celular e Molecular, Ecologia e Conservação, Fisiologia, Sistemas Costeiros e Oceânicos, Engenharia
Ambiental,  Informática,  Geografia,  Ciências  Geodésicas  e  Engenharia  de  Recursos  Hídricos  e
Ambiental. Essa rede será fomentada por atividades e projetos de pesquisa colaborativos, apoiados na
internacionalização. Nesse sentido, a rede atuará com o intercâmbio acadêmico multinacional, com
ênfase em ações que promovam aspectos  de multidisciplinaridade,  como a oferta  de disciplinas
integrativas e em língua estrangeira, procurando atender demandas de diversos programas de pós-
graduação. Assim, estaremos promovendo a consolidação e o fortalecimento das atuais e futuras
cooperações internacionais por meio de intercâmbios multinacionais, incluindo missões no exterior,
bolsas de doutorado sanduíche e pesquisador visitante sênior no exterior, atração de pós-doutores e
professores visitantes do exterior, participação de professores visitantes na co-orientação de alunos de
pós-graduação e pela promoção de cursos e disciplinas multidisciplinares em língua estrangeira. Essas
atividades têm por objetivo aumentar  as colaborações da rede com os grupos internacionais  de
excelência e, a partir disso, favorecer a captação de recursos em editais nacionais e internacionais. Os
programas  de  intercâmbio  ampliarão,  ainda,  a  formação  de  recursos  humanos  com experiência
internacional  e  promoverão  maior  integração  entre  os  programas  de  pós-graduação  envolvidos,
possibilitando o fortalecimento da REsMA, elevando-a a um status de rede institucional consolidada
com forte inserção internacional. Os resultados das missões e intercâmbios e a análise dos indicadores
de produção da REsMA serão avaliados em workshops internos (nacionais) e internacionais na UFPR.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual Meta 2º Ano Meta Final

Qualitativo
Consolidação da REsMA como uma rede
regional, nacional e internacional na
área ambiental

Não
consolidada

Consolidada
parcialmente Consolidada

Quantitativo Cursos ofertados por professores
visitantes 13 9 18

Quantitativo Disciplinas ofertadas em língua
estrangeira 9 10 20

Quantitativo Doutorado sanduíche no exterior 20 9 18
Quantitativo Missões internacionais 23 18 27

Quantitativo
Participação de professores visitantes
na coorientação de alunos de pós-
graduação

14 18 36

Quantitativo Professor visitante no Brasil 13 9 18
Quantitativo Professor visitante sênior no exterior 20 14 18

Quantitativo Pós-doutorado no Brasil para
pesquisadores do exterior 0 0 6
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Quantitativo Workshop internacional REsMA 0 1 1
Quantitativo Workshop nacional REsMA 0 1 1

Ação Início Término
2. Promover estudos colaborativos de avaliação multidisciplinar de riscos
ambientais 11/2018 07/2022

Descrição

Promover estudos colaborativos de avaliação de risco ambiental por meio da análise integrada de
parâmetros  químicos,  físico-químicos,  biológicos  e  físicos  em  diferentes  contextos  e  matrizes,
permitindo maior consistência nas análises de dados ambientais. Essa aborbagem integrada permitirá
a formatação de projetos multidisciplinares para a investigação de mudanças ambientais e climáticas
por meio do estudo de diversos ecossistemas e modelos, incluindo bacias hidrográficas experimentais,
ambientes costeiros, sistemas urbanos e ferramentas de geotecnologia e modelos matemáticos. A
rede também possibilitará  o  delineamento de projetos  voltados para a  avaliação do impacto de
agentes químicos sobre diferentes ecossistemas por meio da análise química de poluentes de origem
antrópica e natural em diferentes extratos, como água, sedimento, ar, solo e matrizes biológicas,
incluindo, ainda, tecnologias para o tratamento de esgoto, qualidade de água e sustentabilidade. A
análise química, por sua vez, será apoiada pela avaliação de biomarcadores moleculares, celulares e
funcionais  de  contaminação  ambiental  em  diferentes  modelos  experimentais,  incluindo  peixes,
roedores e células, a fim de estabelecer os riscos de exposição à biota e a seres humanos. Para tanto,
a REsMA fomentará a construção de projetos colaborativos em rede e com a participação de grupos
internacionais de excelência, resultando na captação de recursos em editais nacionais e internacionais.
Essas ações serão apoiadas pelas atividades de intercâmbio descritas na ação 1, incluindo a ampliação
da participação de pesquisadores externos no desenvolvimento de dissertações e teses, formação de
recursos humanos no exterior e a realização de missões internacionais, com consequente incremento
no número e na qualidade das publicações científicas produzidas pela rede.

Indicadores da Ação
Tipo Indicador Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo Número de publicações em parcerias com
pesquisadores estrangeiros 131 18 36

Quantitativo Programas de Pós-graduação da REsMA
contemplados em editais internacionais 7 7 9

Quantitativo Recursos captados em editais e chamadas
internacionais (R$) 1640000.00 1500000.00 3000000.00

Ação Início Término
3. Desenvolver ações transversais com uso de ferramentas de informática e
geotecnologia no monitoramento e modelagem ambiental 11/2018 07/2022

Descrição

Desenvolver ações transversais com ferramentas de informática e geotecnologia visando avaliar riscos
ambientais  causados  por  agentes  externos  sobre  a  biota  e  a  integridade  dos  ecossistemas  e
determinar  fatores  de  desequilíbrio  da  biodiversidade  e  riscos  aos  seres  humanos.  Essas  ações
ilustram o caráter inovador da REsMA, possibilitando o desenvolvimento de projetos de pesquisa com
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uma abordagem muldisciplinar integrada. Para tanto, serão utilizadas ferramentas de geotecnologia,
incluindo  técnicas  especiais  de  posicionamento  e  navegação,  geodésia  marinha,  modelagem
hidrológica e hidrogeomorfológica, monitoramento e dinâmica de processos erosivos, análise espacial
e  geoestatística.  Tais  ferramentas  serão  utilizadas  em projetos  de  monitoramento  e  modelagem
ambiental da REsMA, em particular nos estudos de mudanças climáticas, clima urbano, saúde e riscos
de exposição a agentes estressores, processos de vertente, dinâmica de paisagens e planejamento
ambiental. Essas atividades também terão o suporte das ações transversais de informática voltadas
para a otimização e distribuição de dados, adaptação de algoritmos de distribuição para sistemas em
larga escala, heterogêneos e dinâmicos, além de aplicação de modelos de dados complexos e gráficos
incluindo também a neurociência computacional e ferramentas estatísticas. As ações transversais de
geotecnologia e informática serão fortalecidas e ampliadas por meio de cooperações e intercâmbios
internacionais (descritos na ação 1).

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual Meta 2º Ano Meta Final

Qualitativo
Inovação por meio de projetos de integração
de aspectos físico-químico-biológicos com
componentes de informática e geotecnologia
aplicados à gestão de risco ambiental

Parcial Em
consolidação Consolidada

Qualitativo Número de projetos de pesquisa transversais
com recursos do exterior

Não
estimado 9 18

PPGs Participantes

PPG Nota da Quadrienal
AGRONOMIA (PRODUÇÃO VEGETAL) 5

Justificativa

O  Programa  de  Pós-Graduação  em  Agronomia  -  Produção  Vegetal  integra  o  PrInt-UFPR  no  tema
Biodiversidade e Meio Ambiente, vinculado ao projeto Rede de Internacionalização em Bioprospecção,
Biogeoquímica e  Biotecnologia  Ambiental.  O PPG Agronomia -  Produção Vegetal  tem sua linha de
pesquisa voltada para estudos epidemiológicos e manejo integrado de doenças que causam danos em
plantas,  resultando perdas  para  o  setor  agrícola.  Dentro  deste  tema,  desenvolve  pesquisas  sobre
variabilidade na população dos patógenos importantes em frutíferas temperadas (maça, uva, pêssego
etc) e na cultura da soja, contando com a participação da docente Louise Larissa May De Mio. A cada ano
que passa aumenta a pressão de seleção dos fungicidas sobre patógenos e surgem populações com
resistência aos fungicidas acarretando falha do controle das doenças. O desenvolvimento de novos
ativos  papara  o  manejo  sustentável  e  com  menor  impacto  ao  ambiente  poderia  evitar  perdas
econômicas gerando novas opções para o manejo. Neste projeto, a professora Louise Larissa May De Mio
estará responsável, juntamente com seus parceiros externos (Universidades da Califórnia, Universidade
da Florida e Universidade de Clemson)  em testar  e  validar  produtos desenvolvidos pelo grupo de
pesquisa  para  os  vários  patógenos  (estudos  de  modo  de  ação)  e  respectivas  doenças  (definição  de
estratégias de controle). O projeto envolve interação dentro da universidade e promoverá intercambio
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de  estudantes,  professores  e  colaboração  internacional.  A  professora  tem  várias  publicações
internacionais e ao longo se sua carreira tem participado de vários eventos internacionais e programas
de doutorado sanduiche (PDSE) por meio de seus orientados.

PPG Nota da Quadrienal
BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR 5

Justificativa

O Programa de  Pós-Graduação em Biologia  Celular  e  Molecular  está  vinculado  ao  objetivo/projeto
proposto na área temática Biodiversidade e Meio Ambiente, no âmbito do projeto de internacionalização
da UFPR (Edital PRINT/CAPES). Este Programa tem 39 anos de atuação na temática de Biodiversidade.
Desde a sua criação, em 1979, a atuação dos docentes do programa, bem como as linhas de pesquisa
desenvolvidas,  estão  nesta  área.  Atualmente,  podemos  ressaltar  este  vinculo  com  a  área  de
Biodiversidade,  nas  linhas  de  pesquisa  Biologia  de  Processos  Celulares  e  Toxicologia  Celular.
Especificamente  os  subprojetos  do  PRINT/UFPR  (a)  “Rede  de  Internacionalização  em  Bioprospecção,
Biogeoquímica e Biotecnologia Ambiental”, no qual os Professores Edvaldo da Silva Trindade e Fernanda
F. Simas participam; (b) “Rede de Internacionalização em Biodiversidade e Meio ambiente: Ameaças e
Conservação”,  no  qual  a  professora  Lucélia  Donatti  participa,  e  (c)  “Monitoramento  e  modelagem
Ambiental”, no qual os Professores Ciro Alberto de Oliveira Ribeiro e Maritana Mela Prodócimo, são
fundamentais  para o  desenvolvimento dos projetos relacionados às respectivas linhas de pesquisa
destes pesquisadores, sendo importante para melhoria da qualidade das publicações (jornais de elevado
fator  de  impacto).  Ressaltamos  aqui,  publicações  recentes  do  Programa  nestas  temáticas,  com
protagonismo discente e docente (citados acima), além de participação internacional: (i) Yamamoto et
al., 2017 (Qualis A1/CBII), Chemosphere, 186:88-99. (doi: 10.1016/j.chemosphere.2017.07.111); (ii) Rank
e t  a l . ,  2 0 1 7  ( Q u a l i s  B 1 / C B I I )  T o x i c o l o g y  i n  V i t r o ,  v .  4 0 ,  p .  1 3 4 - 1 4 3 ,  2 0 1 7 .
(https://doi.org/10.1016/j.tiv.2017.01.003); (iii) Piechnik et al., 2017 (Qualis A/CBII), Journal of Proteomics
(Print), v. 151, p. 145-161. (https://doi.org/10.1016/j.jprot.2016.04.036). A vinculação do PPG com a área
temática Biodiversidade é evidente ao se analisar a produção intelectual dos docentes envolvidos nestes
subprojetos e do Programa como um todo. Além disso, o projeto de internacionalização irá contribuir
com a formação de nossos estudantes, que poderão vivenciar o ambiente científico e acadêmico fora do
país. A formação de um profissional qualificado está entre os objetivos primordiais do PPG em Biologia
Celular e Molecular.

PPG Nota da Quadrienal
BOTÂNICA 4

Justificativa

O Programa de Pós-Graduação em Botânica tem, por natureza, um caráter multidispiclinar, atuando em
áreas do conhecimento que vão desde os estudos sobre a evolução da biodiversidade e relações
ecológicas, até processos de propagação vegetal e biotecnologia. Dentre estas, os estudos sobre a
evolução da biodiversidade e ecologia vegetal representam duas importantes linhas de pesquisa de
nosso  PPG.  Historicamente,  o  PPGBOT  tem  colaborado  com  diversas  Instituições  do  exterior,
especialmente  Museus  de  História  Natural,  Jardins  e  Botânicos  e  Universidades.  Dessa  forma,  a
ampliação  destas  colaborações  será  uma  ótima  oportunidade  para  avançarmos  neste  sentido.  O
programa de pós-graduação em Botânica (PPG-BOT) está também integrando o subprojeto “Rede de
Internacionalização  em  Bioprospecção,  Biogeoquímica  e  Biotecnologia  Ambiental”.  Dentre  essas
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atividades previstas está o desenvolvimento da temática de biologia sintética aplicada a bactérias
promotoras de crescimento vegetal. Através da atuação de seus docentes credenciados e inscritos no
subprojeto  será  possível  o  desenvolvimento  de  estudos  in  vitro  de  plantas  inoculadas  com essas
bactérias para a produção de fitormônios.  Este estudo visa tornar  a comunicação bactéria-planta mais
eficiente  e  dirigida,  mediante  metabólitos  secundários  de  plantas.  Para  tanto,  a  infraestrutura  de
laboratórios disponibilizada pelos docentes do PPG-BOT se faz essencial para o desenvolvimento dessas
atividades, que são centrais para ótima realização do subprojeto.

PPG Nota da Quadrienal
CIÊNCIAS (BIOQUÍMICA) 7

Justificativa

O Programa de Pós-Graduação em Ciências (Bioquímica) (PPG-Bq), criado em 1965, foi o primeiro a ser
implantado na Universidade Federal do Paraná (UFPR) sendo um dos mais antigos na área de Ciências
Biológicas II, possuindo atualmente o conceito 7. O PPG-Bq possui uma única área de concentração:
BIOQUÍMICA.  E  possui4  linhas  de  pesquisa:  1-  BIOQUÍMICA  E  BIOLOGIA  MOLECULAR  DE
MICRORGANISMOS;  2-  BIOQUÍMICA FARMACOLÓGICA E METABOLISMO CELULAR,  3-  ENZIMOLOGIA E
BIOTECNOLOGIA e 4- QUÍMICA DE CARBOIDRATOS. Todas as Linhas de Pesquisa têm interação com
diversos grupos no exterior, mobilidade acadêmica de docentes e discentes, produção em parceria com
pesquisadores  estrangeiros  e  inserção  consolidada  na  produção  do  conhecimento  em revistas  de
visibilidade internacional. A participação do PPG-Bq no CAPES-PrInt será essencial para consolidar e
incrementar o seu perfil de excelência. A participação naáreade Biodiversidade e Meio Ambiente envolve
docentes  permanentes  de  todas  as  linhas  de  pesquisa  do  PPG-Bq.  As  ações  dessa  área  visam
principalmente abioprospecção ambiental e genômica para o isolamento de novas moléculas, utilização
de técnicas modernas de análise biogeoquímica e genômica para o monitoramento ambiental e biologia
sintética para o desenho de sensores ambientais e melhoramento de bactérias associadas a plantas.
Outras ações incluem biologia evolutiva e áreas relacionadas.A integração de parceiros internacionais de
ampla experiência nas suas áreas propiciará um salto de qualidade significativo nas linhas de pesquisa
que  abrange  esta  proposta.  Questões  científicas  pertinentes  e  o  acesso  a  tecnologias  de  ponta  são
exigências  recorrentes  para  se  atingir  o  nível  de  resultados  publicados  em  revistas  científicas  de  alto
impacto  nas  áreas  de  bioprospecção,  biogeoquímica  e  biotecnologia.  As  parcerias  internacionais
estabelecidas nesta Rede trarão tanto o aporte intelectual de pesquisadores experientes, assim como o
acesso  a  parques  tecnológicos  de  ponta  e  treinamento  de  docentes  e  doutorandos.  Em  termos
tecnológicos almeja-se implantar em plataformas já existentes na UFPR estratégias inovadoras para a
análise  de amostras  ambientais  por  RMN e  Espectrometria  de  Massas  de alta  resolução,  técnicas
inovadoras  de  modificação  genética  de  microrganismos  de  relevância  ambiental,  novas  aplicações
biotecnológicas  de  enzimas,  polissacarídeos,  moléculas  de  baixa  massa  e  fitormônios,  e  integrar  os
grupos  de  bioprospecção  e  de  análise  de  estressores  ambientais.

PPG Nota da Quadrienal
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (ENTOMOLOGIA) 5

Justificativa

Os Padrões  de  Biodiversidade observados  na  natureza  são  o  produto  de  uma série  de  processos
evolutivos  históricos.  Considerando  que  este  é  o  conceito  unificador  da  Biologia,  ciências  como  a
Sistemática e, mais fundamentalmente, a taxonomia passam a ter um papel essencial, já que a espécie
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é a unidade básica dos sistemas biológicos. A diversidade biológica tem sido estimada ao redor de 10
milhões de espécies de eucariotos, das quais menos de 2 milhões foram formalmente descritas. Por
outro lado, a velocidade e o impacto negativo dos efeitos antrópicos no ambiente não têm precedentes
na história, o que seguramente implica em uma perda de unidades evolutivas antes mesmo de seu
reconhecimento formal e potencial ecossistêmico. Desta forma, existe uma necessidade premente de se
delimitar,  descrever  e  entender  as  variações  nestas  unidades  evolutivas  como  base  inicial  da
compreensão dos processos que geram e mantém a biodiversidade. É neste contexto do estudo da
origem, evolução e da preservação da Biodiversidade que o Programa de Pós-graduação em Entomologia
vem  atuando  nos  últimos  20  anos,  principalmente  nas  linhas  relacionadas  à  Sistemática  e  suas
vertentes,  utilizando  arcabouços  teóricos  derivados  da  biologia  comparada,  biogeografia,  biologia
molecular  e  ecologia.  Com  esta  perspectiva  multidisciplinar  de  produção  científica,  a  integração  com
pesquisadores do Brasil e de outros países, pela mobilidade de estudantes e professores, fornece uma
oportunidade ímpar de consolidar uma rede de estudos internacionais em Entomologia, estimulando
ainda mais as colaborações científicas (trabalhos em conjunto, workshops, disciplinas), ao mesmo tempo
em que consolida as linhas tradicionais e reconhecidas já existentes no nosso Programa.

PPG Nota da Quadrienal
CIÊNCIAS GEODÉSICAS 5

Justificativa

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas é tradicional no Brasil e tem mais de 40 anos de
existência. As ciências Geodésicas têm como objetivo principal a determinação da forma, dimensões e
campo da gravidade externo da Terra, bem como suas variações temporais, sua medição topográfica e
sua  representação  cartográfica,  além  da  análise  da  informação  a  respeito  da  superfície  da  Terra
utilizando diferentes métodos matemáticos e de tecnologias da informação. Com estes conhecimentos o
programa  irá  contribuir  na  área  de  Biodiversidade  e  Meio  Ambiente  e  na  subárea  de  qualidade
ambiental, riscos e mudanças climáticas, com ações que contemplem o “Monitoramento e Modelagem
Ambiental” como atividade central para promover o trabalho conjunto de todas as áreas envolvidas no
projeto.  Desta  forma,  o  PPGCG está  participando  da  rede  estratégica  na  área  de  Monitoramento
Ambiental (REsMA – UFPR) e ainda irá proporcionar dados devidamente interpretados e avaliados, os
quais conjuntamente com parâmetros físico-químicos, biológicos e químicos, irão promover a avaliação
de risco para a biota e populações humanas. Entender, através do conhecimento prévio desses riscos, o
papel dos agentes externos sobre a Biota e sistemas ambientais definindo como consequência os valores
necessários  para  a  compreensão  dos  meios  que  possam  de  alguma  forma  comprometer  a
Biodiversidade. Com a participação deste programa neste projeto visualiza-se o seu crescimento visto
que estamos imersos em um contexto global de troca de informações na busca pelo conhecimento, além
de intensificar a internacionalização do programa. Também identifica-se a participação na REsMA que se
apresenta como um importante “produto” inovador.

PPG Nota da Quadrienal
Ciência Animal 4

Justificativa

O PPGCA conta com 17 docentes vinculados e 35 discentes todos executando projetos na área da
saúde/produção animal, sendo que grande parte deles tem interface em saúde pública e humana. Sabe-
se que demandas adicionais geradas pelo caráter exploratório típico de alguns protocolos experimentais
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requerem um suporte adicional de recursos e conhecimento técnico para que o andamento da formação
científica mais qualificada dos nossos pós-graduandos seja garantido. Nesse contexto a participação no
edital Capes-Print no tema Biociências e Saúde veio a se enquadrar perfeitamente nas necessidades do
PPGCA. Recentemente, a docente do programa, Dra. Aline de Marco Viott, realizou um período de visita
técnica a Universidade de Córdoba Espanha (UCO), tendo a oportunidade de estreitar relações com um
grupo de pesquisadores que desenvolve projetos dentro da área de Enfermidades respiratórias de
suínos.  As  enfermidades  respiratórias  são  uma  das  principais  causas  de  perda  econômica  na
suinocultura brasileira. Apesar do grande impacto econômico e sanitário esse tema ainda vem sendo
pouco  investigado  no  Brasil.  Entretanto,  vários  centros  de  pesquisa  mundial  como  a  UCO  vêm
explorando ativamente o tema com uma linha de pesquisa sólida com publicações em revista de renome
internacional e de alto impacto. O desenvolvimento de uma linha de pesquisa e investigação semelhante
na  UFPR iria  possibilitar  o  desenvolvimento  de  projetos  em parceria  com a  UCO,  intercâmbio  de
tecnologias e conhecimento, além da possibilidade de formação de alunos de pós-graduação (nível
mestrado e doutorado) envolvendo ao todo, cinco docentes do programa. No âmbito tecnológico o
desenvolvimento de técnicas  de diagnóstico  dentro  da temática  proposta  possibilitaria  um correto
controle dessa enfermidade na produção de suínos e evitaria o uso indiscriminado de antibióticos que
impactam em resistência bacteriana tanto nos animais como nos humanos. Diretamente ao PPGCA
espera-se que a alocação de recursos permita: a visita de dois professores sêniores e um professor
visitante Junior da UCO que irão ministrar disciplinas de pós-graduação e desenvolver atividades de
pesquisa, o estabelecimento de uma bolsa de Pós-doutoramento para um dos docentes envolvidos,
doutorado sanduíche,  além de quatro orientações de mestrado,  cotutelas internacionais  e diversas
iniciações cientificas. Por fim, espera-se a publicação de no mínimo seis artigos de pesquisa (A1 e A2) e
publicações em congressos nacionais e internacionais.

PPG Nota da Quadrienal
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6

Justificativa

O PPG em Desenvolvimento Econômico (PPGDE) atua há cerca de 30 anos na formação de alunos e na
realização de estudos e pesquisas com ênfase na temática do desenvolvimento econômico. O processo
de  desenvolvimento  é  por  natureza  complexo,  de  modo  que  visões  interdisciplinares  sobre  esse
fenômeno se torna essencial. Nessa perspectiva, o PPG está inserido na proposta da UFPR para o PRINT-
CAPES vinculado ao Tema Biodiversidade e Meio Ambiente, no qual o PPGDE participa no projeto “Rede
de internacionalização em biodiversidade e meio ambiente: ameaças e conservação da biodiversidade”.
São  9  docentes  do  PPG  inseridos  nesses  projetos  e  todos  possuem  atividades  proeminentes  de
internacionalização. O avanço da problemática ambiental, com destaque para a perda de biodiversidade,
e sua estreita relação com a dinâmica social e econômica representa uma importante oportunidade de
pesquisa em rede para o PPGDE no debate internacional. Cabe destacar que a interface econômica e
social, relativa as ameaças e a conservação da biodiversidade, requer um tratamento mais aprofundado
na Ciência  Econômica  dada a  complexidade inerente  ao  binômio  desenvolvimento-meio  ambiente.
Assim,  o  projeto  “Rede  de  internacionalização  em  biodiversidade  e  meio  ambiente:  ameaças  e
conservação da biodiversidade” propicia ao PPGDE uma oportunidade para ampliar a pesquisa nessa
temática que é demasiadamente relevante para o progresso social e que possui múltiplas possibilidades
de interação com pesquisadores e instituições multilaterais internacionais.

PPG Nota da Quadrienal
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ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO 6

Justificativa

O PPG em Ecologia tem, por natureza, um caráter multidisciplinar,  o que permite sua atuação em
diferentes objetivos do Tema Biodiversidade e Meio Ambiente. A vocação de todas as linhas de pesquisa
do PPG-ECO (“Ecologia de Populações e Comunidades”; “Conservação”; e “Ecotoxicologia e Qualidade
Ambiental”) está relacionada com o entendimento de como a biodiversidade está distribuída no espaço e
no tempo, e como são as relações entre espécies entre si e com o meio físico. As pesquisas envolvem
diversos grupos biológicos e abordagens analíticas, desde experimentos; dados coletados em campo;
modelagem matemática; revisão e síntese de dados secundários. Logo, a interação com pesquisadores
do exterior é essencial para que as pesquisas do PPG tenham maior mérito científico e sejam publicadas
em revistas  reconhecidas  internacionalmente.  Nesse  sentido,  o  corpo  docente  tem alto  destaque
internacional  considerando  sua  atuação  científico-acadêmica.  A  maioria  dos  professores  tem  índice  H
acima do esperado pela área de avaliação Biodiversidade da CAPES;  alta  porcentagem de artigos
publicados com pesquisadores estrangeiros de renome; alta atração de pesquisadores e alunos do
exterior;  atuam  como  revisores  de  revistas  internacionais  e  alguns  são  editores  de  revistas
internacionais de alto impacto e bem qualificadas na área de avaliação Biodiversidade da CAPES. Isso só
é  possível  pela  vocação  de  internacionalização  do  PPG-ECO.  De  fato,  as  pesquisas  realizadas
frequentemente consideram a relação dos conhecimentos gerados nos ecossistemas brasileiros com
ecossistemas de diversas partes do mundo. Alguns exemplos são projetos realizados por docentes que
envolvem estudos de organismos de ambientes diferentes dos encontrados no Brasil, como um projeto
envolvendo peixes antárticos e outros envolvendo padrões globais em biodiversidade. Destaca-se a
participação de docentes do PPG em grupos de pesquisa internacional, alguns participando de redes de
pesquisa para entender padrões globais na biodiversidade e impactos de ações antrópicas no meio
ambiente como mudanças climáticas, fragmentação de hábitats e invasões biológicas. Como resultado, o
PPG-ECO é um dos principais e mais bem avaliados cursos de pós-graduação da área de avaliação
Biodiversidade da CAPES. Isso faz com que muitos alunos estrangeiros procurem o PPG para ingressar na
pós-graduação (7 alunos estrangeiros matriculados em 2017), colocando o PPG como um curso central
para a as estratégias de internacionalização da UFPR.

PPG Nota da Quadrienal
ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AMBIENTAL 5

Justificativa

A mudança global, o crescimento da população, a urbanização e a demanda energética criam uma
pressão crescente sobre os ciclos de água, os recursos naturais e os ecossistemas, bem como sobre a
infraestrutura  sanitária.  Os  maiores  desafios  resultantes  assim  são:  (i)  Segurança  e  proteção  dos
recursos  hídricos  em quantidade e  qualidade para  a  produção da água potável,  de  energia  e  de
alimentos, assim como para a conservação dos ecossistemas; (ii) Previsão e respectiva quantificação das
consequências das variações climáticas naturais e das mudanças antrópicas globais no ciclo de água e
nos ciclos de materiais dominados pela água, no intuito de entender e reduzir tanto seus impactos sobre
a disponibilidade de recursos hídricos e a qualidade de ecossistemas, quanto os riscos de desastres
naturais (iii) Adaptação diistribuição, da infraestrutura e das tecnologias de água às novas condições
ambientais e aos usos com respeito às demandas sociais, especialmente em ambientes urbanos. (iv)
Utilização  eficiente  de  água  no  setor  elétrico  com  impactos  ambientais  reduzidos  para  produção  de
energia, estocagem de energia e processos de refrigeração. Portanto, o desenvolvimento de soluções
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inovadoras  para  estes  desafios  requer  uma  nova  e  mais  forte  colaboração  e  interação  na  pesquisa
acadêmica entre as  ciências  naturais,  sociais  e  engenharias.  Neste contexto,  a  implementação de
soluções  de  engenharia,  na  prática,  requer  uma cooperação  intensa  com instituições  nacionais  e
internacionais,  estas  não  necessariamente  acadêmicas,  para  a  promoção  da  sustentabilidade  dos
recursos hídricos e do meio ambiente. Cumpre destacar Programa de Pós-Graduação em Engenharia de
Recursos Hídricos e Ambiental (PPGERHA) consolidou um espaço para competência científica agregando
a  competência  fundamental  e  ampla  em  todos  os  processos  do  ciclo  de  água,  modelagem  de
ecossistemas e processos energéticos e desenvolvimento de tecnologias para mitigação de impactos
Neste contexto a inserção do PPGERHA no tema BIODIVERSIDADE e MEIO AMBIENTE é um estágio
natural  de  sua  expertise  desenvolvida  nos  últimos  20  anos  e  com  experiência  em  atividades
internacionais e portanto, para os desafios a serem consolidados no programa PRINT-UFPR.

PPG Nota da Quadrienal
Engenharia Ambiental 4

Justificativa

O  PPGEA  encontra-se  hoje  em  fase  de  expansão  e  a  experiência  do  corpo  docente  é  verificada  na
publicação  científica  e  nas  colaborações  internacionais.  Estas  colaborações  são  fruto  dos  destaques
científicos  dos  docentes  e  das  suas  iniciativas  de  internacionalização  com  doutoramento  no  exterior,
pós-doutorado e intercâmbio acadêmico que promovem ou orientam. O PRINT é a oportunidade para
fortalecer estas iniciativas de forma perene e contínua, por meio do estímulo e do apoio à mobilidade de
pesquisadores e estudantes. Na área temática de Biodiversidade e Meio Ambiente o PPGEA se destaca
nas pesquisas que integram monitoramento e modelagem, buscando realizar o diagnóstico do meio
ambiente e o prognóstico mediante cenários de alterações ambientais ou análise de impactos. A aliança
destes  conceitos  se reflete em um diferencial  em termos da concepção e  proposta do programa,  que,
dentre outras, contempla linhas de pesquisa nas áreas de ecologia aplicada, meteorologia, química
ambiental, qualidade do ar, gestão de reservatórios e engenharia costeira. A pesquisa na interface entre
medição e modelagem, busca compreender e explicar os processos ambientais,  sejam eles físicos,
químicos ou biológicos, em uma análise transversal entre a engenharia e a abordagem de conservação
dos recursos naturais, na busca do desenvolvimento sustentável. Não há modo de lidar com a natureza e
o desenvolvimento humano fixando pesquisas e interações com os limites geopolíticos. Assim como um
rio, a fauna e o ventos que cruzam fronteiras, pesquisas nestes temas também assim o demandam para
que as análises sem integradas, integradoras e seus resultados aplicáveis de forma geral.

PPG Nota da Quadrienal
FISIOLOGIA 4

Justificativa

O programa de pós-graduação em Fisiologia da UFPR (PPG-Fisiologia) está vinculado à área temática
Biodiversidade e Meio Ambiente, cujo objetivo principal é formar redes internacionais de pesquisa dos
fenômenos associados à biodiversidade, incluindo a avaliação dos riscos ambientais à biota e aos seres
humanos. Nesse contexto, o PPG-Fisiologia contribuirá para o fortalecimento dos grupos e redes de
pesquisa  envolvidos  na  identificação  e  avaliação  de  riscos  químicos  a  organismos  vivos,  incluindo  os
seres  humanos;  por  meio  da análise  de marcadores  fisiológicos  de disfunções induzidas  por  poluentes
ambientais,  como  resíduos  químicos  industriais,  agrotóxicos,  plastificantes  e  medicamentos.  Em
particular,  o  PPG-Fisiologia  contribuirá  para  a  análise  de  parâmetros  relacionados  a  alterações
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endócrinas e reprodutivas induzidas por agentes químicos ambientais. Os parâmetros e marcadores
fisiológicos utilizados serão avaliados em modelos experimentais in vitro e in vivo, utilizando a estrutura
e experiência dos laboratórios do PPG-Fisiologia e por meio de uma abordagem multidisciplinar, com a
participação de outros programas de pós-graduação e de colaboradores internacionais. Essa abordagem
multidisciplinar  e  colaborativa  visa  o  delineamento  de  estratégias  para  a  avaliação  integrada  de
múltiplos biomarcadores moleculares, celulares e funcionais de exposição química.

PPG Nota da Quadrienal
GENÉTICA 4

Justificativa

O Programa de Pós-Graduação em Genética se vincula ao PrInt no tema Biodiversidade e Meio Ambiente,
projeto "Rede de Internacionalização em Bioprospecção, Biogeoquímica e Biotecnologia Ambiental", o
que  se  justifica  em  virtude  de  vários  professores  que  integram  o  PPG  atuarem  em  ações  e  projetos
vinculados à temática. A Profa. Dra. Chirlei Glienke vem trabalhando desde 2001 com bioprospecção de
produtos  naturais  produzidos  por  microrganismos  endofíticos  de  plantas  medicinais  de  biomas
brasileiros, com destaque para o Pantanal e Cerrado Sul Matogrossenses. Nesse periodo foram isolados
mais de 3.000 linhagens de fungos e actinobactérias atualmente mantidas na coleção de culturas da
UFPR. A bioprospecção de produtos naturais para fins de controle de patógenos humanos e vegetais tem
contribuído para a produção científica de qualidade, com destaque para artigos publicados nas revistas
Scientific Reports (grupo Nature), Frontiers in Microbiology, Studies in Mycology e Persoonia. Esse projeto
conta com colaborações internacionais importantes, como a dos Dr. Jurgen Rohr and Jon Thorson do
Departamento de Farmocologia da Universidade de Kentucky nos Estados Unidos e do Dr. Pedro Crous
do CBS-Fungal Biodiversity Centre na Holanda. Além disso, conta com a colaboração dos professores da
UFPR doutores Edvaldo Trindade (Biologia Celular),  Guilherme Sassaki,  Emanuel Mantelpi de Souza,
Marcelo  M.  Santos  (Bioquímica),  Jaqueline  Oliveira,  Daniela  Gradia  (Genética)  e  Anderson Barisson
(Química). Essas colaborações (nacionais e internacionais) tem proporcionado o intercâmbio de alunos
tanto para os Estados Unidos (Daiani Savi e Aliandra Medeiros) quanto para a Holanda (Renata Gomes),
sendo fundamental para o aumento do fator de impacto das publicações do grupo junto ao PPGGEN.
Dessa forma, a vinculação do PPG-Genética a esse projeto do PRINT-CAPES visa o fortalecimento dessas
importantes colaborações.

PPG Nota da Quadrienal
GEOGRAFIA 6

Justificativa

O  Programa  de  Pós-Graduação  em  Geografia  se  vincula  ao  Capes  PrInt-UFPR  nos  projetos/objetivos
contidos nas áreas temáticas Biodiversidade e Meio Ambiente e Democracia, Cultura, Desenvolvimento,
o que se deve pela adesão e coerência dos projetos de pesquisa em desenvolvimento e docentes
credenciados  nele  envolvidos.  Os  projetos  da  área  temática  Biodiversidade  e  Meio  Ambiente  tem
vinculação direta com a linha de pesquisa de Paisagem e Análise ambiental, enquanto o projeto da área
temática Democracia,  Cultura, Desenvolvimento tem relação com a linha de pesquisa Produção do
Espaço e Cultura, e ambos tem vinculação com a área de concentração do PPGGEO.

PPG Nota da Quadrienal
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INFORMÁTICA 5

Justificativa

O Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGInf) se vincula a duas áreas temáticas no edital
CAPES-Print. No tema Biodiversidade e Meio Ambiente, área Qualidade Ambiental/Mudanças Climáticas,
os pesquisadores estão envolvidos no projeto “Monitoramento e Modelagem Ambiental”, o qual propõe
ações Integradas que permitirão a compreensão dos riscos de exposição da biota aos agentes externos,
além de estabelecer parâmetros para a discussão da integridade da Biodiversidade. O conjunto de dados
provenientes  dos  parâmetros  que  constituem  a  base  do  projeto  será  alvo  dos  trabalhos  dos
pesquisadores do PPGInf, que atuarão na otimização e distribuição dos dados, adaptação de algoritmos
de distribuição para sistemas em larga escala, heterogêneos e dinâmicos, além de aplicação de modelos
de  dados  complexos  e  de  grafos,  incluindo  também a  neurociência  computacional  e  abordagens
estatísticas. No tema Democracia, Cultura e Desenvolvimento, área Humanidades Digitais, os docentes
do PPGInf fazem parte da equipe do projeto “SmartMinds: Internacionalização das Humanidades na
esfera  pública  digital”  e  desenvolveram  pesquisas  na  área  de  reconhecimento  de  padrões  em
documentos  históricos  e  infraestrutura  computacional  para  suporte  das  atividades  relacionadas  ao
armazenamento,  processamento,  análise,  tradução  e  pesquisa  em  documentos  históricos.  Ainda
vinculado ao tema de Democracia, Cultura e Desenvolvimento, os docentes do PPGInf atuarão no projeto
“Politicas Públicas” realizando pesquisa e o desenvolvimento de soluções inovadoras no uso de redes de
alta velocidade para a transmissão, processamento e disponibilização de grandes quantidades de dados,
para o apoio na implantação, fortalecimento e avaliação das políticas públicas de inclusão digital, saúde,
educação e transparência. Essas ações envolvem o processo de forma integrada desde a aquisição dos
dados até sua visualização.

PPG Nota da Quadrienal
MICROBIOLOGIA, PARASITOLOGIA E PATOLOGIA 5

Justificativa

O Programa de Pós-Graduação em Microbiologia, Parasitologia e Patologia (PPGMPPa) foi criado em 2003
e o doutorado teve inicio em 2009. Tendo mais de 200 trabalhos de dissertações e teses concluída em
2017 possui um elenco de professores que atuam na área de pesquisa básica e aplicada em saúde
humana. Atualmente com nota 5 na Capes vislumbra-se um conceito 6 na próxima avaliação tendo em
vista  a  produção  científica  focada  em  qualis  A  B1  no  primeiro  ano  do  quadriênio.  O  corpo  docente
formado por 47 % de Pesquisadores do CNPq sendo 9 nivel 2, 2 nível 1D e 1 nível 1A. As produções em
artigos  completos  tem  sido  produzidas  em  torno  de  40%  entre  qualis  A  e  B1.  O  perfil  do  Programa
possibilita capacitar mestres e doutores, em distintas áreas de formação, tais como Ciências Biológicas,
Farmácia, Biomedicina, Medicina, Medicina veterinária, Nutrição, Engenharia de Bioprocessos, Química,
Fisioterapia, Enfermagem, nas áreas de Ciências da Vida, esta multidisciplinaridade possibilita a troca de
conhecimentos,  contribui  para  a  produção  de  novos  conhecimentos  científicos  reconhecidas  pela
excelência na área de desenvolvimento científico. A justificativa para a vinculação do professor Marcelo
Molento  nesse  projeto  diz  respeito  a  sua  interação com o  grupo de  pesquisadores  envolvidos  na
produção de moléculas, que seriam selecionadas para uso em controle de doenças parasitárias como a
Leishmaniose.  Assim sendo  o  professor  pretende  propor  estratégias  agroecológicas  de  tratamento
parasitário, ambientalmente sustentáveis tendo portanto completa pertinência para adesão a área de
biodiversidade.
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PPG Nota da Quadrienal
QUÍMICA 7

Justificativa

Diversos grupos de pesquisa do Programa de Pós-graduação em Química (PPGQ) da UFPR atuam na
identificação, purificação, caracterização e derivatização de compostos moleculares extraídos de fontes
naturais renováveis, os quais englobam desde metabólitos de massa molecular baixa até enzimas e
polissacarídeos  cujo  potencial  para  exploração  econômica  é  alto.  É  de  conhecimento  público,  por
exemplo,  que  muitos  medicamentos  comerciais  têm  origem  em  fontes  naturais.  Isso  acentua  a
importância da bioprospecção no setor farmacêutico e não só nele, uma vez que bio(macro)moléculas
são também relevantes no controle de pragas agrícolas e urbanas, na indústria alimentícia, no estímulo
ao crescimento vegetal e na (bio)catálise de reações de interesse industrial. É neste contexto que o
PPGQ se insere na “Rede de Internacionalização em Bioprospecção,  Biogeoquímica e Biotecnologia
Ambiental”  do  PrInt-UFPR.  A  experiência  dos  nossos  pesquisadores  em  técnicas  refinadas  de  análise
estrutural, como a ressonância magnética nuclear (RMN) e a espectrometria de massas, e a interação
com parceiros de outros países permitirão a formação de discentes e docentes através de missões de
estudo e de trabalho, oferta de disciplinas, participação em congressos internacionais e nos seminários
de  integração  previstos  no  projeto.  Esta  atuação  conjunta  se  dará  no  desenvolvimento  de  novos
produtos  farmacêuticos,  no  monitoramento  de  marcadores  moleculares  de  estresse  ambiental  e
poluição,  e  na  identificação  de  compostos  que  atuem sobre  organismos  transmissores  de  doenças  ou
deletérios para a produção vegetal. Em outra frente, pesquisadores do PPGQ e parceiros estrangeiros
explorarão  bibliotecas  genômicas  e  metagenômicas  para  identificar  novas  enzimas  cuja  atividade
constitua alternativa biotecnológica para o aproveitamento de resíduos agroindustriais, a síntese de
insumos industriais e a exploração sustentável da biomassa abundante no país. Finalmente, no projeto
“Monitoramento e Modelagem Ambiental” concretiza-se uma oportunidade única de interação do PPGQ
com especialistas de grande renome internacional na RMN Unilateral. Isso permitirá a formação de
recursos humanos em RMN de baixo campo capazes de atuar na detecção, por exemplo, de alterações
estruturais em barragens e contenções em lagos, reservatórios e usinas, para a prevenção de acidentes
ambientais de alto impacto como os que ocorreram recentemente em Minas Gerais e no Pará.

PPG Nota da Quadrienal
SISTEMAS COSTEIROS E OCEÂNICOS 5

Justificativa

O programa de pós-graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos (PGSISCO) está diretamente atrelado
a área de Biodiversidade (anteriormente nominada como Ecologia e Meio Ambiente) desde sua criação
(2006). A capacidade multidisciplinar do seu corpo docente permite a formação qualificada de recursos
humanos e o desenvolvimento de trabalhos com temas transversais de todas as áreas das Ciências
Sociais, Exatas, da Terra e da Vida em conjunto com técnicas estatísticas e abordagens experimentais
que permitem inferir os processos que originam, regulam e mantêm a diversidade biológica em sistemas
costeiros  e  oceânicos.  Com isso,  as  pesquisas  em dinâmica  oceânica  e  costeira,  biogeoquímica  e
poluição marinha, biologia e ecologia e manejo integrado da PGSISCO alcançaram um patamar de
destaque entre os grupos de Ciências do Mar, alçando o programa ao nível 5 da CAPES em pouco tempo.
Nesta  proposta,  utilizaremos  o  perfil  multidisciplinar  do  corpo  docente  e  a  consolidada  experiência
acadêmica para avançar na investigação do papel da biodiversidade na manutenção e produtividade de
ecossistemas  marinhos,  considerando  aspectos  científicos  e  tecnológicos  que  permitam  contribuir  na
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discussão da política de mudanças globais e impactos humanos sobre os ambientes marinhos em escala
local, regional e global. A eficiência e o aperfeiçoamento de nossos egressos e das pesquisas de ponta a
serem desenvolvidas pela PGSISCO nos próximos anos depende de sua inserção em programas de
internacionalização em escala multidisciplinar. Isso implicará na melhoria da capacidade da PGSISCO em
responder  quali-  e  quantitativamente  aos  incentivos  à  produção  cientifica  de  ponta  e  na  obtenção  de
know how de vanguarda das instituições selecionadas para receber nossos discentes e docentes. Assim,
espera-se que a iniciativa CAPES-Print seja o alicerce de partida para uma futura elevação de conceito e
que possa contribuir na execução de projetos de estimativas reais da biodiversidade, bem como o papel
biótico na manutenção da saúde dos ecossistemas, especialmente em ambientes costeiros com elevada
carga de estressores químicos.

PPG Nota da Quadrienal
ZOOLOGIA 5

Justificativa

Desde  sua  fundação  em  1974,  o  Programa  de  Pós-Graduação  em  Zoologia  da  UFPR  (PGZoo)
desempenhou um papel central na formação de pesquisadores na área de zoologia no Brasil, sendo o
quarto programa de pós-graduação mais antigo na área de biodiversidade no país.  Devido a esse
pioneirismo e à excelência em pesquisa zoológica, a nucleação de grupos de pesquisa pelos egressos da
PGZoo se fez evidente em universidades e centros de pesquisa de praticamente todos os estados do
país. Atualmente o PGZoo se divide em três áreas: evolução e sistemática, biologia animal e zoologia
zoologia  aplicada.  Pela  suas  naturezas,  todas estas  áreas  são intimamente ligadas ao estudo dos
padrões e processos relacionados à origem e manutenção da biodiversidade, com foco principal em
biomas brasileiros, justificando a sua vinculação ao tema Biodiversidade e Meio Ambiente.

Projetos de Cooperação Internacional

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Monitoramento e Modelagem Ambiental - REsMA
Início do Projeto Término do Projeto
01/01/2019 31/07/2022

Descrição do Projeto

A proposta tem o objetivo estratégico de construir  uma rede de colaboração em pesquisa para a
avaliação de riscos ambientais  para a biota e populações humanas,  a partir  de parâmetros físico-
químicos, biológicos e químicos, apoiada por ações transversais em geociências e informática para a
interpretação espacial dos dados e desenvolvimento de interfaces de aplicação para a Biodiversidade. A
proposta foi organizada para fins de estruturação em 3 (três) frentes de ações, Parâmetros Integrados,
Ações Transversais: Geotecnologias e Ações Transversais: Informática. A primeira é subdividida em três
subáreas onde se inserem 34 pesquisadores distribuídos nos respectivos PPG: (i) Parâmetros Químicos: 7
pesquisadores distribuídos nos PPG em Sistemas Costeiros e Engenharia Hidráulica e Saneamento; (ii)
Físico-químicos: 9 pesquisadores distribuídos nos PPG em Sistemas Costeiros, Engenharia Ambiental e
Engenharia Hidráulica e Saneamento; (iii) Biológicos: 11 pesquisadores distribuídos nos PPG em Biologia
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Celular e Molecular, Ecologia e Conservação, Farmacologia, Sistemas Costeiros e Engenharia Hidráulica e
Saneamento; as Ações Transversais (Geotecnologias) envolvem 8 pesquisadores distribuídos nos PPG
em Engenharia Hidráulica e Saneamento, Sistemas costeiros e oceânicos, e Geodésica; e as Ações
Transversais (Informática) contam com 6 pesquisadores distribuídos nos PPG em Sistemas Costeiros e
Informática. A internacionalização inclui ações de cooperação com centros de pesquisa oriunos de ampla
distribuição  geográfica  (Canadá,  França,  Espanha,  Itália,  USA,  África  do  Sul,  Alemanha,  Irlanda,  China,
Noruega, Austrália, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Portugal, Japão, México e Áustria). As ações de
cooperação estão organizadas de forma a explorar aspectos de inovação tecnológica trabalhados na
fronteira do conhecimento permitindo inovação pela aplicação de tecnologias arrojadas e de ponta.

Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Quantidade Valor
2019 16 R$ 247.554,00
2020 3 R$ 47.369,00
2022 2 R$ 31.579,00

Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Ano Valor
2019 R$ 0,00
2020 R$ 0,00
2021 R$ 0,00
2022 R$ 0,00

Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Modalidade Quantidade Valor Total
2019 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 3 R$ 119.599,20
2020 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 8 R$ 185.242,32
2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 7 R$ 279.064,80
2020 Doutorado Sanduíche (6 meses) 9 R$ 364.305,60
2021 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 1 R$ 23.155,29
2021 Doutorado Sanduíche (6 meses) 8 R$ 323.827,20
2021 Pós-doutorado com experiência no exterior (6 meses) 0 R$ 0,00
2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 5 R$ 199.332,00
2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 1 R$ 39.866,40
2022 Doutorado Sanduíche (6 meses) 4 R$ 161.913,60

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
RIBIMA - Rede de internacionalização em biodiversidade e meio ambiente: ameaças e conservação da
biodiversidade
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Início do Projeto Término do Projeto
01/01/2019 31/07/2022

Descrição do Projeto

O  objetivo  da  proposta  é  a  implantação  e  consolidação  de  uma  rede  internacional  para  o
desenvolvimento  de  pesquisas  com  padrão  de  excelência,  concomitante  à  formação  de  recursos
humanos  de  excelência,  transferência  de  conhecimento  para  a  sociedade  e  geração  de  políticas
públicas. As atividades e estratégias a serem desenvolvidas e implementadas visam propiciar uma
melhor compreensão e previsão dos fenômenos associados à biodiversidade, à conservação, à gestão e
à sustentabilidade dos recursos naturais, desde o nível das respostas individuais adaptativas até os
ecossistemas e sistemas socioecológicos, a partir de interações com grupos de pesquisa internacionais
já consolidados e de impacto. Entre os pesquisadores da UFPR envolvidos no projeto estão dois bolsistas
1A, um bolsista 1B, um bolsista 1D e seis bolsistas 2 do sistema de produtividade do CNPq. Este grupo
de  professores  mais  experientes,  com  perfil  internacionalizado,  todos  cientificamente  ativos  e
produtivos, irá interagir, no âmbito da rede, com um grupo de professores pesquisadores mais jovens,
quase todos com experiências internacionais durante seu doutoramento ou pós-doutoramento. Todos os
participantes tiveram e mantem atividades de cooperação internacional, várias delas formalizadas por
meio de convênios e termos de cooperação ou por contatos interpessoais. Muitos integrantes do projeto
vêm mantendo ações recentes, nos últimos cinco anos, como professores visitantes no exterior ou em
missões de curta duração, colaborações em projetos de pesquisa de âmbito internacional e co-autorias
de  trabalhos  científicos.  A  definição  da  equipe  estrangeira  buscou  identificar  pesquisadores  ativos,
produtivos e experientes, com indicadores evidentes de liderança e protagonismo no contexto científico
internacional. Quase todos os parceiros internacionais são professores diretamente envolvidos com a
formação de pessoal no nível de pós-graduação. Muitos pesquisadores estrangeiros mantém colaboração
ativa  com  os  participantes  nacionais  do  projeto  ou  concordaram  com  o  desenvolvimento  e/ou
aprofundamento de cooperações potenciais. As principais colaborações previstas se darão no eixo sul-
norte, visando também valorizar interações sul-sul, principalmente com países latino-americanos, na
expectativa  de  fundamentar  um maior  protagonismo do  Brasil  no  contexto  continental  e  reforçar
interesses científicos comuns a países em desenvolvimento.

Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Quantidade Valor
2019 4 R$ 78.041,00
2020 12 R$ 216.428,00
2021 7 R$ 127.066,00
2022 3 R$ 48.658,00

Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Ano Valor
2019 R$ 9.000,00
2020 R$ 9.364,00
2021 R$ 9.000,00
2022 R$ 9.000,00
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Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Modalidade Quantidade Valor Total
2019 Jovem Talento com Experiência no Exterior (12 meses) 0 R$ 0,00
2019 Jovem Talento com Experiência no Exterior (10 meses) 0 R$ 0,00
2019 Doutorado Sanduíche (6 meses) 4 R$ 161.913,60
2020 Jovem Talento com Experiência no Exterior (8 meses) 3 R$ 247.531,74
2020 Doutorado Sanduíche (6 meses) 6 R$ 242.870,40
2020 Jovem Talento com Experiência no Exterior (12 meses) 0 R$ 0,00
2021 Jovem Talento com Experiência no Exterior (9 meses) 3 R$ 272.731,74
2021 Jovem Talento com Experiência no Exterior (12 meses) 0 R$ 0,00
2021 Doutorado Sanduíche (6 meses) 7 R$ 283.348,80
2022 Jovem Talento com Experiência no Exterior (9 meses) 1 R$ 90.910,58
2022 Jovem Talento com Experiência no Exterior (12 meses) 0 R$ 0,00
2022 Doutorado Sanduíche (6 meses) 6 R$ 242.870,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Rede de Internacionalização em Bioprospecção, Biogeoquímica e Biotecnologia Ambiental
Início do Projeto Término do Projeto
01/01/2019 31/07/2022

Descrição do Projeto

A  Rede  de  Internacionalização  em  Bioprospecção,  Biogeoquímica  e  Biotecnologia  Ambiental  está
estabelecida com 25 participantes nacionais de 9 PPGs distintos e 38 participantes internacionais de
diversas  áreas.  A  atuação  dos  participantes  nacionais  está  distribuída  em 3  linhas  principais:  (i)
bioprospecção ambiental e genômica para o isolamento de novas moléculas, (ii) utilização de técnicas
modernas de análise biogeoquímica e genômica para o monitoramento ambiental e (iii) biologia sintética
para o desenho de sensores ambientais e melhoramento de bactérias associadas a plantas. Estas áreas
de atuação têm como objetivo comum avançar a internacionalização de linhas de pesquisa inovadoras
que visam explorar de forma sustentável a biodiversidade e a agricultura brasileira, aliadas a tecnologias
inovadoras  de  monitoramento  e  análise  ambiental.  A  rede  consolidará  colaborações  internacionais
existentes com Alemanha, Espanha, EUA, França, Itália, Reino Unido, Canadá, Argentina, Costa Rica,
Hungria,  Dinamarca,  Nova  Zelândia,  Finlândia  e  México;  os  projetos  de  cooperação  integrarão
pesquisadores  internacionais  em  linhas  de  pesquisas  brasileiras  e  promoverão  interfaces
multidisciplinares entre as pós-graduações atuantes. As parcerias internacionais estabelecidas nesta
Rede trarão tanto o aporte intelectual de pesquisadores experientes, assim como o acesso a parques
tecnológicos de ponta e treinamento de docentes e doutorandos. O envolvimento de pesquisadores
internacionais em workshops integradores e disciplinas em língua estrangeira permitirão aos quadros
discentes  de  diversos  programas  de  PG  da  UFPR  qualificação  em  temas  atuais  e  inovadores  de  suas
áreas. As áreas de bioprospecção ambiental  e genômica receberão pesquisadores especialistas em
bioprospecção ambiental  para isolamento de novas moléculas,  química estrutural  de biomoléculas,
ensaios toxicológicos e farmacológicos de moléculas in vitro por ensaios 2D e controle biológico de
pragas vegetais e especialistas em bioprospecção genômica e metagenômica, engenharia metabólica e
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aplicação de enzimas em biorremediação e biocatálise. Na área de biogeoquímica e análise de poluentes
ambientais os pesquisadores estrangeiros atuarão na área de biologia sintética de bactérias associadas
a plantas.

Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Quantidade Valor
2019 7 R$ 108.614,00
2020 13 R$ 182.223,00
2021 11 R$ 161.367,00
2022 10 R$ 143.859,00

Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Ano Valor
2019 R$ 8.000,00
2020 R$ 8.000,00
2021 R$ 8.000,00
2022 R$ 8.000,00

Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Modalidade Quantidade Valor Total
2019 Doutorado Sanduíche (6 meses) 2 R$ 80.956,80
2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 3 R$ 48.465,87
2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 7 R$ 113.087,03
2020 Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) 1 R$ 60.638,40
2020 Doutorado Sanduíche (6 meses) 7 R$ 283.348,80
2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (6 meses) 3 R$ 197.035,20
2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (6 meses) 2 R$ 131.356,80
2021 Doutorado Sanduíche (6 meses) 7 R$ 283.348,80
2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 6 R$ 96.931,74
2022 Doutorado Sanduíche (6 meses) 3 R$ 121.435,20
2022 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 5 R$ 80.776,45
2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (6 meses) 2 R$ 131.356,80

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Rede de Internacionalização em Evolução e Biodiversidade
Início do Projeto Término do Projeto
01/01/2019 31/07/2022
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Descrição do Projeto

A cooperação entre  pesquisadores  e  Instituições  de  diferentes  países  é  fator  fundamental  para  o
desenvolvimento  científico.  As  inovações  tecnológicas  têm  evoluído  rapidamente,  e  o  caráter  de
complementaridade,  obtido  por  meio  da  interação  entre  pesquisadores  de  diferentes  Instituições,
possibilita a melhora da qualidade das publicações científicas, a transferência de novas tecnologias e de
inovações metodológicas e o intercâmbio de conhecimentos. Neste projeto, a equipe de pesquisadores
da UFPR conta com 48 parceiros internacionais, distribuídos em 18 países na América do Norte (20 nos
EUA, 2 no Canadá e 1 no México), América Central (1 no Equador, 2 na Colômbia e 1 no Chile), na Europa
(2 no Reino Unido, 2 na Dinamarca, 3 na Noruega, 2 no Holanda, 4 na França, 2 na Alemanha, 1 na
Bélgica,  2  na Itália  e  1  na Áustria)  e  Ásia  (1  na Austrália  e  1  em Singapura).  Grande parte  das
colaborações internacionais já são parcerias estabelecidas (mais de 70%) e o restantes são parceiros
recentes ou que se pretende adicionar a esta rede de colaboração através deste projeto. Dentre os
pesquisadores nacionais participantes, 7 (30%) possuem doutorado pleno nos EUA, 15 (65%) possuem
pós-doutorado no exterior em 14 instituições de 6 países (EUA, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Reino
Unido  e  Espanha),  com  financiamento  de  agências  nacionais  (CNPq,  FAPESP  e  CAPES)  e  estrangeiras
(STRI, NSF e AMNH). A equipe estrangeira conta com 48 pesquisadores, incluindo líderes de laboratórios,
centros de pesquisa e museus de história natural, na sua maioria atuando nos EUA e Europa, com
publicação relevante, como pode ser comprovado através de seus currículos. A equipe possui expertise
em áreas  diversas,  como  curadoria  em grupos  zoológicos  e  botânicos  em museus  de  expressão
internacional,  na área de taxonomia,  análise evolutiva morfológica e molecular,  análise estatística,
modelagem computacional, análise da diversidade e metagenômica e genômica estrutural e funcional,
envolvendo o desenvolvimento de algoritmos em áreas de genômica, evolução e modelagem de efeitos
das  mudanças  climáticas  sobre  a  distribuição  e  abundância  de  organismos  das  cadeias  tróficas
marinhas. São pesquisadores de excelência e reconhecimento internacional, incluindo pesquisadores
líderes, coordenadores de projetos em rede de colaboração internacional. Os museus AMNH (New York),
Museu Paris  e  Smithsonian incluem parte  significativa  dos  colaboradores  internacionais  e  nacionais  de
diferentes programas de pós-graduação.

Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Quantidade Valor
2019 5 R$ 77.113,00
2020 5 R$ 77.112,00
2021 4 R$ 61.689,00
2022 2 R$ 30.845,00

Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Ano Valor
2019 R$ 10.000,00
2020 R$ 10.000,00
2021 R$ 10.000,00
2022 R$ 10.000,00

Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
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Ano Modalidade Quantidade Valor Total
2019 Capacitação (1 meses) 3 R$ 46.375,20
2019 Pós-doutorado com experiência no exterior (12 meses) 2 R$ 138.621,16
2019 Doutorado Sanduíche (6 meses) 6 R$ 242.870,40
2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 1 R$ 16.155,29
2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 3 R$ 48.465,87
2020 Doutorado Sanduíche (6 meses) 9 R$ 364.305,60
2020 Pós-doutorado com experiência no exterior (12 meses) 2 R$ 138.621,16
2020 Capacitação (1 meses) 4 R$ 61.833,60
2021 Professor Visitante no Exterior Júnior (4 meses) 0 R$ 0,00
2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 2 R$ 32.310,58
2021 Doutorado Sanduíche (6 meses) 9 R$ 364.305,60
2021 Pós-doutorado com experiência no exterior (12 meses) 2 R$ 138.621,16
2021 Capacitação (1 meses) 3 R$ 46.375,20
2022 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 2 R$ 32.310,58
2022 Doutorado Sanduíche (6 meses) 6 R$ 242.870,40
2022 Capacitação (1 meses) 3 R$ 46.375,20
2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (4 meses) 0 R$ 0,00
2022 Pós-doutorado com experiência no exterior (12 meses) 2 R$ 138.621,16

Missões Não Vinculadas a Projeto

Ano Quantidade Valor
2019 2 R$ 40.000,00
2020 2 R$ 40.000,00
2021 2 R$ 40.000,00
2022 2 R$ 40.000,00

Bolsas Não Vinculadas a Projetos de Pesquisa

Ano Modalidade Quantidade Valor Total
2019 Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) 1 R$ 60.638,40
2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 1 R$ 16.155,29
2019 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 1 R$ 23.155,29
2019 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 1 R$ 39.866,40
2019 Capacitação (3 meses) 7 R$ 178.264,80
2020 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 1 R$ 23.155,29
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2020 Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) 1 R$ 60.638,40
2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 1 R$ 39.866,40
2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 1 R$ 16.155,29
2020 Capacitação (3 meses) 7 R$ 178.264,80
2021 Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) 1 R$ 60.638,40
2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 1 R$ 16.155,29
2021 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 1 R$ 23.155,29
2021 Capacitação (3 meses) 7 R$ 178.264,80
2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 1 R$ 39.866,40
2022 Capacitação (3 meses) 7 R$ 178.264,80
2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) 1 R$ 60.638,40
2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 1 R$ 39.866,40
2022 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 1 R$ 23.155,29
2022 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 2 R$ 32.310,58

Outras Ações Não Vinculadas a Projeto

Ano Valor
2019 R$ 28.000,00
Ação
Ações Transversais de Internacionalização

Descrição

O Projeto Institucional de Internacionalização da UFPR – PRINT-UFPR – contempla temáticas de 5 áreas
do conhecimento nas quais a instituição apresenta excelência e/ou explicita consolidação. Associados à
estas cinco áreas foram construídos 16 projetos internacionais de pesquisa que demandam, cada um na
sua especificidade, recursos próprios para as perspectivas de internacionalização circunscritas no Edital
CAPES-PRINT  e  no  Edital  PRINT-UFPR.  Todavia,  uma  instituição  do  porte  da  UFPR  apresenta
especificidades  e  demandas  que  ultrapassam  em  muito  o  escopo  dos  referidos  subprojetos.  Neste
sentido é que se tornou imperativo atender às demandas transversais aos projetos e que visam dar
suporte à um conjunto de possibilidades gerais da instituição, para as quais o Comitê Gestor do PRINT-
UFPR  tem  a  perspectiva  de  encontrar  subsídios  à  realização  dos  intentos  de  aprofundamento  e
intensificação da internacionalização. Assim, um conjunto de demandas aparece como complementares
àquelas já lançadas, e que são: a) o acompanhamento detalhado e a avaliação da implementação do
projeto institucional pelo grupo local, com a participação dos membros estrangeiros do comitê, em
reuniões anuais a serem realizadas no Brasil; b) a capacitação estratégica de docentes e discentes em
atividades  de  até  3  meses  em balizadas  instituições  no  exterior,  visando  oportunizar  a  formação
complementar detalhada em experiência de estudos e pesquisas junto à equipes estrangeiras de alta
relevância  em  temáticas  ligadas  à  internacionalização  do  conhecimento  científico-tecnológico;  e,  c)  a
realização de eventos no Brasil e no exterior visando: c1) o debate e a divulgação da produção cientifico-
tecnológica  efetivada  no  âmbito  da  cooperação  internacional,  c2)  o  intercambio  de  experiências
científicas, tecnológicas e culturais por meio de workshops temáticos, e, c3) a realização de um grande
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evento internacional para avaliação da experiência do PRINT, seu sucesso, avanços e desafios tendo em
vista a intensificação da internacionalização futura da pós-graduação e da pesquisa da UFPR. O Comitê
Gestor do PRINT-UFPR julga como fundamental a realização de um amplo seminário de avaliação do
projeto no último ano de sua implementação, não somente para pontuar os avanços obtidos e seus
impactos  na  própria  UFPR,  mas  sobretudo  para  delinear  caminhos  futuros  para  a  continuidade  e
intensificação da produção do conhecimento por meio de consolidadas e novas parcerias com grupos e
instituições internacionais.

Ano Valor
2020 R$ 28.000,00
Ação
Ações Transversais de Internacionalização

Descrição

O Projeto Institucional de Internacionalização da UFPR – PRINT-UFPR – contempla temáticas de 5 áreas
do conhecimento nas quais a instituição apresenta excelência e/ou explicita consolidação. Associados à
estas cinco áreas foram construídos 16 projetos internacionais de pesquisa que demandam, cada um na
sua especificidade, recursos próprios para as perspectivas de internacionalização circunscritas no Edital
CAPES-PRINT  e  no  Edital  PRINT-UFPR.  Todavia,  uma  instituição  do  porte  da  UFPR  apresenta
especificidades  e  demandas  que  ultrapassam  em  muito  o  escopo  dos  referidos  subprojetos.  Neste
sentido é que se tornou imperativo atender às demandas transversais aos projetos e que visam dar
suporte à um conjunto de possibilidades gerais da instituição, para as quais o Comitê Gestor do PRINT-
UFPR  tem  a  perspectiva  de  encontrar  subsídios  à  realização  dos  intentos  de  aprofundamento  e
intensificação da internacionalização. Assim, um conjunto de demandas aparece como complementares
àquelas já lançadas, e que são: a) o acompanhamento detalhado e a avaliação da implementação do
projeto institucional pelo grupo local, com a participação dos membros estrangeiros do comitê, em
reuniões anuais a serem realizadas no Brasil; b) a capacitação estratégica de docentes e discentes em
atividades  de  até  3  meses  em balizadas  instituições  no  exterior,  visando  oportunizar  a  formação
complementar detalhada em experiência de estudos e pesquisas junto à equipes estrangeiras de alta
relevância  em  temáticas  ligadas  à  internacionalização  do  conhecimento  científico-tecnológico;  e,  c)  a
realização de eventos no Brasil e no exterior visando: c1) o debate e a divulgação da produção cientifico-
tecnológica  efetivada  no  âmbito  da  cooperação  internacional,  c2)  o  intercambio  de  experiências
científicas, tecnológicas e culturais por meio de workshops temáticos, e, c3) a realização de um grande
evento internacional para avaliação da experiência do PRINT, seu sucesso, avanços e desafios tendo em
vista a intensificação da internacionalização futura da pós-graduação e da pesquisa da UFPR. O Comitê
Gestor do PRINT-UFPR julga como fundamental a realização de um amplo seminário de avaliação do
projeto no último ano de sua implementação, não somente para pontuar os avanços obtidos e seus
impactos  na  própria  UFPR,  mas  sobretudo  para  delinear  caminhos  futuros  para  a  continuidade  e
intensificação da produção do conhecimento por meio de consolidadas e novas parcerias com grupos e
instituições internacionais.

Ano Valor
2021 R$ 28.000,00
Ação
Ações Transversais de Internacionalização
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Descrição

O Projeto Institucional de Internacionalização da UFPR – PRINT-UFPR – contempla temáticas de 5 áreas
do conhecimento nas quais a instituição apresenta excelência e/ou explicita consolidação. Associados à
estas cinco áreas foram construídos 16 projetos internacionais de pesquisa que demandam, cada um na
sua especificidade, recursos próprios para as perspectivas de internacionalização circunscritas no Edital
CAPES-PRINT  e  no  Edital  PRINT-UFPR.  Todavia,  uma  instituição  do  porte  da  UFPR  apresenta
especificidades  e  demandas  que  ultrapassam  em  muito  o  escopo  dos  referidos  subprojetos.  Neste
sentido é que se tornou imperativo atender às demandas transversais aos projetos e que visam dar
suporte à um conjunto de possibilidades gerais da instituição, para as quais o Comitê Gestor do PRINT-
UFPR  tem  a  perspectiva  de  encontrar  subsídios  à  realização  dos  intentos  de  aprofundamento  e
intensificação da internacionalização. Assim, um conjunto de demandas aparece como complementares
àquelas já lançadas, e que são: a) o acompanhamento detalhado e a avaliação da implementação do
projeto institucional pelo grupo local, com a participação dos membros estrangeiros do comitê, em
reuniões anuais a serem realizadas no Brasil; b) a capacitação estratégica de docentes e discentes em
atividades  de  até  3  meses  em balizadas  instituições  no  exterior,  visando  oportunizar  a  formação
complementar detalhada em experiência de estudos e pesquisas junto à equipes estrangeiras de alta
relevância  em  temáticas  ligadas  à  internacionalização  do  conhecimento  científico-tecnológico;  e,  c)  a
realização de eventos no Brasil e no exterior visando: c1) o debate e a divulgação da produção cientifico-
tecnológica  efetivada  no  âmbito  da  cooperação  internacional,  c2)  o  intercambio  de  experiências
científicas, tecnológicas e culturais por meio de workshops temáticos, e, c3) a realização de um grande
evento internacional para avaliação da experiência do PRINT, seu sucesso, avanços e desafios tendo em
vista a intensificação da internacionalização futura da pós-graduação e da pesquisa da UFPR. O Comitê
Gestor do PRINT-UFPR julga como fundamental a realização de um amplo seminário de avaliação do
projeto no último ano de sua implementação, não somente para pontuar os avanços obtidos e seus
impactos  na  própria  UFPR,  mas  sobretudo  para  delinear  caminhos  futuros  para  a  continuidade  e
intensificação da produção do conhecimento por meio de consolidadas e novas parcerias com grupos e
instituições internacionais.

Ano Valor
2022 R$ 46.206,00
Ação
Ações Transversais de Internacionalização

Descrição

O Projeto Institucional de Internacionalização da UFPR – PRINT-UFPR – contempla temáticas de 5 áreas
do conhecimento nas quais a instituição apresenta excelência e/ou explicita consolidação. Associados à
estas cinco áreas foram construídos 16 projetos internacionais de pesquisa que demandam, cada um na
sua especificidade, recursos próprios para as perspectivas de internacionalização circunscritas no Edital
CAPES-PRINT  e  no  Edital  PRINT-UFPR.  Todavia,  uma  instituição  do  porte  da  UFPR  apresenta
especificidades  e  demandas  que  ultrapassam  em  muito  o  escopo  dos  referidos  subprojetos.  Neste
sentido é que se tornou imperativo atender às demandas transversais aos projetos e que visam dar
suporte à um conjunto de possibilidades gerais da instituição, para as quais o Comitê Gestor do PRINT-
UFPR  tem  a  perspectiva  de  encontrar  subsídios  à  realização  dos  intentos  de  aprofundamento  e
intensificação da internacionalização. Assim, um conjunto de demandas aparece como complementares
àquelas já lançadas, e que são: a) o acompanhamento detalhado e a avaliação da implementação do
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projeto institucional pelo grupo local, com a participação dos membros estrangeiros do comitê, em
reuniões anuais a serem realizadas no Brasil; b) a capacitação estratégica de docentes e discentes em
atividades  de  até  3  meses  em balizadas  instituições  no  exterior,  visando  oportunizar  a  formação
complementar detalhada em experiência de estudos e pesquisas junto à equipes estrangeiras de alta
relevância  em  temáticas  ligadas  à  internacionalização  do  conhecimento  científico-tecnológico;  e,  c)  a
realização de eventos no Brasil e no exterior visando: c1) o debate e a divulgação da produção cientifico-
tecnológica  efetivada  no  âmbito  da  cooperação  internacional,  c2)  o  intercambio  de  experiências
científicas, tecnológicas e culturais por meio de workshops temáticos, e, c3) a realização de um grande
evento internacional para avaliação da experiência do PRINT, seu sucesso, avanços e desafios tendo em
vista a intensificação da internacionalização futura da pós-graduação e da pesquisa da UFPR. O Comitê
Gestor do PRINT-UFPR julga como fundamental a realização de um amplo seminário de avaliação do
projeto no último ano de sua implementação, não somente para pontuar os avanços obtidos e seus
impactos  na  própria  UFPR,  mas  sobretudo  para  delinear  caminhos  futuros  para  a  continuidade  e
intensificação da produção do conhecimento por meio de consolidadas e novas parcerias com grupos e
instituições internacionais.

TEMA: Democracia, Cultura, Desenvolvimento

Países

África do Sul1.
Alemanha2.
Argentina3.
Austrália4.
Camarões5.
Canadá6.
Chile7.
Colômbia8.
Espanha9.
Estados Unidos10.
França11.
Holanda12.
Israel13.
Itália14.
Japão15.
Marrocos16.
México17.
Nova Zelândia18.
Paraguai19.
Portugal20.
Reino Unido21.
Singapura22.
Suécia23.
Suíça24.
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Uruguai25.

Justificativa de escolha do tema

O tema Democracia, cultura e desenvolvimento representa a convergência de dois eixos estruturantes
de pesquisa previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFPR, a saber, Democracia, direitos
humanos, diversidade e inclusão social e Sociedade, cultura e linguagem. A aproximação dos eixos se
deu em função da convergência de interesses de investigação que encerram, tais como: a democracia,
pensada nas suas múltiplas formas de organização e manifestação; os direitos humanos; a inclusão e a
diversidade, com ênfase na análise de políticas públicas; a educação, em particular os processos de
formação  de  professores;  e  a  produção  e  a  circulação  do  conhecimento,  incluindo  o  estudo  das
diferentes linguagens e tecnologias. O tema reúne cinco projetos que se complementam entre si e
abrangem pesquisas nas áreas das Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Tecnológicas, Exatas, Jurídicas,
Artes e Educação:  a)  “Relações de Poder,  Assimetrias e Direitos Humanos” privilegia a análise de
múltiplas relações de poder e assimetrias sociais, tendo ou não a figura do Estado como referência, visto
que ambas abrangem domínios diversos, porém relacionados, como os do direito, da política, da cultura,
da economia e da história; b) “Políticas Públicas e Mudanças Sociais” engloba estudos relativos ao ciclo
das  políticas  públicas,  particularmente  as  de  caráter  social,  considerando  aspectos  inerentes  à
proposição,  implementação  e  avaliação  das  iniciativas  estatais;  c)  “Espaço,  Sociedade  e
Desenvolvimento: perspectivas contemporâneas”, visa compreender fenômenos ligados às temáticas do
espaço, da sociedade e do desenvolvimento, relevantes para a compreensão do mundo social em um
contexto de heterogeneidades espaciais; d) “Produção e Circulação de Saberes” objetiva analisar como
experiências pluriculturais são fundamentais para o debate sobre deslocamentos, produções culturais e
transformações  de  modelos  estéticos,  políticos,  formativos  e  epistemológicos;  e)  “SmartMinds:
internacionalização das Humanidades na esfera digital” pretende investigar processos de formação da
esfera  pública,  cultural  e  artística,  tendo  em  vista  formas  mais  eficazes  de  comunicação  e  partilha,
organização e análise de documentos, dados, informações e resultados de pesquisa. Prevê-se alcançar
tais objetivos por meio de interações sistemáticas, recíprocas e em rede com os parceiros estrangeiros,
as  quais  resultarão  no  incremento  do  processo  planejado  de  internacionalização  da  comunidade
universitária da UFPR.

OBJETIVOS DO TEMA

Objetivo

Espaço, sociedade e desenvolvimento: desafios contemporâneos

Descrição

A partir da interlocução entre diferentes áreas, este projeto aborda os desafios que se apresentam para
o conhecimento e interpretação do mundo contemporâneo, relacionados, em especial, às dimensões
espacial,  econômica  e  social  da  realidade,  tendo  em  vista  compreender  como  essas  modificações
alteram conteúdos e práticas sociais. Tem-se em vista novos olhares e questões acerca daquilo que se
denomina desenvolvimento, tomado aqui como processo. O objetivo se desenvolve em torno de dois
eixos complementares: (i) um, de caráter mais acadêmico, se relaciona ao desenvolvimento de uma
agenda  de  pesquisa  acerca  dos  desafios  contemporâneos  que  permeiam  a  compreensão  do  espaço,
sociedade e desenvolvimento e (ii) outro, com viés mais aplicado, se relaciona com a implementação de
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ações que promovam o aumento da inserção internacional dos pesquisadores, priorizando-se a formação
de recursos humanos. O primeiro privilegia o olhar sobre os desafios contemporâneos e se justifica pela
crescente necessidade de transformação dos referenciais interpretativos da realidade, em suas mais
variadas  dimensões:  social,  técnica,  metodológica,  jurídica,  econômica,  ambiental,  cultural,  da
geoinformação,  perpassadas por  determinações globais  que,  na maioria  das vezes,  relegam a um
segundo  plano  as  experiências  locais/regionais.  A  meta  é  oferecer  uma  leitura  relevante  das
transformações em curso no mundo atual,  potencializada pela interação com a equipe estrangeira,
resultando  em  ganhos  substanciais  para  o  conjunto  das  universidades  envolvidas.  O  segundo,
respondendo à demanda específica de internacionalização, visa à necessidade de aproximação entre a
produção do conhecimento e os referenciais de pesquisa e formação vis-à-vis o que ocorre no país e no
exterior. Entende-se que a interlocução entre as áreas deverá desencadear novas possibilidades para
compreender a realidade e nela intervir, em favor das demandas de nossa sociedade. Assim, o tema
será  abordado  pelo  viés  da  geografia,  do  direito,  do  desenvolvimento  econômico,  das  ciências
geodésicas, das políticas públicas e da sociologia. Ao seu modo e com seus instrumentais próprios, cada
área se voltará para o período reconhecido como terceira modernidade ou terceira revolução urbana, no
qual  a  velocidade  das  transformações  relacionadas  ao  modo  de  viver  produz  novos  artefatos
relacionados à materialidade da vida social.

Ações do Objetivo

Ação Início Término
1. Formar e qualificar recursos humanos em nível de excelência internacional para
análise, interpretação e planejamento de ações teórico/práticas conexas à
temática espaço, sociedade e desenvolvimento

11/2018 07/2022

Descrição

Essa ação contempla uma das funções fundamentais da atuação dos PPGs: a formação de doutores e
mestres  para  atuar  de  forma  qualificada  em  instituições  de  ensino  e  pesquisa,  em  órgãos
governamentais  ou  na  iniciativa  privada.  Neste  projeto  priorizam-se  as  seguintes  áreas  de
conhecimento:  i)  Planejamento  Urbano  e  Regional,  com  ênfase  nas  questões  relacionadas  aos
processos  de  urbanização,  periferização,  metropolização  e  desenvolvimento  econômico  regional;
equidade e concentração; mobilidade urbana; relações comerciais e desenvolvimento socioambiental;
ii)  Geotecnologias  e  inovações  aplicadas  ao  desenvolvimento,  em  especial  na  perspectiva  dos
territórios e cidades inteligentes,  incluindo geografia do conhecimento e ferramentas de colaboração
social  e  participativa;  iii)  Cultura,  Lazer,  Trabalho  e  Turismo,  abordando  temas  como turismo e
desenvolvimento local; aspectos socioespacias do mercado de trabalho; espaços públicos, ativismos
sociais, paisagem urbana e equipamentos de cultura, esporte e lazer; cultura e religião no espaço
urbano; iv) Direito, Sociedade e Democracia, com destaque para análise das políticas fundiárias, dos
serviços  públicos,  do  empreendedorismo  social  e  político,  dos  conflitos  socioterritoriais,  da  pobreza
urbana e dos direitos sociais na perspectiva do desenvolvimento social  e urbano. Sua efetivação
baseia-se:  no  envio  de  discentes  para  realização  de  doutorado  sanduíche  no  exterior,  qualificando  a
formação dos  alunos,  inserindo-os  no ambiente  acadêmico internacional  e  estimulando redes  de
cooperação com instituições e pesquisadores estrangeiros; no envio de docentes para atuar como
professores visitantes juniores, altamente relevante para a qualificação dos jovens docentes, criação e
fortalecimento de redes de colaboração internacional e ampliação da oferta de disciplinas em língua
estrangeira na pós-graduação e graduação; na criação e disponibilização de MOOC e disciplina híbrida
para os PPGs; na realização de cursos do tipo summer/winter schools a serem ministrados pelos
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professores  visitantes  estrangeiros  de  curta  e  média  duração  com  o  objetivo  de  ampliar  a
disseminação de conhecimento e estimular a interação com os alunos e professores nacionais; na
oferta  de  disciplinas  em língua  estrangeira  em todos  os  PPGs  envolvidos,  visando  atrair  alunos
estrangeiros,  inserir  os alunos brasileiros na vivência internacional e estimular outros docentes a
realizarem disciplinas em língua estrangeira.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta
2º Ano

Meta
Final

Quantitativo Criação e disponibilização de MOOC e/ou disciplina
híbrida 0 1 2

Quantitativo
Número de discentes enviados para realização de
doutorado sanduíche no exterior por pelo menos 6
meses

6 9 21

Quantitativo Número de disciplinas ofertadas em língua estrangeira
nos PPGs envolvidos no projeto 2 5 12

Quantitativo
Número de docentes enviados para atuar como
professores visitantes juniores durante pelo menos 6
meses

3 1 3

Quantitativo Realização cursos do tipo summer/winter schools 0 2 4

Ação Início Término
2. Fomentar a internacionalização das redes de pesquisas 11/2018 07/2022

Descrição

Essa ação compreende atividades de mão-dupla que concorrem principalmente para o fortalecimento
de ações de interação com pesquisadores internacionais e reconhecimento da UFPR como centro de
referência internacional em pesquisas relacionadas com a temática do projeto. Espera-se ampliar e
aprofundar as relações já existentes, em especial com as seguintes universidades: Massey University e
Victoria University of Wellington (NZ); Politecnico di Milano (IT); Technion, Israel Institute of Technology
(IL); The Ohio State University e The University of Illionois at Urbana-Champaign (US); Universidad
Autónoma de Aguascalientes; Universidad Autónoma del Estado de México; Universidad Autônoma
Metropolitana de México-Xochimilco  e  Universidad de Guadalajara  (MX);  Universidad de Alicante;
Universidad de Málaga, Universidad de Vigo, Universidade de Girona e Universitat Rovira i Virgili (ES);
Universidad de Chile -  (CL);  Universidad de la República (UY);  Universidad Nacional de Tucumán,
Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Catamarca e Universidad de Buenos Aires
(AR); Universidade de Évora e Universidade de Lisboa (PT); Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne e
University of Angers (FR); University of Pretoria (ZA); University of Twente (NL). Para tanto, pretende-se
enviar docentes da equipe para atuar como professor-visitante sênior, em especial os docentes que
ainda não possuem experiência de estadias de mais longa duração no exterior, pretende-e receber
pesquisadores  estrangeiros  em dois  perfis  distintos  e  complementares:  seniores  e  jovens  talentos.  A
interação  entre  os  mesmos  será  promovida  por  meio  de  cursos  de  curta  e  média  duração
(summer/winter schools), pela colaboração nas pesquisas, pela produção de artigos em colaboração,
dentre outros. Essa ação é primordial para a nucleação internacional das redes de pesquisa e deve ser
empreendida em todas as modalidades de interação com pesquisadores internacionais viabilizadas
pelo projeto.  As missões a serem realizadas no exterior,  são de curta duração e destinam-se a
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realização  de  visitas  técnicas  por  ocasião  da  participação  em  congressos  científicos.  Também  serão
ofertadas disciplinas transversais pelos PPGs envolvidos na proposta, de modo a otimizar a capacitação
em elementos teóricos e práticos que possuem relações de complementaridade e podem contribuir
para o desenvolvimento de ações e pesquisas integradoras entre os PPGs.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta
2º Ano

Meta
Final

Quantitativo Número de artigos elaborados em colaboração com
pesquisadores estrangeiros 12 15 30

Quantitativo Número de disciplinas transversais ofertadas pelos
PPGs envolvidos na proposta 0 2 4

Quantitativo
Número de docentes enviados para atuar como
professores visitantes seniores durante pelo menos 3
meses em universidades estrangeiras

6 3 7

Quantitativo Número de jovens talentos recebidos para o período de
6 meses 0 2 6

Quantitativo Número de missões realizadas no exterior com tempo
mínimo de 5 dias cada 8 10 25

Quantitativo Número de professores visitantes recebidos para o
período de 3 meses 0 3 6

Ação Início Término
3. Disseminação dos conhecimentos e competências para dentro e fora da UFPR 11/2018 07/2022

Descrição

Essa ação constitui-se de atividades que podem contribuir para estimular a inserção de outros atores
da comunidade interna da UFPR nas ações de internacionalização, como também para propagar os
conhecimentos e competências desenvolvidos com o projeto junto a sociedade. Será viabilizada por
meio da criação de website e de plataforma interativa com vistas à armazenar as informações e dados
produzidos no âmbito do projeto e integrar as redes pesquisas dos atores nele envolvidos, nessa
perspectiva, pretende-se também colaborar com repositórios nacionais e internacionais de Recursos e
Práticas Educacionais Abertos. Além da realização de um workshop anual com os membros da equipe
do  projeto,  aberto  à  comunidade  em geral  e  convidando  especialmente  policy  makers,  visando
disseminar os conhecimentos e competências desenvolvidos pelo projeto. Também apresenta-se como
relevante  a  participação  em  congressos  científicos  no  exterior  e  o  estabelecimento  de  acordos  de
cooperação com as universidades estrangeiras envolvidas no projeto e que ainda não estão nessa
condição  junto  à  UFPR.  Também  deverão  ser  prospectadas  fontes  de  financiamento  de  agências
internacionais que permitam a captação de recursos para o desenvolvimento de projetos relacionados
com as temáticas propostas.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual Meta 2º Ano Meta Final
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Qualitativo
Repositórios nacionais e internacionais
com colaboração dos participantes do
projeto

Sem
colaboração

Colaboração
parcial

Colaboração
plena

Quantitativo
Agências de fomento internacionais
prospectadas para financiamento dos
projetos

4 4 6

Quantitativo
Número de acordos de cooperação
articulados com as universidades
estrangeiras

8 12 28

Quantitativo
Número de congressos científicos no
exterior com participação de membros
da equipe

18 26 52

Quantitativo
Plataforma interativa desenvolvida para
armazenar as informações e dados do
projeto

0 1 1

Quantitativo Website desenvolvido para disseminar
os resultados do projeto 0 1 1

Quantitativo
Workshop anual realizado com os
membros da equipe e comunidade
externa

0 2 4

Objetivo

Políticas Públicas e Mudanças Sociais

Descrição

Este projeto tem por finalidade o adensamento dos laços acadêmico-institucionais de pesquisadores em
políticas públicas e mudanças sociais da UFPR com seus parceiros internacionais, para consolidar ações
já desenvolvidas e, ao mesmo tempo, propor o desenvolvimento de processos inovadores de análises
comparadas  e  o  desenvolvimento  de  metodologias,  avaliações  e  propostas  de  implementação  de
políticas públicas, em particular as de caráter social. Metodologicamente, o projeto almeja a troca de
experiências no plano da pesquisa empírica, comparando realidades diferentes e a produção cooperada
de modelos analíticos; no campo epistemológico, pretende a consolidação de teorias explicativas que
permitam articular a complexidade das relações entre Estado, mercado e sociedade civil organizada, em
contexto  de  globalização.  Como  proposta  transversal,  apoia-se  na  experiência  acumulada  pelos
pesquisadores  de  sete  PPGs  e  parceiros  internacionais,  tendo  como  objetivo  geral  promover  e
aprofundar mudanças nas práticas relacionadas à pós-graduação, quer pelo estabelecimento de nova
dinâmica interna via o trabalho em rede, quer pelo compartilhamento de ações que promovam ganhos
coletivos  de  internacionalização.  Mais  especificamente,  pretende-se  1)  Mapear  o  “estado  da  arte”  das
políticas públicas em nível nacional e internacional, dentro do escopo do objetivo geral; 2) Fortalecer a
transversalidade e a intersetorialidade das investigações em políticas públicas; 3) Qualificar a produção
através de trabalhos compartilhados entre as equipes envolvidas; 4) Ofertar disciplinas transversais e
em língua  estrangeira,  para  maior  interação  dos  programas  envolvidos,  colaboração  acadêmica  e
otimização  dos  recursos  financeiros;  5)  Melhorar  a  qualificação  docente  e  discente  através  do
intercâmbio  da  equipe  da  UFPR  com  as  universidades  parceiras;  6)  Desenvolver  metodologias
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comparadas  de  análise,  acompanhamento  e  avaliação,  de  modo  a  colocar  a  UFPR no  espaço  de
referência no campo das políticas públicas; 7) Produzir  estudos que melhorem a compreensão dos
processos decisórios, divulgando-os junto aos grupos beneficiários das ações governamentais. Esperam-
se  como  resultados:  obras  científicas  e  de  disseminação  científica  de  reconhecimento  internacional,
qualificação  do  corpo  docente,  internacionalização  do  corpo  discente,  transferência  de  conhecimento
para a sociedade usuária das políticas públicas, fortalecimentos dos processos de accountability e de
novas formas de governança.

Ações do Objetivo

Ação Início Término
1. Qualificar a produção de trabalhos compartilhados entre as equipes
participantes e pesquisadores estrangeiros e fortalecer a transversalidade e
intersetorialidade da pesquisa em políticas públicas

01/2019 07/2022

Descrição

Promover o fortalecimento da pesquisa e difusão do conhecimento de maneira intersetorial, buscando
diminuir distâncias entre os campos de conhecimento especializados que atuam com políticas públicas,
e  inovando na construção e utilização de referenciais  teórico-metodológicos que potencializem a
transversalidade dentre os campos de conhecimento envolvidos neste objetivo. Assim como, ampliar a
quantidade e a qualidade da produção intelectual docente e discente, produzindo estudos e publicando
seus resultados em artigos, livros e capítulos e em eventos de referência na área, em conjunto com os
parceiros internacionais. Ofertar nos PPGs envolvidos neste objetivo disciplinas em Língua Estrangeira
Moderna, com a participação de colaboradores estrangeiros, com uso de recursos tecnológicos de
informação e comunicação, e tratando de temáticas transversais no campo da pesquisa em políticas
públicas.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual Meta 2º Ano Meta

Final

Qualitativo Ampliação da produção de artigos com coautores
estrangeiros 12 15% a mais 30% a

mais

Qualitativo
Ampliação da produção de papers em congressos
e eventos de referência na área com coautores
estrangeiros

9 15% a mais 30% a
mais

Qualitativo
Ampliação da produção de papers em congressos
e eventos de referência na área pelos alunos dos
PPGs envolvidos

25 15% a mais 30% a
mais

Qualitativo
Promoção do trânsito de alunos entre os PPGs
envolvidos na ação, cursando disciplinas e
participando de atividades de pesquisa e difusão
do conhecimento

Incipiente Parcialmente Pleno

Qualitativo
Promoção do trânsito de docentes entre os PPGs
envolvidos na ação, ofertando disciplinas e
participando de atividades de pesquisa, difusão do
conhecimento e bancas examinadoras

Incipiente Parcialmente Pleno



37759299168/CAPES-PRINT738088P Emitido em: 23/10/2018 16:01

Versão do Relatório: 0.25.0 97 de 202

Quantitativo
Oferta de disciplinas transversais em Língua
Estrangeira Moderna, com a colaboração de
pesquisadores estrangeiros

0 4 8

Quantitativo
Organização de evento para a socialização dos
resultados da pesquisa envolvendo os PPGs e os
parceiros internacionais

0 1 2

Quantitativo
Produção de livro com resultados de pesquisa em
colaboração com autores estrangeiros,
apresentando um panorama da produção nas
diversas áreas envolvidas neste objetivo.

0 0 1

Ação Início Término
2. Melhorar a qualificação docente e discente por meio do intercâmbio da equipe
da UFPR com as universidades parceiras 01/2019 07/2022

Descrição

Promover  condições  para  a  melhoria  da  qualificação  do  corpo  de  docentes  e  discente  dos  PPGs  da
UFPR envolvidos neste objetivo, por meio de missões de trabalho, estágios pós-doutoral, estágios
seniores de pesquisa, doutorado sanduíche.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta 2º
Ano

Meta
Final

Quantitativo Realização de estágio de doutorado sanduíche 7 24 48

Quantitativo
Realização de estágio pós-doutoral no exterior
por professores da UFPR (professor visitante
júnior e sênior)

1 4 8

Quantitativo Realização de estágio sênior de pesquisa 1 4 8
Quantitativo Realização de missões de trabalho 4 20 40

Ação Início Término
3. Mapear o “estado da arte” das políticas públicas em nível nacional e
internacional e desenvolver metodologias comparadas de análise,
acompanhamento e avaliação

01/2019 07/2022

Descrição

Produzir  e  manter  constantemente  atualizado  um  balanço  da  produção  bibliográfica  nacional  e
internacional sobre análises comparadas, metodologias de pesquisa e avaliações de políticas públicas
de caráter social, de sorte a se edificar um amplo panorama desta produção e dar suporte à produção
da pesquisa dos grupos da UFPR envolvidos neste objetivo. Desenvolver, com o progresso da pesquisa,
metodologias para a análise, acompanhamento e avaliação, de modo a colocar a UFPR no espaço de
referência no campo de pesquisa em políticas públicas.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual Meta 2º Ano Meta Final
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Qualitativo
Capacitação de alunos de mestrado e
doutorado para a produção do
mapeamento da produção bibliográfica

Incipiente Parcialmente
capacitado Capacitado

Qualitativo Desenvolvimento de metodologias de
pesquisa comparada

Incipiente e
de forma
isolada

Parcialmente
desenvolvido Desenvolvido

Quantitativo
Apresentação dos relatórios em eventos
científicos de referência nacional e
internacional para divulgação da produção
científica

10 20 30

Quantitativo
Organização de evento para a socialização
dos resultados da pesquisa envolvendo os
PPGs e os parceiros internacionais

0 1 2

Quantitativo

Publicação de Artigos com os resultados
das análises, por área de pesquisa (dos
PPGs envolvidos na ação) e
tranversalmente em língua estrangeira
moderna

10 20 30

Quantitativo Publicação de Relatório com a relação de
todos os trabalhos acadêmicos revisados 0 1 2

Ação Início Término
4. Produzir estudos que melhorem a compreensão dos processos decisórios em
políticas públicas e fortalecer os processos de controle social da sociedade sobre
os governos (accountability)

01/2019 07/2022

Descrição

Produzir estudos que melhorem a transparência sobre os processos decisórios, divulgando-os junto aos
grupos  beneficiários  das  ações  governamentais,  de  forma  a  contribuir  com  o  entendimento  sobre
constituição desses processos. Com a socialização dos resultados do trabalho de pesquisa, colaborar
com a democratização e transparência das informações públicas e com o fortalecimento dos processos
de controle social da sociedade sobre os governos (accountability).

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual Meta 2º Ano Meta Final

Qualitativo Desenvolvimento de pesquisa sobre os
processos decisórios em políticas públicas

Incipiente e
de forma
isolada

Parcialmente
desenvolvido Desenvolvido

Quantitativo
Divulgação dos resultados da pesquisa por
meio de palestras e minicursos em
espaços não-acadêmicos

0 7 14

Quantitativo
Produção de artigos de divulgação e
difusão do conhecimento em canais não-
acadêmicos

3 7 14
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Quantitativo

Produção de portal web, com páginas
ancoradas na UFPR e referências a centros
de pesquisa externos colaboradores, para
apresentação de todos os dados das
pesquisas desenvolvidas neste objetivo

0 1 1

Quantitativo Produção de relatório com os resultados
finais da pesquisa 0 0 1

Ação Início Término
5. Receber pesquisadores visitantes estrangeiros e ampliar a captação de
estudantes estrangeiros de pós-graduação 01/2019 07/2022

Descrição

Receber pesquisadores estrangeiros de referência no campo para ampliar os alcances de pesquisa e
para garantir aos discentes e docentes da UFPR oportunidades de contatos com novos conhecimentos
e  abordagens.  Divulgar  junto  aos  colegas  estrangeiros  parceiros,  e  em  outros  canais,  o  perfil  dos
grupos  de  pesquisa  envolvidos  neste  objetivo,  bem  como  a  disponibilidade  na  recepção  de
mestrandos,  doutorandos e pós-doutorandos estrangeiros,  que atuem no campo de pesquisa em
políticas públicas.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta
2º Ano

Meta
Final

Quantitativo Disciplinas ou minicursos ministrados por professores
visitantes estrangeiros 3 4 8

Quantitativo Palestras/Conferências a serem proferidas por
professores visitantes estrangeiros 4 12 24

Quantitativo Recebimento de doutorandos estrangeiros (estágio
sanduíche ou doutorado pleno) 1 4 8

Quantitativo Recebimento de mestrandos estrangeiros 2 4 6
Quantitativo Recebimento de professores visitantes estrangeiros 2 4 8
Quantitativo Recebimento de pós-doutorandos estrangeiros 1 2 4

Ação Início Término
6. Ampliar a captação internacional de recursos financeiros para a pesquisa e pós-
graduação 01/2019 07/2022

Descrição

Apresentar propostas para captação de recursos e participação em editais e chamadas internacionais,
de maneira a ampliar as alternativas de financiamento à pesquisa e à pós-graduação.

Indicadores da Ação
Tipo Indicador Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo PPGs contemplados em editais e
chamadas internacionais 2 3 4
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Objetivo

Produção e Circulação de Saberes

Descrição

No  mundo  atual,  marcado  pela  intensificação  da  mobilidade  e  da  desterritorialização,  bem  como  por
novas inserções em universos culturais cada vez mais plurais, torna-se urgente pensar os limites dos
conceitos e saberes acadêmicos e discutir os desafios dos novos campos epistemológicos. O objetivo do
projeto é investigar a produção, circulação e apropriação histórica de saberes diversos, considerando
experiências  pluriculturais  para  um  debate  pormenorizado  sobre  deslocamentos,  produções  e
transformações  de  modelos  estéticos,  políticos,  formativos  e  epistemológicos.  O  projeto  reúne
pesquisadores  da  UFPR  do  direito,  história,  filosofia,  letras,  educação  e  economia  em  torno  a  uma
proposta original e inovadora, fundamentada em interlocuções já em andamento ao menos em parte.
Tais  diálogos  serão  intensificados  e  fortalecidos  por  meio  de  interações  em  rede  com  parceiros
internacionais renomados como Barbara Cassin, Claus Zittel, Ray Laurence, Wilfred Dolfsma e Anne-
Marie Châtelet, dentre outros. Metodologicamente, o projeto envolve o reconhecimento e análise de
diferentes registros teóricos e empíricos a partir dos quais se produziram artefatos culturais exemplares
como obras, textos, discursos. Também aborda a temática da sua circulação, transmissão e apropriação-
assimilação como meios de formação de tradições culturais, sistemas de pensamento e práticas culturais
e educativas.  Quer-se compreender como se constituíram tradições de pensamento e sistemas de
representação distintos, concedendo-se igual atenção ao trabalho da escrita, tradução, transmissão e
apropriação de saberes. Respeitando diferenças teórico-metodológicas quanto ao modo como formas
distintas  de  saber  constituíram  tradições  de  pensamento  específicas,  o  projeto  abrange  investigações
que se conectam histórica e tematicamente entre si,  em campos de conhecimento relacionados à
pesquisa  na  história  do  direito,  da  filosofia,  da  educação,  da  economia  e  da  literatura.  Com o  projeto
pretende-se 1) fortalecer a transversalidade e o caráter internacional de investigações já em curso; 2)
qualificar  a  produção  acadêmica  docente  e  discente  através  de  trabalhos  compartilhados  entre  as
equipes envolvidas; 3) ofertar disciplinas transversais e em língua estrangeira, para maior interação dos
programas envolvidos, colaboração acadêmica e otimização dos recursos financeiros.

Ações do Objetivo

Ação Início Término
1. Criar uma rede internacional para a discussão e pesquisa da história do
institucionalismo original e temas afins. 11/2018 07/2022

Descrição

Envio de doutorandas, doutorandos, pesquisadoras e pesquisadores para universidades internacionais,
nas quais pesquisadoras e pesquisadores representativos da história do instituconalismo original ou
temas  afins  desenvolvem  as  suas  atividades,  para  a  realização  de  doutorado  sanduíche  e  visitas
técnicas ou pós-doutorado. Assim como receber tais pesquisadores internacionais para visitas técnicas,
nas quais serão realizadas pesquisa em parceria com essas pesquisadoras ou esses pesquisadores
estrangeiros e apresentação de cursos.

Indicadores da Ação
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Tipo Indicador Situação
Atual Meta 2º Ano Meta Final

Qualitativo
Aprimorar a sinergia com
pesquisadores ou pesquisadores
estrangeiros

Baixa
sinergia

Sinergia
parcialmente
estabelecida

Sinergia
estabelecida

Quantitativo Curso proferido por visitante no
Brasil 0 1 2

Quantitativo Disciplina lecionada em língua
estrangeira 0 1 2

Quantitativo Publicações com JCR 3 5 7

Quantitativo Realização de pós-doutorado no
exterior 0 1 2

Quantitativo Visita técnica de brasileira ou
brasileiro no exterior 0 1 2

Ação Início Término
2. Criação de uma rede de seminários permanentes sobre a temática História da
Arquitetura Escolar entre a UFPR e instituições de ensino superior do México,
França e Suíça.

11/2018 07/2022

Descrição

Com o aumento nas últimas décadas da pesquisa em História da Arquitetura Escolar, desenvolvida por
historiadores e arquitetos, têm apontado a versatilidade e complexidade desse tema ao incorporar
categorias da cultura material escolar. Atualmente, os espaços das arquiteturas escolares são um
terreno fértil para a investigação interdisciplinar, pois a ela estão associados olhares da arquitetura,
educação, história, antropologia, com diferentes objetivos, fontes e orientações metodológicas. Para o
incremento dessa ação, por um lado, deverá ser implementado o envio de docentes-pesquisadores e
doutorando(a)s às instituições internacionais que estão vinculadas ao projeto em tela e, por outro, o
acolhimento de docentes-pesquisadores estrangeiros para oferta de atividades acadêmicas na UFPR,
refinando e aprofundando o vínculo entre as instituições.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta 2º
Ano

Meta
Final

Quantitativo Curso proferido por visitante no Brasil 0 1 2
Quantitativo Disciplina lecionada em língua estrangeira 0 1 1
Quantitativo Realização de pós-doutorado no exterior 0 1 2

Quantitativo Visita técnica de brasileira ou brasileiro no
exterior 0 1 2

Ação Início Término
3. Criação de uma rede de trabalho que congregue pesquisadores das literaturas
de Língua portuguesa da UFPR e de outras partes do mundo. 11/2018 07/2022

Descrição
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Tendo em vista a diversidade de pesquisas em curso sobre as relações entre as literaturas de língua
portuguesa,  realizadas  pelos  pesquisadores  brasileiros  e  estrangeiros  envolvidos  com  o  PRINT,
pretende-se construir uma rede de trabalho entre esses pesquisadores com intuito de aprofundar as
trocas acadêmicas, bem como as relações interdisciplinares para as quais tais estudos naturalmente
apontam. Prevê-se para o desenvolvimento da ação tanto a vinda de pesquisadores estrangeiros para
a ministração de cursos e seminários na UFPR quanto a ida de docentes-pesquisadores vinculados ao
PRINT e doutorando(s) da UFPR, orientados por esses docentes, para instituições internacionais a fim
de aperfeiçoarem seus conhecimentos e compartilharem duas pesquisas em curso, aprofundando o
vínculo entre as instituições envolvidas. Pretende-se estreitar vínculos entre pesquisadores brasileiros
e  estrangeiros  a  fim  de  aprimorar  pesquisas  em  desenvolvimento,  sobretudo  no  que  se  refere  a
interdisciplinaridade  com  outras  áreas  do  conhecimento.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta 2º
Ano

Meta
Final

Quantitativo Curso proferido por visitante no Brasil 0 1 3
Quantitativo Realização de pós-doutorado no exterior 0 1 3

Quantitativo Visita técnica de brasileira ou brasileiro no
exterior 0 1 2

Objetivo

Relações de poder, assimetrias e direitos humanos

Descrição

A globalização neoliberal e a crise das democracias sociais produzem desequilíbrios nas relações de
poder, ampliando desigualdades de classe e assimetrias sociais, bem como privando populações de
direitos humanos e demais bens de cidadania. Aumentam ainda violências de gênero, orientação sexual,
étnico-raciais, etárias e religiosas. O objetivo do projeto é discutir relações de poder e assimetrias sociais
no contraponto da pauta dos direitos humanos. Contemplam-se 1) investigações conceituais sobre a
formação histórica das estruturas político-jurídicas que ensejaram modelos normativos de organização
do Estado democrático de direito; 2) as diversas facetas da crise contemporânea do Estado de Direito e
da democracia social; 3) a constituição histórica de assimetrias e desigualdades sociais por meio da
análise de suas respectivas bases sócio-normativas e linguísticas; 4) pesquisas de campo sobre políticas
públicas visando ampliar o escopo dos direitos no país. A parceria em rede entre pesquisadores da UFPR,
somada à interação com pesquisadores renomados como Judith Butler, Christian Laval, Frédéric Gros,
Teun Van Dijk, François Kervegan e Chantal Mouffe, dentre outros, permitirá compartilhar e aprofundar
diálogos e pesquisas já em curso sobre: (i) a gênese da ideia de sujeito de direito e da noção de
autonomia; (ii) abordagens comparativas de direito constitucional sobre a formação da doutrina dos
Direitos Humanos, do Estado de Direito e das instituições políticas democráticas; (iii) a constituição
histórica  da normatividade social  em relação com processos  de inclusão/exclusão de sujeitos;  (iv)
relações de poder e assimetrias de gênero, raça e diversidade sexual; (v) processos formativos e formas
de resistência de populações historicamente vulneráveis; (vi) movimentos migratórios de pessoas e
políticas linguísticas para sua integração universitária e social; (viii) a crise contemporânea do trabalho
sob a égide do neoliberalismo e da desregulamentação jurídica. Com o projeto pretende-se 1) mapear o
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“estado  da  arte”  em  nível  nacional  e  internacional  sobre  o  objeto  da  pesquisa;  2)  fortalecer  a
transversalidade e o caráter internacional das investigações já em andamento; 3) Qualificar a produção
acadêmica de discentes e docentes através de trabalhos compartilhados entre as equipes envolvidas; 4)
Ofertar disciplinas transversais e em língua estrangeira, para maior interação dos programas envolvidos,
colaboração acadêmica e otimização dos recursos financeiros.

Ações do Objetivo

Ação Início Término
1. Ampliar a participação de docentes dos PPGs em redes internacionais de
pesquisa 11/2018 07/2022

Descrição

Esta ação irá viabilizar a troca de informações acerca das redes de pesquisa já vinculadas ao projeto,
de modo a promover e ampliar a vinculação transversal da equipe. As colaborações internacionais que
ainda  não  são  institucionalizadas  por  termos  de  cooperação  serão  identificadas,  para  que  sejam
ofertadas condições para assinatura de acordos.  Serão organizados comitês para realizar  evento
internacional bianual e organizar publicações de resultados do projeto, articuladas com docentes do
exterior. Serão compilados e divulgados editais internacionais, buscando-se condições de apresentação
de  projetos  conjuntos  para  financiamento.  Será  organizado  comitê  científico  que  irá  identificar  os
possíveis pesquisadores convidados, com expressão teórica internacional nas respectivas áreas de
conhecimento. Caberá ao comitê organizador buscar outras fontes de fomento para a realização do
evento, bem como articular os diferentes PPGs envolvidos e viabilizar sua ampla divulgação (antes,
durante e após) por meio do uso articulado de diversas mídias digitais e da plataforma online de
divulgação.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta
2º Ano

Meta
Final

Quantitativo Aumento do número de pós-doutores 38 4 8

Quantitativo Captação de recursos e participação em editais e
chamadas internacionais. 2 1 2

Quantitativo Número de acordos de pesquisa 16 2 4

Quantitativo Número de projetos de pesquisa com aporte de
recursos do exterior. 13 2 4

Quantitativo Oferta de cursos em plataformas internacionais 0 2 4

Quantitativo Oferta de matrículas em disciplinas em regime de
mobilidade virtual internacional. 2 2 4

Quantitativo Publicação de obras coletivas, resultantes dos eventos
bienais do projeto. 0 1 2

Quantitativo Realização de evento bianual sobre Relações de
Poder, Assimetrias e Direitos Humanos. 0 1 2

Ação Início Término
2. Aumentar a cooperação com pesquisadores/as externos 11/2018 07/2022
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Descrição

Esta  ação  irá  intensificar  a  mobilidade  acadêmica  internacional  trazendo  para  a  UFPR  docentes
sêniores com notória contribuição para as áreas concernidas pelo projeto, considerando o escopo dos
PPGs participantes do projeto, para ministrar aulas, minicursos, coorientação de discentes e bancas.
Também serão organizadas formas de intercâmbio com uso de vídeo conferências, com comissão
específica que fará a indicação dos nomes, contato e convite, bem como a reserva de sala equipada
com multimídia e divulgação entre a equipe, a fim de garantir a maior adesão possível dos respectivos
membros da equipe à vídeo conferência, permitindo assim a interação direta da equipe nacional com
pesquisadores  de  renome  internacional,  sem  custos  adicionais.  Propõe-se,  ainda,  captar  jovens
pesquisadores nas áreas de pesquisa do projeto para realizarem pesquisas de pós-doutorado no PIPD e
ministrar aulas e/ou minicursos. O projeto irá propiciar a publicação artigos, livros ou capítulos de livro
em veículos internacionais de qualidade, preferencialmente em parceria com os contemplados do PIPD
ou professores visitantes, ao longo dos 4 anos de vigência do projeto. Os docentes estrangeiros do
projeto serão convidados para orientação em cotutela, considerando o escopo dos PPGs participantes
do projeto.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta
2º Ano

Meta
Final

Quantitativo Coorientação de alunos/as dos PPGs da UFPR por
professores externos 1 4 8

Quantitativo Número de discentes recepcionados na UFPR 12 4 8
Quantitativo Número de orientações em cotutela 4 8 16

Quantitativo Oferta de cursos por participantes do exterior, em
língua estrangeira 6 6 12

Quantitativo Participação acadêmica de pesquisadores internacionais
por vídeo-conferências 2 3 6

Quantitativo Participação de docentes externos em bancas de defesa 6 6 12

Quantitativo Produção acadêmica dos professores visitantes durante
estadia na UFPR 5 4 8

Quantitativo Professores visitantes sêniores com visitas de curta
duração 4 2 4

Quantitativo Publicação em coautoria com convidados externos 2 4 8

Quantitativo Publicação em coautoria com pesquisadores/as
entrangeiros/as 21 8 16

Quantitativo Vinda de professores jovens talentos, considerando o
escopo dos PPGs participantes do projeto 8 4 8

Ação Início Término
3. Aumentar a divulgação internacional da produção dos/as pesquisadores/as e
PPGs que compõem o projeto 11/2018 07/2022

Descrição

Esta ação visa promover a divulgação internacional da produção científica dos/as pesquisadores/as do
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projeto e seus respectivos grupos de pesquisa e PPGs, incrementando seu impacto internacional. Serão
ampliadas  a  publicação  em veículos  internacionais  com JCR  e  a  publicação  dos  resultados  das
pesquisas em línguas estrangeiras. Será realizada a seleção de discentes vinculados/as à equipe do
projeto que farão estágio de pesquisa em instituições estrangeiras da rede de pesquisa, nas temáticas
abrangidas  pelo  projeto,  na  modalidade  doutorado  sanduíche.  Serão  definidos  critérios  para  que
docentes da equipe possam realizar pesquisas e participação em eventos em instituições estrangeiras
de  renome internacional  e  comprovada  relevância  acadêmica  nas  áreas  do  projeto  a  fim de  realizar
missões de pesquisa, pós-doutorado ou participação em eventos. Os resultados das pesquisas serão
divulgados por comunicações, vídeos e em plataforma criada para este fim. A proposta é buscar, junto
aos canais de comunicação da universidade, profissionais capacitados para a concepção e criação de
uma plataforma online para ampla divulgação e visibilidade do projeto, atividades da equipe e seus
resultados, nas três línguas estrangeiras prioritárias, quais sejam: inglês, espanhol e francês, além do
português.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta
2º Ano

Meta
Final

Quantitativo Apresentações de resultados das pesquisas fora do
país e em língua estrangeira 70 30 60

Quantitativo Artigos de docentes da equipe em línguas estrangeiras 64 30 60

Quantitativo Artigos/capítulos de livro ou livro, por docentes da
equipe, em veículos internacionais de qualidade 64 30 60

Quantitativo Criação de plataforma online de divulgação 0 1 1

Quantitativo Envio de docentes do projeto em missões de pesquisa
ou participação em eventos 25 20 40

Quantitativo Número de artigos publicados com JCR 2 4 8

Quantitativo Número de discentes em programa de doutorado
sanduíche 31 12 24

Quantitativo Número de projetos e programas de divulgação dos
resultados das pesquisas 0 2 4

Quantitativo Produção de vídeos com divulgação de resultados de
pesquisa 0 2 4

Ação Início Término
4. Aprimorar nos PPGs a base e formação para a internacionalização 11/2018 07/2022

Descrição

Essa ação busca incrementar as condições de internacionalização dos PPGs por meio de políticas
linguísticas e de formação. Serão ofertadas disciplinas em língua estrangeira de forma sistemática nos
PPGs que compõem a proposta e será iniciada a oferta nos cursos de graduação de forma a preparar
estudantes  de  iniciação  científica.  Docentes  irão  participar  de  cursos  de  English  as  a  Medium  of
Instruction – EMI, dirigido a docentes dos PPG’s, de modo a fomentar aulas de caráter interdisciplinar
que  atendam a  discentes  de  vários  dos  PPGs  e,  eventualmente,  contando  com participação  de
docentes das universidades estrangeiras da rede de pesquisa. Será implementada uma política de
ambientação dos PPGs em línguas estrangeiras.
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Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta
2º Ano

Meta
Final

Quantitativo Ambientação e sinalização do espaço físico e virtual
dos PPGs em idiomas diferentes do português 1 3 6

Quantitativo
Número de ações visando a elevação da proficiência
em idioma estrangeiro de professores, técnicos e
discentes

2 3 6

Quantitativo Número de disciplinas ministradas em idioma
estrangeiro na Graduação 4 2 4

Quantitativo Número de intercâmbios de discentes de Graduação 3 2 4

Quantitativo Oferta de disciplinas em língua estrangeira nos PPGs
que compõem o projeto 8 12 24

Quantitativo Projetos de disseminação de resultados de pesquisa
em redes internacionais 0 1 2

Objetivo

SmartMinds: internacionalização das Humanidades na esfera pública digital

Descrição

Objetiva-se integrar  equipes internacionalizadas da UFPR e parceiros no exterior  para consolidar  e
ampliar práticas de pesquisa baseadas em métodos, formas de trabalho, instrumentos e ambientes
digitais. Com a capacitação dos pesquisadores para atuação tecnológica, linguística e cultural em novas
práticas científicas, quer-se tornar a UFPR um centro de referência na inovação das Humanidades, além
de se constituir novos acervos, fontes de pesquisa e conhecimentos vinculados ao Brasil, mas de grande
adesão na cena internacional e disponibilizados em ambiente digital. Com a difusão internacional de
informações e conhecimentos sobre a realidade brasileira, tenciona-se aumentar a atratividade da cena
local para pesquisadores estrangeiros. Além disso, o projeto almeja conectar a UFPR a ambientes digitais
de pesquisa já institucionalizados – como a rede europeia DARIAH-EU, que acolherá a Instituição, e a
plataforma de recursos digitais para a pesquisa em linguagens CLARIN-ERIC –, e então estender essa
conectividade a outras instituições difusoras de práticas de pesquisa e documentação semelhantes,
como a  Fundação Biblioteca Nacional,  também parceira  neste  projeto.  Ao integrar  a  produção do
conhecimento à constituição, organização, anotação e partilha permanente de informações, em redes de
trabalho integradas pelo campo interdisciplinar  das Digital  Humanities,  o projeto desenvolve ações
estruturantes  de  internacionalização,  entendida  aqui  como  prática  permanente  e  constitutiva  da
atividade  científica.  Com  forte  apoio  de  disciplinas  das  Ciências  Exatas  e  interação  com  a  área  de
Bibliotecas e Arquivos, o projeto dedica-se a investigar, em ambiente internacional e plurilíngue: (a)
processos  de  formação  da  esfera  pública,  cultural  e  artística  no  Brasil  em contexto  internacional
(mediante  a  apresentação e  análise  de  documentos  e  bens  culturais  e  artísticos  que medeiam e
registram a circulação de práticas e ideias, tais como as centenas de periódicos publicados em idiomas
estrangeiros no Brasil, ainda inexplorados); (b) processos de transmissão e transformação do saber, das
artes, ciências e de práticas sociais e comunicacionais, seja em dinâmicas formais, como em instituições
educacionais,  seja  em  processos  de  mobilidade  e  interação  assistemáticas,  como  deslocamentos
migratórios; e (c) processos de formação social, cultural e material de longa duração, hoje pesquisáveis
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somente mediante análise de vestígios arqueológicos.

Ações do Objetivo

Ação Início Término
1. Organizar e ofertar três grandes eventos formativos, para criar na UFPR uma
cultura da internacionalidade da pesquisa, associada a práticas de trabalho,
comunicação e reflexão em ambientes digitais

11/2018 07/2022

Descrição

Para difusão da área de Digital Humanities e treinamento de pessoal da Instituição e discentes, serão
realizadas três summer/winter schools multidisciplinares entre 2019 e 2021, preparadas com um ano
de antecedência, reunindo todos os subprojetos do Projeto SmartMinds, e abertas a interessados da
comunidade científica em geral. A expectativa é de que participem, em Curitiba, cerca de 180 pessoas,
além dos ministrantes locais e estrangeiros. Dois desses eventos (em agosto de 2019 e setembro de
2020) serão introdutórios, na UFPR; o terceiro, de aprofundamento, acontecerá em setembro de 2021,
na sede de um dos parceiros no exterior, provavelmente a Universidade de Göttingen, na Alemanha,
com número menor de participantes.  As summer/winter  schools  consistirão em: palestras gerais,
oficinas de treinamento, comunicações e workshops em seções organizadas segundo subprojetos. Para
participação no terceiro evento, no exterior, será requerida a participação prévia nos dois eventos
anteriores,  e  a  seleção  final  dos  participantes  se  dará  segundo  critérios  de  apropriação  de  práticas
digitais  e  de  internacionalização  no  cotidiano  de  trabalho  e  pesquisa  dos  candidatos,  quando
servidores técnicos e docentes.  Um detalhe importante:  no contexto dos eventos na UFPR serão
ofertadas a centenas de alunos de pós-graduação e docentes em geral, de todos os PPGs na Instituição
e mesmo externos, disciplinas transversais concentradas intituladas “Novas tecnologias e inovação da
pesquisa em Humanidades I e II”. O formato da oferta (em grande auditório, com multiplicação em
auditórios paralelos por telão) dará continuidade a prática já consolidada na UFPR, por iniciativa de sua
PRPPG. Ministrarão a disciplina docentes da UFPR e parceiros estrangeiros de renome na área. Os
trabalhos de avaliação serão acompanhados em ambiente digital por pós-graduandos em prática de
docência,  e renderão crédito aos participantes aprovados. Ao final dos três eventos espera-se contar
com várias dezenas de servidores técnicos e docentes capacitados para a pesquisa na área de Digital
Humanities, o que garantirá sua consolidação como prática cotidiana na Instituição e como fator de
internacionalização para a Instituição como um todo.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual Meta 2º Ano Meta Final

Qualitativo
Consolidação das Digital Humanities
como prática na instituição: presença
das Digital Humanities na Instituição

Prática em
projetos
isolados

Prática
amplamente
conhecida

Prática
consolidada na
Instituição

Quantitativo
Capacitação e prática na área de
Digital Humanities: número de
docentes capacitados

12 70 160

Quantitativo
Capacitação e prática na área de
Digital Humanities: número de
servidores capacitados

4 30 60
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Quantitativo
Difusão da área de Digital Humanities
entre discentes: número de discentes
envolvidos

25 400 800

Quantitativo
Número de Summer school formativa
realizadas na área de Digital
Humanities

0 1 3

Ação Início Término
2. Criar e consolidar o Centro DigiEL para Formação e Pesquisa Digital em Ensino
de Línguas, dos PPGs em Letras e Educação, de alcance regional no Cone Sul, em
parceria com Universidades estrangeiras

11/2018 07/2022

Descrição

Criação de um centro internacional para formação e pesquisa em ensino de Línguas Estrangeiras
(Centro DigiEL), ligado aos PPGs em Letras e Educação e associado ao PPG de Informática, de alcance
regional no Cone Sul (p. ex. Universidades de Córdoba e Asunción e Goethe-Institut de Montevideo),
dedicado à difusão de métodos de pesquisa quantitativa e qualitativa na área de Línguas Estrangeiras
e à capacitação para o emprego de softwares, ambientes e interfaces digitais, estes últimos também
de  interesse  de  outras  disciplinas  como  História,  Filosofia,  Literatura  e  Sociologia.  Nesse  contexto,
novos acervos de periódicos publicados em idiomas estrangeiros no Brasil – em língua alemã são cerca
de 600 títulos, sendo um terço deles jornais e revistas longevos e bastante densos em seu conteúdo –
encontram interesse e adesão imediata como material para motivação ao aprendizado do idioma em
diversas regiões e comunidades no Brasil e países vizinhos. Parceiros importantes na Europa são aqui
as  Universidades  alemãs  de  Bielefeld  e  Leipzig.  (Para  a  área  específica  de  Alemão  como  Língua
Estrangeira, conta-se com a perspectiva de apoio complementar ante a submissão de projeto ao
programa Dhoch3 do DAAD, para a expansão internacional do Mestrado Bilateral em Alemão como
Língua  Estrangeira  na  região,  em  parceria  com  os  demais  PPGs  afins,  em  particular  Educação,
Informática e História.) Assim, o Centro DigiEL terá interface com projetos da UFPR já em curso, como
“DBP  digital  –  Imprensa  brasileira  de  língua  alemã”  (p.  ex.  com  jornais  escolares,  publicações
estudantis e de associações de professores), e com Núcleos de Pesquisa sediados na Instituição, como
o NPPD (Núcleo de Pesquisa em Publicações Didáticas), ligado à “International Association for Research
on Textbooks and International Media” (iartem) e parceiro do Georg Eckert Institut – Braunschweig,
bem como Grupos de Pesquisas nas áreas de História da Educação, ligados à University College
London (Inglaterra) e à University Stanford (USA), e Inglês como Língua Acadêmica, em parceria com a
University of Pennsylvania (USA). O Centro DigiEL, integrado na UFPR à Sala de Digitalização e Digital
Humanities  e  associado  a  outras  Unidades  (NAP,  NucLi,  CELIN,  CAPA)  sediará  tanto  projetos  de
excelência  acadêmica  quanto  ações  formativas,  abertas  também  a  professores  de  Línguas
Estrangeiras  da  educação  básica.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual Meta 2º Ano Meta Final

Qualitativo
Integração internacional dos PPGs
mediante a criação de Centro de Pesquisa:
Criação do Centro DigiEL

Centro
inexistente

Centro em vias
de
consolidação

Centro
consolidado
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Quantitativo

Conclusão de dissertações e teses na área
de Línguas Entrangeiras em Letras e
Educação, mediante ações de
internacionalização: número de
dissertações e teses concluídas

6 12 18

Quantitativo

Formação de pessoal na área de pesquisa
em Línguas Estrangeiras e uso de
softwares de pesquisa qualitativa e
quantitativa na área de Digital Humanities:
Número de publicações

0 40 250

Quantitativo
Número de publicação de artigos,
capítulos de livros, coletâneas e livros
monográficos pelo Centro DigiEL

0 20 60

Ação Início Término
3. Organizar e implementar a participação da UFPR em consórcios institucionais
para uso de plataformas digitais, fomentando, internamente, o uso e
desenvolvimento de recursos digitais para pesquisa

11/2018 07/2022

Descrição

Integração da UFPR a  consórcios  institucionais  para  uso  de plataformas digitais,  inicialmente  ao
consórcio DARIAH-EU, na Europa, que já manifestou o acolhimento da Instituição e oferta de espaço de
armazenamento de dados para o projeto SmartMinds. Aprimoramento, para tanto, de instalações,
integração digital entre Unidades e grupos de pesquisa nos subprojetos, além da intensificação do uso
da Sala de Digitalização e Digital Humanities, ponto de encontro dos bolsistas externos ligados à área
e local de apoio administrativo à organização de atividades multidisciplinares pelos PPGs envolvidos.
Por  fim,  participação  de  Grupos  de  Pesquisa  em  projetos  como  “Viajando  com  Alexander  von
Humboldt:  ciência  que  nasce  do  movimento”  da  Academia  de  Ciências  de  Berlim-Brandenburgo
(BBAW) (cf. http://www.bbaw.de/forschung/avh-r/uebersicht), agregando-lhe dados sobre a recepção
de Humboldt pela literatura brasileira (nas cadernetas dos estudos amazônicos de Euclides da Cunha,
por exemplo), em parceria com a Universidade de Potsdam, e sob especial atenção ao processo de
edição dos textos de Humboldt (http://edition-humboldt.de/index.xql), em que se deu a criação de
ferramentas, formas e diretrizes para a apresentação e pesquisa dos documentos digitais. Outros
parceiros para as ações de pesquisa serão o Instituto Ibero-Americano (IAI) de Berlim, Instituto de
Relações Exteriores (ifa) de Stuttgart, Biblioteca da Cidade e da Universidade de Göttingen (SUB) e
Universidade  de  Grenoble  (na  área  de  Letras);  a  Università  degli  Studi  di  Trento  (em  Filosofia);  o
Istituto  Italiano  di  Paleontologia  Umana  e  a  marroquina  Université  Mohamed  V  (Arqueologia  e
Antropologia); e a Universidade de Bolonha (Música). As ações se darão em parceria com Laboratórios
de Humanidades Digitais, como o DHLab da Universidade da Basileia, na Suíça; o Centre François Viète
da Universidade de Nantes; e Institutos na Universidade de Freiburg (Informática) e na University
Sidney (Física). A experiência de internacionalização dos parceiros será aproveitada e adaptada pela
UFPR. De particular interesse para o Brasil considera-se aqui a formação do campus internacional
Eucor (http://www.eucor-uni.org/en/eucor-european-campus), do qual participam importantes parceiros
da UFPR, tanto no projeto SmartMinds como em outros: as Universidades alemãs de Karlsruhe e
Freiburg, a Universidade Suíça da Basileia, e as Universidades francesas de Haute-Alsace e Strasbourg.

Indicadores da Ação
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Tipo Indicador Situação
Atual Meta 2º Ano Meta Final

Qualitativo
Grau de integração da UFPR a
consórcios internacionais de
pesquisa digital em Humanidades

Pouco
integrada

Consideravelmente
integrada

Totalmente
integrada

Quantitativo

Adesão de discentes,
pesquisadores e docentes da UFPR
ao trabalho em redes
internacionais de pesquisa em
ambientes digitais: Número de
participantes em redes
internacionais de pesquisa em
ambiente digital

5 150 400

Ação Início Término
4. Capacitar, por meio de mobilidade, atuação local e treinamento, servidores
técnicos, pesquisadores, docentes e discentes na área de Digital Humanities 11/2018 07/2022

Descrição

Proporcionar vínculo acadêmico a discentes e pesquisadores para períodos de estudos e atividade em
Curitiba  (oferta  de  bolsas  de  pós-doutorado)  ou  mobilidade  a  discentes,  servidores  técnicos,
pesquisadores e docentes para missões de trabalho e estudo no exterior será prática permanente na
UFPR, com a execução do projeto SmartMinds. De início, e para garantir a atuação de responsável
altamente  qualificado/a  e  com  experiência  no  exterior  para  acompanhamento  do  projeto  sob
orientação do Coordenador, deverá ser selecionado/a pós-doutorando/a vinculado ao PPG Letras, ao
qual logo se unirá outro/a pós-doutorando/a, ligado/a ao PPG em Educação e orientado/a por Docente
seu.  A  seguir,  conforme  os  recursos  disponibilizados,  se  estabelecerá  cronograma detalhado  de
missões docentes, e se dará início à execução dos editais de seleção de doutorandos/as para períodos
de estudo no exterior. Para a execução dessa ação, serão realizados reuniões e colóquios, a fim de que
a mobilidade se dê de maneira integrada, e não como atividade individual e isolada. Relatórios de
atividades apresentados publicamente em pequenos eventos, no contexto do Projeto, procurarão fazer
da  mobilidade  acadêmica  o  ensejo  de  trocas  intelectuais  e  planejamento  de  ações  coletivas  e
institucionais, em favor da produção de conhecimento e estabelecimento de práticas e procedimentos
institucionais.  Os  números  apontados  nos  campos  referentes  às  metas  não  incluem as  pessoas
fomentadas por outras fontes, exceto, evidentemente, no campo “Situação atual”. O campo “Meta
final” é cumulativo, referente, portanto aos 4 anos de duração do projeto.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta
2º Ano

Meta
Final

Quantitativo

Oferta de vínculo local, mobilidade e capacitação para
equipe de discentes, servidores técnico-
administradores ligados à pesquisa e documentação,
pesquisadores e docentes da UFPR: Número de
pessoas beneficiadas

6 26 51

Ação Início Término
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5. Atrair e integrar à vida acadêmica da UFPR parceiros internacionais de renome 11/2018 07/2022

Descrição

Com a realização das summer/winter schools e missões de trabalho, docência e pesquisa de docentes
e pesquisadores do exterior, a UFPR pretende atrair não apenas para esses colegas, mas também, em
razão da presença deles em Curitiba, pesquisadores da região em nível internacional (em especial do
Cone Sul), bem como doutorandos e pós-doutorandos de outras regiões, inclusive com financiamento
adicional próprio. Já está prevista para 2019, por exemplo, a vinda de pós-doutorando fomentado pela
Fundação Alexander von Humboldt para participação direta em atividades do projeto, pelo período de
9 meses.  Dada a  forte  adesão do projeto  a  instituições na Alemanha,  e  dada a  declaração oficial  do
DAAD de fomento de doutorandos alemães para vinda ao Brasil no âmbito do programa CAPES/Print,
pretende-se atrair número considerável de doutorandos (cerca de dez) para atuação nos diversos
subprojetos.  Os  números  apontados  nos  campos  referentes  às  metas  não  incluem  as  pessoas
fomentadas por outras fontes, exceto, evidentemente, no campo “Situação atual”. O campo “Meta
final” é cumulativo, referente, portanto aos 4 anos de duração do projeto.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta 2º
Ano

Meta
Final

Quantitativo

Visitas e docência de professores e pesquisadores
estrangeiros de renome internacional em diversas
áreas, para criação de um cotidiano de pesquisa
internacionalizado em alto nível de excelência
acadêmica: Número de pessoas beneficiadas

3 8 13

Ação Início Término
6. Captar recursos internacionais adicionais para o desenvolvimento do projeto
SmartMinds na UFPR, em parceria com instituições internacionais 11/2018 07/2022

Descrição

Conceber, formular e submeter projetos em editais nacionais e internacionais em agências de fomento,
para a captação de recursos adicionais para aprimoramento de infraestrutura e atividades técnicas e
de pesquisa que incrementem a realização do projeto SmartMinds. Exemplos de potenciais formas e
fontes de captação são: fomento de doutorandos alemães pelo DAAD (conforme anúncio formal feito
pela agência em relação a contrapartida a investimentos brasileiros feitos pelo programa CAPES/Print)
e  pós-doutorandos  alemães  pela  Fundação  Alexander  von  Humboldt;  investimento  de  agências
estrangeiras  em  ações  conjuntas  de  pesquisa,  capacitação  de  pessoal,  atividades  técnicas  e
infraestrutura, junto a agências como a Sociedade Alemã para a Ciência (DFG), Fundação ProHelvetia,
Ministérios das Relações Exteriores da Polônia e da Áustria, França e Itália, entre outras, assim como
junto à iniciativa privada (empresas locais e estrangeiras, e suas respectivas fundações de fomento,
como a Fundação Fritz Thyssen, Fundação Volkswagen, Fundação Robert Bosch, Fundação Renault
etc.). O valor apontado nos campos “Meta esperada” e “Meta final” são cumulativos.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual Meta 2º Ano Meta Final
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Quantitativo
Captação de recursos adicionais para a
realização do projeto SmartMinds, para
realizações de todas as ações
relacionadas: valores em reais

1200000 2700000 4500000

PPGs Participantes

PPG Nota da Quadrienal
Antropologia 4

Justificativa

O Programa de Pós-Graduação em Antropologia se vincula ao PrInt através do tema Democracia, Cultura
e Desenvolvimento. A participação do Programa de Pós-Graduação em Antropologia prevê não apenas
ações de intercâmbio de estudantes e docentes, mas também projetos de digitalização, divulgação e
democratização de acesso a arquivos e acervos museológicos. Estas ações terão grande impacto na
ampliação  para  uma  escala  internacional  da  abrangência  da  publicização  de  acervos  dos  dois
laboratórios vinculados ao PPGA - o Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas (CEPA) e o Museu de
Arqueologia  e  Etnologia  (MAE),  o  que beneficiará  todas  as  linhas  de  pesquisa  do  Programa,  sobretudo
“Cultura Material, Dinâmica Cultural e Paisagem”. Além disso, as ações previstas buscam promover a
facilitação do acesso de pesquisadores(as) do PPGA a arquivos, museus e bibliotecas vinculados às
instituições parceiras, o que também favorece todas as linhas de pesquisa, principalmente os temas de
“Fronteiras e Relações Interculturais". Destacamos, entre as ações planejadas, aquelas que visam o
fortalecimento de relações já estabelecidas com instituições no Marrocos, favorecendo os intercâmbios
“sul-sul”, além das iniciativas "norte-sul", com Itália, Reino Unido e França.

PPG Nota da Quadrienal
CIÊNCIA POLÍTICA 5

Justificativa

O PPGCP-UFPR se vincula ao PrInt através do tema Democracia, Cultura e Desenvolvimento. Dentre os
projetos do corpo docente do programa associado a este Tema, destaca-se o referente a Empresários,
política e corrupção: o caso da Operação Lava Jato. O objetivo deste projeto é analisar o ponto de vista
dos empresários envolvidos nas investigações da Operação Lava Jato acerca da política, do sistema
político e do funcionamento da democracia no Brasil no momento atual. Ao tratar da forma como estes
importantes atores econômicos descrevem as particularidades de uma relação com a política claramente
marcada pela ilegalidade e pelo desvio de conduta traz novas perspectivas para o estudo da relação
entre empresários e democracia, em geral pautado pela análise das práticas legais e públicas. Além
disso, esta pesquisa está vinculada ao projeto Corporate Crime and Systemic Corruption in Brazil, fruto
da parceria  entre a  Universidade de Heidelberg e  a  Universidade de São Paulo,  no momento em
avaliação pela FAPESP. Tal projeto envolve pesquisadores das áreas de Sociologia, Ciência Política e
Direito e analisa as recentes mudanças nas políticas anticorrupção no Brasil, em comparação com outros
países  também  contemplados  pela  pesquisa.  O  estudo  de  experiências  recentes  de  combate  à
corrupção, em especial  a Operação Lava Jato,  busca compreender o funcionamento do sistema de
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corrupção  econômica  e  política  e  analisar  as  mudanças  institucionais  voltadas  para  o  combate  à
corrupção e ao crime corporativo no Brasil. O projeto contempla as formas organizacionais de corrupção
nas  empresas  e  nos  partidos  políticos  e  as  lógicas  de  financiamento  de  campanha,  bem  como  as
mentalidades  dos  envolvidos.  Experiências  de  internacionalização:  Em 2008  teve  início  a  parceira
acadêmica com o professor Markus Pohlmann e a pesquisadora Elizangela Valarini do Instituto Max
Weber de Sociologia da Universidade de Heidelberg (Alemanha). Tal parceria implicou em várias visitas
às Universidade de Heidelberg e dos pesquisadores alemães ao Brasil, nas quais se realizaram encontros
de pesquisa e eventos abertos. Entre 2012 e 2015 foi realizado o projeto International Management
Studies, que tratou da questão do “novo espírito do capitalismo” a partir de entrevistas com os altos
dirigentes  (CEOs)  das  grandes  indústrias  de  vários  países,  inclusive  o  Brasil  e  a  Argentina.  Tais
atividades estiveram e ainda estão relacionadas a projetos de pesquisa de Bolsa Produtividade CNPq
desde 2009.

PPG Nota da Quadrienal
CIÊNCIAS GEODÉSICAS 5

Justificativa

O  Programa  de  Pós-Graduação  em  Ciências  Geodésicas  justifica  sua  vinculação  ao  tema  Democracia,
Cultura  e  Desenvolvimento  em virtude  da  atuação  de  seus  docentes  no  projeto/objetivo  Espaço,
sociedade  e  desenvolvimento:  desafios  contemporâneos.  O  principal  objetivo  deste  projeto  é
compreender  os  desafios  que  se  apresentam  ao  conhecimento  e  interpretação  do  mundo
contemporâneo, em especial relacionados às dimensões espacial, econômica e social da realidade e
como  tais  modificações  alteram  conteúdos  e  práticas  sociais  e  sugerem  novos  olhares  acerca  de
variadas questões e do próprio sentido atribuído ao desenvolvimento, tomado enquanto processo. Em
função disso a participação de docentes do Programa de Pos-graduação em Ciências Geodésicas será
fundamental para desenvolver métodos de coleta, análise e representação de dados geoespaciais que
contribuam, por meio da utilização de novas tecnologias de comunicação e informação, com as ações no
campo das políticas públicas e da gestão, em especial para efetuar mapeamento colaborativo voltado à
mobilidade urbana. Além disso, é a área do conhecimento que permite o desenvolvimento de métodos e
modelos  analíticos  para identificar  padrões socioespaciais  e  também simular  os  efeitos  de políticas  de
desenvolvimento territorial.  O enfoque principal está na aquisição e análise de dados geoespaciais,
portanto, sua contribuição para a compreensão do espaço está no desenvolvimento de tecnologias e
ferramentas que permitam interagir com o território,  obter informações atualizadas sobre questões
legais, sociais, de infraestrutura, para que a sociedade, incluindo os habitantes e gestores, possam
compreender melhor o espaço onde vivem e criar e avaliar políticas públicas para o desenvolvimento.
Desta forma, usando a visualização do espaço como ferramenta de gestão, esta área pode se relacionar
com todas as demais vertentes do projeto e ajudar na construção de soluções para os demais objetivos.
Tendo em vista que um dos propósitos do projeto é contribuir com análises espaciais, a construção de
uma plataforma que tenha como base um sistema de informação geográfica, vai possibilitar uma visão
abrangente da dimensão espacial dos processos analisados e dos produtos da pesquisa, bem como das
redes  internacionais  formadas,  além de  possibilitar  o  acesso  aos  dados  espaciais  produzidos  em
localizações distintas.

PPG Nota da Quadrienal
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6
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Justificativa

O PPG em Desenvolvimento Econômico (PPGDE) atua há cerca de 30 anos na formação de alunos e na
realização de estudos e pesquisas com ênfase na temática do desenvolvimento econômico. O processo
de  desenvolvimento  é  por  natureza  complexo,  de  modo  que  visões  interdisciplinares  sobre  esse
fenômeno  se  torna  essencial.  Nessa  perspectiva,  o  PPG  está  inserido  em  dois  projetos/objetivos
vinculados ao Tema Democracia, Cultura e Desenvolvimento do PRINT-UFPR. São 9 docentes do PPG
inseridos nos projetos e todos possuem atividades proeminentes de internacionalização.  Apesar do
progresso social ocorrido no último século em diversos países em meio as transformações de ordem
tecnológica,  econômica  e  política,  ainda  persiste  padrões  de  desigualdade  nas  sociedades
contemporâneas no que tange às disparidades entre os grupos sociais e entre a distribuição desses
grupos no espaço. A compreensão, análise crítica e identificação de ações de intervenção que possam
mitigar  esse  fenômeno  consiste  numa  agenda  de  pesquisa  relevante  nos  contextos  nacional  e
internacional. Dessa forma, a participação do PPGDE no projeto “Espaço, sociedade e desenvolvimento:
desafios  contemporâneos”  representa  uma  oportunidade  para  dialogar  sobre  essas  questões  numa
perspectiva multidisciplinar e projetar os conhecimentos e experiências associados a realidade nacional
junto a pesquisadores e redes internacionais. Deve-se reconhecer que o acúmulo de conhecimento nos
diversos campos da ciência é relevante para o entendimento dos processos históricos e culturais que
moldaram, e ainda remodelam, as dinâmicas de desenvolvimento das sociedades. Nesse sentido, a
inserção do PPGDE no projeto “Produção e Circulação de Saberes” está alinhada com o processo de
investigação sobre como legados culturais se relacionam entre si, conservando, porém, seus diferentes
modos de expressão, notadamente na perspectiva do papel da Economia e do Direito enquanto campos
do conhecimento que dialogam com a constituição de regras e comportamentos que condicionam o
desenvolvimento das sociedades. No âmbito deste projeto, entende-se que o estudo dos contextos
culturais e históricos propicia o diálogo com pesquisadores internacionais da área de humanidades.

PPG Nota da Quadrienal
DIREITO 6

Justificativa

O PPG em Direito integra o PrInt-UFPR vinculado ao tema Democracia, Cultura, Desenvolvimento, em
quatro objetivos/projetos:  a)  Relações de Poder,  assimetrias e direitos humanos: O direito trata da
instrumentalização jurídica das relações de poder, portanto, é o espaço jurídico da tensão construtiva
entre direito, sociedade e política. O direito moderno estruturou-se para limitar/organizar o poder e
garantir direitos, apostando na fórmula democrática do estado liberal. É aí que entra a estreita conexão
com o eixo do PRINT sobre assimetrias já  que há profunda aporia entre este modelo e a efetiva
realização de direitos  e  consolidação da democracia  substancial;  b)  Políticas  Públicas  e  Mudanças
Sociais: O Estado do Bem Estar Social no Brasil incorporou direitos e garantias individuais, de raiz liberal
e  também assumiu  compromissos  constitucionais  de  promoção da  justiça  social,  de  proteção  dos
cidadãos e grupos de cidadãos mais vulneráveis, de superação das desigualdades materiais e regionais.
Esses compromissos impõem ao Estado o cumprimento de direitos de prestações positivas em face dos
cidadãos, ao passo que os direitos e garantias do liberalismo clássico exigem do Estado apenas a não
intromissão na esfera privada dos cidadãos. As políticas públicas são instrumentos para que o Estado
cumpra tais objetivos e compromissos constitucionais de forma participativa e democrática; c) Espaço,
sociedade e desenvolvimento: O PPGD possui áreas de concentração cujas pesquisas abordam de forma
interligada os três assuntos que serão investigados no projeto. Seja a partir de uma perspectiva oriunda
da sociedade civil e suas relações particulares, seja a partir de uma atuação regulatória padronizadora
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dos  comportamentos,  seja  mediante  uma  abordagem  transversal  do  assunto,  a  participação  dos
pesquisadores em Direito é essencial  tanto para a elaboração quanto implementação das políticas
públicas de enfrentamento dos desafios concernentes ao tema; d) Produção e Circulação de Saberes: A
relação entre o PPGD com o PRINT se dá pelo objeto central de estudo da História do Direito que trabalha
com a perspectiva da recepção, da tradução, da circularidade da cultura jurídica entre a Europa e o
Brasil, seja no período colonial na relação com o multiculturalismo local e as raízes portuguesas, seja no
Império do Brasil ou do final do século XIX, na recepção da cultura jurídica europeia e sua tradução aqui
no Brasil, em um processo de modernização que se estabelece nas trocas culturais.

PPG Nota da Quadrienal
EDUCAÇÃO 6

Justificativa

As pesquisas do PPG-E desenvolvem-se a partir de eixos estruturantes como cultura e escola, políticas
educacionais,  processos  psicológicos  educacionais,  diversidade  e  desigualdade  social,  cognição  e
aprendizagem e historiografia da educação escolar.  Isso justifica sua inserção em todos os projetos da
Área Temática Democracia, Cultura e Desenvolvimento. No projeto Políticas Públicas e Mudanças Sociais
os/asprofessores/as ligados/as à linha de Políticas Educacionais desenvolvem ações relacionadas ao
desenvolvimento de processos inovadores de análises comparadas, desenvolvimento de metodologias,
avaliações e propostas de implementação de políticas públicas, especialmente no campo educacional.
No projeto Produção e Circulação de Saberes atuam professores/as que integram a linha de História e
Historiografia  da  Educação,  que  investiga  a  produção,  circulação  e  apropriação  histórica  de  saberes,
especialmente no âmbito da educação escolar. O esforço se volta para a análise dos modos de produção
e circulação de propostas, modelos e saberes no campo da história, cultura e materialidade escolar,
assim como sobre representações e práticas dos processos formativos da educação da infância, histórica
e contemporaneamente. No projeto SmartMinds atuam professores/as das linhas de pesquisa Cognição,
Aprendizagem  e  Desenvolvimento  Humano,  Cultura,  Escola  e  Ensino  e  História  e  Historiografia  da
Educação.  Tomando  por  referência  a  proposta  do  projeto  que  objetiva  a  internacionalização  das
humanidades na esfera pública digital,  os  pesquisadores do PPGE pretendem consolidar  e  ampliar
práticas de pesquisa baseadas em métodos, formas de trabalho, instrumentos e ambientes digitais,
especialmente  no  campo  da  educação  escolar.  Por  fim,  pesquisadores/as  das  linhas  de  Educação:
Diversidade,  Diferença  e  Desigualdade  Social  e  Processos  Psicológicos  em Contextos  Educacionais
participam do projeto Relações de Poder, Assimetria e Direitos Humanos, que visa discutir a formação
histórica das estruturas político-jurídicas que ensejaram modelos normativos de organização do Estado
democrático de direito; a constituição histórica de assimetrias e desigualdades entre agentes sociais
diversos; e analisar diferentes movimentos sociais, contemporâneos ou do passado, em suas lutas pela
conquista de direitos e reconhecimento, especialmente no contexto educacional. Os docentes do PPGE
são experientes e desenvolvem ações de internacionalização que serão potencializadas pelas parcerias
internacionais.

PPG Nota da Quadrienal
EDUCAÇÃO FÍSICA 6

Justificativa

O PPG  Educação  Física  participa  do  PRINT-UFPR  nas  áreas  temáticas  de  “Biociência  e  Saúde”  e
“Democracia, Cultura e Desenvolvimento”. A estrutura do PPGEDF em suas linhas de pesquisa “Atividade
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Física  e  Saúde:  Análise  dos  aspectos  da  atividade  física  relacionados  aos  fatores  que  influenciam  e
determinam o comportamento,  estilo  de vida e  saúde” e  “Esporte,  Lazer  e  Sociedade:  Estudos e
pesquisas sobre as manifestações do esporte e do lazer a partir das perspectivas histórica, sociológica,
educacional, política e cultural” está intrinsicamente relacionada às temáticas do PRINT. Cabe ressaltar
que o corpo docente envolvido no PRINT possui produção científica elevada em periódicos internacionais
com fator de impacto no JCR e também um alto nível de internacionalização em parcerias com docentes
e  instituições  estrangeiras  no  desenvolvimento  de  projetos  científicos.  Esta  cooperação  internacional
tem propiciado a mobilidade acadêmica de alunos tanto na graduação como na pós-graduação com
mestrado  e  doutorado  sanduíches  e  também  na  qualificação  da  formação  dos  alunos  por  meio  de
coorientações e participações em bancas de docentes estrangeiros de dissertações e teses do PPGEDF.
O envolvimento nos projetos do PRINT visa reforçar o trabalho de internacionalização e capacitação
docente e discente já desenvolvidos no PPGEDF, propiciando ferramentas e um ambiente de excelência
em pesquisa.

PPG Nota da Quadrienal
ENFERMAGEM 5

Justificativa

No quadro da proposta de internacionalização da Universidade Federal do Paraná, o PPGENF justifica sua
vinculação ao Projeto CAPES-Print nas áreas temáticas “Democracia,  Cultura a Desenvolvimento” e
“Biociências  e  Saúde”  porque  as  mesmas  estão  relacionadas  às  seguintes  linhas  de  pesquisa  do
Programa: Gerenciamento de Serviços de Saúde e Enfermagem; Políticas e Práticas de Educação, Saúde,
Enfermagem; Processo de Cuidar em Saúde e Enfermagem. Na área temática “Democracia, Cultura a
Desenvolvimento”, docentes do PPGENF compõem o projeto denominado “Políticas Públicas e Mudanças
Sociais”.  Este projeto propõe o desenvolvimento de processos inovadores de análises comparadas,
desenvolvimento de metodologias, avaliações e propostas de implementação de políticas públicas, em
particular as de caráter social. Metodologicamente, a proposta indica troca de experiências no plano da
pesquisa empírica, comparando realidades diferentes; produção cooperada de modelos analíticos e; no
campo epistemológico, na consolidação de teorias explicativas que permitam articular a complexidade
das  relações  entre  Estado,  mercado  e  sociedade  civil  organizada  em  contexto  de  globalização,
destacadamente atentando-se para os elementos contribuintes do desenvolvimento da democracia e da
cultura, como a Educação. Devido ao seu processo de construção coletiva junto a outros seis PPG de
áreas de conhecimento variadas,  o  projeto  favorece avanços interdisciplinares  que o  PPGENF tem
buscado. Na área temática “Biociências e Saúde”, a vinculação do PPGENF justifica-se pela participação
na construção da proposta “Pesquisa Básica e Aplicada ao Câncer”. O cenário atual é de pesquisadores
institucionais trabalhando isoladamente em pesquisas sobre o câncer e o projeto busca aumentar a
interação institucional e com pesquisadores internacionais para fortalecer de forma integrada a pesquisa
na UFPR. Novas formas de prevenção, diagnóstico e tratamento, com aplicação de ciência básica no
tratamento clínico, são necessárias frente à complexidade e diversidade dos tipos de câncer, que é um
problema de saúde pública mundial. A contribuição do PPG Enfermagem enfoca suas atividades, nas
línguas  inglesa  e  italiana,  principalmente  nos  conteúdos:  Epidemiologia  do  Câncer  Ocupacional;
Registros e Monitoramento do Câncer Ocupacional;  e Qualidade de Vida de pacientes com Câncer
Ocupacional.

PPG Nota da Quadrienal
FILOSOFIA 5
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Justificativa

O Programa de Pós-Graduação em Filosofia aderiu ao projeto Capes PRINT UFPR pois contabiliza diversos
docentes  como  participantes  de  dois  projetos  específicos  vinculados  à  área  temática  5.  Democracia,
Cultura e Desenvolvimento, a saber, Relações de Poder, Assimetrias e Direitos Humanos e Produção e
Circulação de Saberes. Os docentes que integram a equipe de pesquisadores do projeto Relações de
Poder, Assimetrias e Direitos Humanos, cujo objetivo é discutir relações de poder e assimetrias sociais no
contraponto da pauta dos direitos humanos,  atuam na linha de pesquisa Ética e Filosofia Política.  Esta
linha  de  pesquisa  prioriza  a  investigação  de  temas  e  problemas  do  pensamento  ético  e  político,
tomando-os  em  sua  especificidade  e  em  sua  integração  mútua,  aliando  o  esclarecimento  dos
significados  de  conceitos  e  dos  problemas  fundamentais  da  ética  e  da  filosofia  política,ao  interesse
histórico  pela  reconstituição  dos  contextos  e  das  filosofias  em  que  esses  conceitos  e  problemas
adquiriram seus significados. Já os docentes que integram o projeto Produção e Circulação de Saberes,
cujo  objetivo  é  investigar  a  produção,  circulação  e  apropriação  histórica  de  saberes  diversos,
considerando  experiências  pluriculturais  para  um  debate  pormenorizado  sobre  deslocamentos,
produções e transformações de modelos estéticos, políticos, formativos e epistemológicos, atuam nas
linhas  de  pesquisa  História  da  Filosofia  e  Metafísica  e  Epistemologia.  A  linha  de  História  da  Filosofia
privilegia a abordagem do repertório dos principais autores clássicos, mas não em sentido dogmático ou
excludente,  na medida em que se beneficia tanto de aperfeiçoamentos de cunho historiográfico, pelos
estudos de recepção dos pensadores ou dos temas pesquisados, quanto de análises que se servem de
instrumentais diversos, como a análise lógica, retórica ou do conteúdo argumentativo de um texto à luz
de  algum  problema  filosófico  particular.  Já  a  linha  de  Metafísica  e  Epistemologia  tem  como  objetivo
acolher e propiciar investigações nas áreas de Metafísica, Teoria do Conhecimento, Filosofia da Ciência,
Filosofia da Linguagem e Filosofia da Matemática, buscando explorar as conexões conceituais existentes
entre suas noções fundamentais, bem como compreender sua evolução ao longo da história da filosofia.

PPG Nota da Quadrienal
FÍSICA 6

Justificativa

O Programa de Pós-Graduação em Física (PPGFísica) conta com 2 professores permanentes participando
do  Edital  número  01/2018  UFPR/PRPPG  CAPES-PrInt,  na  área  temática  de  Democracia,  Cultura,
Desenvolvimento. Estes professores têm competência em diferentes linhas de pesquisa teóricas que se
encaixam dentro da grande área de Democracia, Cultura, Desenvolvimento, e terão papel importante na
execução do projeto. Hoje, o PPGFísica tem o conceito 6 da CAPES e, para obter o conceito 7 na próxima
avaliação quadrienal da CAPES, é preciso investir na sua internacionalização. Desta forma, a participação
do PPGFísica neste projeto é fundamental para sua evolução e será benéfica em vários aspectos, tanto
para os docentes como para os discentes do programa. No que diz respeito às vantagens dentro da
UFPR, o fato de vários PPGs da nossa universidade estarem envolvidos na grande área de Democracia,
Cultura, Desenvolvimento, permite a consolidação de colaborações já existentes e o início de novas
colaborações  entre  os  docentes  destes  programas.  Com respeito  à  internacionalização,  teremos a
possibilidade de visitas regulares,  durante a vigência deste projeto,  de pesquisadores estrangeiros
renomados para apresentar minicursos, seminários para a comunidade do PPGFísica e dos demais PPGs
participantes do projeto, paticipar de workshops promovidos pelos PPGs e, também, de receber jovens
talentos e pós-doutores vindos do exterior. Além disso, os professores do programa terão a oportunidade
de realizar missões científicas no exterior e de participar de programa de professor visitante no exterior.
Os  estudantes  do  programa serão  beneficiados  com a  realização  de  doutorado  sanduíche  no  exterior.
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Como resultado, esperamos uma melhoria na qualificação do corpo docente e do corpo de discente do
PPGFísica e um aumento significativo no impacto das publicações científicas do PPGFísica e uma melhora
significativa na qualidade do PPGFísica.

PPG Nota da Quadrienal
GEOGRAFIA 6

Justificativa

O  Programa  de  Pós-Graduação  em  Geografia  se  vincula  ao  Capes  PrInt-UFPR  nos  projetos/objetivos
contidos nas áreas temáticas Biodiversidade e Meio Ambiente e Democracia, Cultura, Desenvolvimento,
o que se deve pela adesão e coerência dos projetos de pesquisa em desenvolvimento e docentes
credenciados  nele  envolvidos.  Os  projetos  da  área  temática  Biodiversidade  e  Meio  Ambiente  tem
vinculação direta com a linha de pesquisa de Paisagem e Análise ambiental, enquanto o projeto da área
temática Democracia,  Cultura, Desenvolvimento tem relação com a linha de pesquisa Produção do
Espaço e Cultura, e ambos tem vinculação com a área de concentração do PPGGEO.

PPG Nota da Quadrienal
HISTÓRIA 5

Justificativa

O PPG História  se  vincula  ao  tema Democracia,  Cultura,  Desenvolvimento  com a  participação  de
docentes  em  três  objetivos:  Produção  e  Circulação  de  Saberes,  que  visa  investigar  a  produção,
circulação e apropriação histórica de saberes diversos, considerando experiências pluriculturais para um
debate  pormenorizado  sobre  deslocamentos,  produções  e  transformações  de  modelos  estéticos,
políticos,  formativos  e  epistemológicos,  e  se  justifica  na  medida  em  que  a  circulação  e  recepção  da
literatura antiga e medieval constituem parte de suas preocupações teórico-metodológicas há bastante
tempo, e conta com pesquisadores vinculados às Linhas de Pesquisa Intersubjetividade e Pluralidade e
Espaço  e  Sociabilidade,  os  quais  contribuirão  para  a  qualificação  da  produção  acadêmica  docente  e
discente  através  de  trabalhos  compartilhados  entre  as  equipes  envolvidas;  Relações  de  Poder,
Assimetrias e Direitos Humanos, que é fruto do interesse de docentes que atuam nas linhas de pesquisa
Cultura e Poder e Intersubjetividade e Pluralidade com ampla experiência em discussões teóricas sobre
relações de poder e assimetrias sociais, cabendo destacar a atuação de alguns destes pesquisadores no
desenvolvimento do projeto Cidadania, violência e Direitos Humanos que, com apoio do CNPq, se dedica
ao estudo das ressonâncias da violência praticada em governos e sistemas autoritários que afetaram e
ainda afetam os segmentos da sociedade ditos  vulneráveis  relativamente à  aquisição de bens de
cidadania,  em diálogo  com pesquisadores  argentinos;  Smartminds,  que  visa  consolidar  e  ampliar
práticas de pesquisa baseadas em métodos, formas de trabalho, instrumentos e ambientes digitais, se
justifica em razão do perfil acadêmico de docentes que integram as linhas de pesquisa Intersubjetividade
e Pluralidade e Espaço e Sociabilidade, voltado notadamente para a temática do objetivo/projeto, e que
têm ampla experiência com criação e manutenção de banco de dados, cabendo ressaltar que o CEDOPE,
centro de documentação onde atuam vários docentes da linha de Espaço e Sociabilidade, é referência
para diferentes tipos de documentos para história do Brasil do período colonial e imperial. A participação
do PPG no tema contribuirá para o desenvolvimento de ações estruturantes de internacionalização, bem
como para fortalecer transversalidade e o caráter internacional das investigações já em andamento e a
capacitação  dos  pesquisadores  para  atuação  tecnológica,  linguística  e  cultural  em novas  práticas
científicas.
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PPG Nota da Quadrienal
INFORMÁTICA 5

Justificativa

O Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGInf) se vincula a duas áreas temáticas no edital
CAPES-Print. No tema Democracia, Cultura e Desenvolvimento, área Humanidades Digitais, os docentes
do PPGInf fazem parte da equipe do projeto “SmartMinds: Internacionalização das Humanidades na
esfera  pública  digital”  e  desenvolveram  pesquisas  na  área  de  reconhecimento  de  padrões  em
documentos  históricos  e  infraestrutura  computacional  para  suporte  das  atividades  relacionadas  ao
armazenamento,  processamento,  análise,  tradução  e  pesquisa  em  documentos  históricos.  Ainda
vinculado ao tema de Democracia, Cultura e Desenvolvimento, os docentes do PPGInf atuarão no projeto
“Politicas Públicas” realizando pesquisa e o desenvolvimento de soluções inovadoras no uso de redes de
alta velocidade para a transmissão, processamento e disponibilização de grandes quantidades de dados,
para o apoio na implantação, fortalecimento e avaliação das políticas públicas de inclusão digital, saúde,
educação e transparência. Essas ações envolvem o processo de forma integrada desde a aquisição dos
dados  até  sua  visualização.  No  tema  Biodiversidade  e  Meio  Ambiente,  área  Qualidade
Ambiental/Mudanças  Climáticas,  os  pesquisadores  estão  envolvidos  no  projeto  “Monitoramento  e
Modelagem Ambiental”, o qual propõe ações Integradas que permitirão a compreensão dos riscos de
exposição  da  biota  aos  agentes  externos,  além  de  estabelecer  parâmetros  para  a  discussão  da
integridade da Biodiversidade. O conjunto de dados provenientes dos parâmetros que constituem a base
do projeto será alvo dos trabalhos dos pesquisadores do PPGInf, que atuarão na otimização e distribuição
dos dados, adaptação de algoritmos de distribuição para sistemas em larga escala, heterogêneos e
dinâmicos,  além de  aplicação  de  modelos  de  dados  complexos  e  de  grafos,  incluindo  também a
neurociência computacional e abordagens estatísticas.

PPG Nota da Quadrienal
LETRAS 6

Justificativa

O PPG em Letras se vincula ao PrInt-UFPR no tema Democracia, Cultura e Desenvolvimento em função
da atuação de seus docentes em três objetivos/projetos: Relações de Poder, Assimetrias e Direitos
Humanos, cujo objetivo é discutir relações de poder e assimetrias sociais no contraponto da pauta dos
direitos humanos, provêm das linhas de pesquisa da área de concentração de Estudos Linguísticos, onde
são priorizados estudos da língua enquanto instrumento social de integração ou de exclusão, o que
possibilita trabalhar com temas como a descrição do português brasileiro e o desenvolvimento de
metodologias de ensino dessa língua como língua estrangeira e o acolhimento linguístico e cultural de
populações migrantes.  Este  projeto  se coaduna bem com um projeto  já  em andamento na UFPR,
chamado Migração Humanitária, uma parceria, dentre outros, do Direito, da Sociologia e da Letras – que
desde 2014 desenvolve o Projeto de Extensão PBMIH (Português brasileiro para a migração humanitária);
Produção e Circulação de Saberes,  cujo objetivo é investigar a produção,  circulação e apropriação
histórica  de  saberes  diversos,  num  debate  pormenorizado  sobre  deslocamentos,  produções  e
transformações de modelos estéticos, políticos, formativos e epistemológicos, atuam fundamentalmente
na  área  de  concentração  Estudos  Literários,  que  tem  como  objetivo  o  estudo  crítico,  teórico  e
historiográfico da literatura em suas relações com outras formas discursivas e outras linguagens,  bem
como da literatura como lugar de relação entre culturas, sociedades e sistemas poéticos. Assim, tendo
como ponto de apoio o discurso literário, esses pesquisadores seguem a dinâmica das abordagens em
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que a relação entre os objetos de estudos é privilegiada, essencial para um projeto em que o foco é a
circulação de saberes; SmartMinds: internacionalização das Humanidades na esfera pública digital, que
considera que o uso de plataformas digitais abrirá novas perspectivas de pesquisa e ensino, permitindo
a investigação de processos de formação da esfera pública, cultura e artística no Brasil, de transmissão e
transformação do saber das artes, das ciências e de práticas sociais comunicacionais, e igualmente de
formação social, cultural e material de longa duração. Este projeto se coaduna com o projeto Digital
Humanities, já em funcionamento na UFPR, que tem sido exitoso em angariar recursos para adquirir
equipamentos  de  alta  qualidade  e  softwares,  disponibilizados  para  o  uso  de  toda  a  comunidade
universitária.

PPG Nota da Quadrienal
MÚSICA 4

Justificativa

O  PPGMúsica  está  vinculado  ao  Edital  PRINT/UFPR  pela  área  temática  “Democracia,  Cultura  a
Desenvolvimento”,  junto  ao  projeto  “SmartMinds:  internacionalização  das  Humanidades  na  esfera
pública digital”. A vinculação do PPGMúsica à referida área temática se dá por meio da própria natureza
da área temática, que é de abordagem multi e interdisciplinar no âmbito das Ciências Humanas, Letras e
Artes, em parceria com outras áreas do conhecimento. A participação junto ao projeto “SmartMinds” é
orientada por meio da identificação do projeto com a natureza das iniciativas de internacionalização já
existentes no PPGMúsica, considerando-se que pesquisas internacionais com base no uso de tecnologias/
suportes digitais têm potencializado as pesquisas e parcerias que reforçaram produções e formação de
recursos no Programa de Pós-Graduação em Música da UFPR desde 2010. A participação do PPGMúsica
na área temática “Democracia, Cultura a Desenvolvimento”, também é justificada por meio dos escopos
do projeto “SmartMinds”, que visam investigar “(a) processos de formação da esfera pública, cultural e
artística no Brasil  em seu contexto internacional; (b) processos de transmissão e transformação do
saber, das artes, das ciências e de práticas sociais e comunicacionais, seja em dinâmicas formais, como
em  instituições  educacionais  e  científicas;  e  (c)  processos  de  formação  social,  cultural  e  material  de
longa  duração,  mediante  análise  de  vestígios  arqueológicos  ou  etnológicos  específicos”  (Dados  do
projeto).

PPG Nota da Quadrienal
Políticas Públicas 4

Justificativa

O PPG em Políticas Públicas aderiu ao projeto Capes PRINT-UFPR em virtude da participação dos seus
docentes em projeto/objetivo vinculado ao tema Democracia,  Cultura e  Desenvolvimento,  a  saber,
“Espaço, Sociedade e Desenvolvimento: desafios contemporâneos”. O tema inspira fortes demandas de
interação  entre  as  áreas  do  projeto  (Geografia,  Direito,  Desenvolvimento  Econômico,  Ciências
Geodésicas,  Sociologia e Políticas Públicas),  mas no âmbito das Políticas Públicas,  o  Estado,  como
condensação material de relações de poder, também é categoria fundamental para compreender a
articulação entre espaço, sociedade e desenvolvimento. Oportunidades e restrições internacionais ao
planejamento e desenvolvimento nacional, relacionadas aos processos de mundialização ao papel das
instituições  nacionais  e  internacionais;  políticas  econômicas  e  sociais  e  sua  relação  com  o
desenvolvimento;  os  problemas  sociais  subjacentes  aos  conflitos  de  interesses;  as  limitações  e  as
escalas  inerentes  à  intervenção  do  Estado;  e,  em  última  instância,  as  políticas  públicas  e  seus
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condicionamentos  espaciais,  sociais  e  econômicos  são  temas  de  pesquisa  que  contribuem com a
compreensão dos processos de produção do espaço. Além disso, as contradições da produção do espaço
urbano, que se expressam em diferenças materiais ou de poder, em distinções entre grupos e classes
sociais, em tensões entre a mercantilização da terra e as condições de reprodução de força de trabalho e
em  distintos  níveis  de  exercício  (ou  negação)  do  direito  à  cidade,  engendram  as  condições  de
transformação do espaço urbano em cenário e objeto de lutas sociais. Um dos objetivos específicos do
projeto é compreender a emergência e a dinâmica dos conflitos sociais urbanos (quem são seus agentes,
quais objetos reivindicam, como se distribuem espacial e temporalmente e quais são os repertórios de
manifestação), seus desdobramentos e as relações que estabelecem com os processos de produção do
espaço e com as políticas urbanas.  O projeto desenvolverá ações integradas entre os docentes e
discentes  (nacionais  e  estrangeiros)  dos  programas  da  UFPR  e  os  pesquisadores  das  instituições
estrangeiras  visando  estruturar  uma base  de  formação  de  recursos  humanos  e  de  conhecimento
científico  para  a  compreensão  dos  fenômenos  e  desafios  contemporâneos  ligados  a  temática  espaço,
sociedade e desenvolvimento, os quais se mostram relevantes para a promoção do progresso social no
contexto de suas heterogeneidades espaciais.

PPG Nota da Quadrienal
SOCIOLOGIA 5

Justificativa

Docentes do Programa de Pós-Graduação em Sociologia estão envolvidos em projetos de pesquisa da
área temática Democracia, Cultura e Desenvolvimento. Tais projetos se articulam em torno a 3 eixos
transversais  abordados  em  suas  linhas  de  pesquisa:  Direitos  humanos  de  refugiados,  trabalho  e
epistemologias  dos  cuidados,  das  relações  de  gênero  e  da  diversidade.  A  pesquisa  sobre  direitos
humanos de refugiados, migrantes e apátridas aborda os mecanismos de poder que sustentam ações
governamentais e embasam discursos de partidos políticos, de atores da sociedade civil, instituições
religiosas, nos níveis local, estadual e federal. As pesquisas sobre relações de trabalho mostram a lenta
e frágil estruturação do mercado de trabalho no país, obstaculizando a constituição de uma sociedade
salarial  nos moldes dos países europeus durante o  século  XX.  Assim,  os  direitos  do trabalho não
alcançaram grande parcela da população brasileira, mantida em condições de vida e trabalho precárias,
embora sejam elementos cruciais para definir condições de cidadania. Trata-se, pois, de compreender a
dinâmica e a dimensão das assimetrias nas relações de trabalho, sua regulação normativa, que se
entrelaça  com as  derivas  das  relações  de  poder  em sentido  amplo.  Os  estudos  de  gênero  e  de
diversidade  se  constituíram  num  contexto  de  reflexão  crítica  ao  pensamento  e  à  cultura  ocidental  a
partir da segunda metade do século XX, tendo como um de seus fortes sustentáculos os movimentos
organizados como o feminismo, o movimento negro e de minorias étnicas e a desnaturalização dos
modos de fazer pesquisa para superar assimetrias sociais e na produção do conhecimento. Já a temática
do cuidado interpõe desafios às teorias e às práticas, tanto em âmbito nacional quanto internacional no
que tange a desconstrução de normatividades e das relações de poder vinculadas à invisibilização de
direitos. Neste tema interatuam os processos de inclusão/exclusão de sujeitos, de sua proteção, das
violências por falta de reconhecimento das necessidades de cuidado e por falta de condições ao seu
exercício, sobretudo porque ele se fundamenta em um profundo processo de feminização dos seus
conteúdos.
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Projetos de Cooperação Internacional

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Espaço, sociedade e desenvolvimento: desafios contemporâneos
Início do Projeto Término do Projeto
01/01/2019 31/07/2022

Descrição do Projeto

O objetivo do projeto é compreender os desafios que se apresentam ao conhecimento e interpretação do
mundo contemporâneo, relacionados às dimensões espacial, econômica e social da realidade. Abordam-
se  os  desafios  contemporâneos  em  suas  mais  variadas  dimensões:  social,  técnica,  metodológica,
jurídica, econômica, ambiental, cultural, da geoinformação. A meta é oferecer interpretações a respeito
das  transformações  sociais  e  espaciais  em  curso  no  mundo  atual,  a  partir  dos  ganhos  teóricos
propiciados pela interação com a equipe estrangeira, resultando em ganhos substanciais e recíprocos
para o conjunto das universidades envolvidas. A equipe nacional é formada por 26 docentes, os quais
atuam  em  6  PPGs  da  UFPR  (Ciências  Geodésicas,  Desenvolvimento  Econômico,  Direito,  Geografia,
Políticas Públicas e Sociologia). A equipe estrangeira é altamente qualificada e foi composta por meio da
priorização de relações  já  estabelecidas  e  que tiveram êxito  no  desenvolvimento  de parcerias  de
trabalho no âmbito da pós-graduação. Assim, foram contatadas 28 universidades, das quais ao menos
um interlocutor foi convidado. Dentre elas mencionam-se: Massey University - Nova Zelândia; Politecnico
di Milano - Itália; Technion, Israel Institute of Technology - Israel; The Ohio State University - Estados
Unidos; The University of Illionois at Urbana-Champaign - Estados Unidos; Universidad Autónoma de
Aguascalientes -  México;  Universidad de Alicante -  Espanha;  Universidad de Guadalajara -  México;
Universidad de Málaga - Espanha; Universidad de Vigo - Espanha; Universidad Nacional de Tucumán -
Argentina; Universidade de Girona - Espanha; Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - França; University
of  Angers -  França;  University of  Pretoria -  África do Sul;  University of  Twente -  Holanda;  Victoria
University  of  Wellington  -  Nova  Zelândia,  Universidad.  São  instituições  com larga  experiência  em
pesquisa, ensino e, em geral, com forte presença internacional no campo da produção do conhecimento
e da formação de recursos humanos de alto nível. Encontram-se bem posicionadas quando comparadas
internacionalmente, e se distribuem espacialmente principalmente na Europa, Estados Unidos e América
Latina. Pretende-se ampliar os vínculos existentes por meio do presente projeto, além de explorar novas
possibilidades de interação, com a inserção de novas parcerias.

Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Quantidade Valor
2019 3 R$ 37.140,00
2020 4 R$ 44.926,00
2021 6 R$ 69.060,00
2022 4 R$ 48.860,00

Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Ano Valor
2019 R$ 1.000,00
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2020 R$ 1.000,00
2021 R$ 1.000,00
2022 R$ 0,00

Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Modalidade Quantidade Valor Total
2019 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 1 R$ 39.866,40
2019 Doutorado Sanduíche (6 meses) 3 R$ 121.435,20
2019 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 1 R$ 23.155,29
2019 Jovem Talento com Experiência no Exterior (6 meses) 1 R$ 59.155,29
2020 Jovem Talento com Experiência no Exterior (6 meses) 1 R$ 59.155,29
2020 Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) 1 R$ 60.638,40
2020 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 2 R$ 46.310,58
2020 Doutorado Sanduíche (6 meses) 6 R$ 242.870,40
2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 2 R$ 79.732,80
2021 Doutorado Sanduíche (6 meses) 6 R$ 242.870,40
2021 Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) 1 R$ 60.638,40
2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 2 R$ 79.732,80
2021 Jovem Talento com Experiência no Exterior (6 meses) 1 R$ 59.155,29
2021 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 2 R$ 46.310,58
2022 Jovem Talento com Experiência no Exterior (6 meses) 1 R$ 59.155,29
2022 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 1 R$ 23.155,29
2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) 1 R$ 60.638,40
2022 Doutorado Sanduíche (6 meses) 6 R$ 242.870,40
2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 2 R$ 79.732,80

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Políticas Públicas e Mudanças Sociais
Início do Projeto Término do Projeto
01/01/2019 31/07/2022

Descrição do Projeto

O  projeto  tem  por  finalidade  o  adensamento  dos  laços  acadêmico-institucionais  de  um  corpo  de
pesquisadores em políticas públicas e mudanças sociais, da UFPR, com seus parceiros internacionais,
para consolidar ações já desenvolvidas e, ao mesmo tempo, propor o desenvolvimento de processos
inovadores  de  análises  comparadas,  desenvolvimento  de  metodologias,  avaliações  e  propostas  de
implementação de políticas públicas, em particular as de caráter social. A equipe brasileira é composta
por 25 docentes que advêm de 7 diferentes programas de pós-graduação que abordam a temática das
Políticas  Públicas  a  partir  de  distintas  abordagens.  A  equipe  estrangeira  é  composta  por  40
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pesquisadores, advindos de 35 universidades de 12 países, de três continentes distintos, convidados
pela equipe deste projeto porque são parceiros com os quais já se vem trabalhando há algum tempo,
visando ampliar e aprofundar relações internacionais já constituídas. Os pesquisadores indicados advêm,
em  77,5%  dos  casos,  de  países  priorizados  no  Edital  UFPR-Print,  especificamente:  Argentina,  Canadá,
Espanha, EUA, França, Holanda, Inglaterra, Itália e México. Ainda há nove pesquisadores que atuam em
países como Chile, Cingapura e Portugal, os quais, mesmo não representando os países priorizados, são
docentes de universidades internacionalizadas.  Em suas investigações,  os pesquisadores levam em
consideração a articulação entre as demandas sociais, sua conversão e reconhecimento como direitos
sociais  e  a  (não)  ação  do  Estado  diante  deste  cenário.  A  equipe  é  composta  por  docentes  que
atuam/atuaram: a) na direção de Centros Nacionais e Internacionais de Pesquisa; b) como integrantes de
comitês nacionais de pesquisa; d) fundadores e gestores de hospitais e outras entidades sociais e de
pesquisa; e) em consultorias para a ONU, UNESCO, UNICEF, Banco Mundial, Banco Interamericano de
Desenvolvimento, Banco de Desenvolvimento Asiático, Ministérios de Educação, Agricultura, Ciência e
Tecnologia, etc.

Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Quantidade Valor
2019 9 R$ 106.110,00
2020 9 R$ 98.703,00
2021 9 R$ 106.443,00
2022 9 R$ 98.703,00

Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Ano Valor
2019 R$ 4.900,00
2020 R$ 4.000,00
2021 R$ 4.000,00
2022 R$ 4.000,00

Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Modalidade Quantidade Valor Total
2019 Professor Visitante no Exterior Sênior (6 meses) 1 R$ 65.678,40
2019 Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) 1 R$ 60.638,40
2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 1 R$ 16.155,29
2019 Doutorado Sanduíche (6 meses) 5 R$ 202.392,00
2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 1 R$ 16.155,29
2020 Doutorado Sanduíche (6 meses) 5 R$ 202.392,00
2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (6 meses) 1 R$ 65.678,40
2020 Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) 1 R$ 60.638,40
2021 Doutorado Sanduíche (6 meses) 5 R$ 202.392,00
2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (6 meses) 1 R$ 65.678,40
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2021 Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) 1 R$ 60.638,40
2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 1 R$ 16.155,29
2022 Doutorado Sanduíche (6 meses) 5 R$ 202.392,00
2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (6 meses) 1 R$ 65.678,40
2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (5 meses) 0 R$ 0,00
2022 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 1 R$ 16.155,29

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Produção e Circulação de Saberes
Início do Projeto Término do Projeto
01/01/2019 31/07/2022

Descrição do Projeto

O projeto  de  pesquisa  reúne pesquisadores  de  vários  campos  do  conhecimento  em humanidades
(direito,  história,  filosofia,  letras,  educação,  economia),  tendo  por  objetivo  investigar  a  produção,
circulação e apropriação histórica de saberes diversos. Trata-se de consolidar prática de interlocução já
em curso entre docentes da UFPR que integram o projeto, fortalecendo o trabalho interdisciplinar com
parcerias internacionais. A equipe brasileira coordena diversas ações de internacionalização, tais como
acordos de cooperação internacional e projetos de pesquisa em rede internacional, além de desenvolver
trabalhos em conjunto com parceiros de Instituições de Ensino Superior de diversos países. A este
respeito, mencione-se no campo do direito a organização de duas “Escolas de Altos Estudos CAPES”, em
2009 e 2010, com os professores António Hespanha (Portugal) e Pietro Costa (Itália). Os pesquisadores
das universidades estrangeiras vinculados ao projeto atuam em centros de excelência no exterior e
desenvolvem trabalhos de relevância acadêmica, dos quais muitos membros da equipe brasileira são
partícipes.  Dentre  as  atividades  de  pesquisa  dos  membros  estrangeiros  menciona-se,  na  área  de
educação, os trabalhos da professora Anne-Marie Châtelet da École Nationale Supérieure de Strasbourg
(França),  que  atua  como consultora  da  UNESCO em temas  sobre  patrimônio  arquitetural;  Susana
Sosenski (do México) vincula-se ao Observatório de Educação de Direitos Humanos - Cátedra Unesco en
Derechos Humanos - Chile; Inés Dussel (também do México) atua em rede de pesquisas no campo da
história da educação e do currículo. Por sua vez, o Prof. Dr. Claus Zittel, que atua como docente de
literatura germânica e filosofia na Universidade de Stuttgart,  Frankfurt atua em diversas universidades
européias, como a Universidade de Olsztyn, na Polônia, além de coordenar o Stuttgart Research Center
for Text Studies. Juan Antonio Nicolás Marín (Universidad de Granada -UGr) é presidente da Rede Ibero-
Americana Leibniz, sociedade científica que aglutina pesquisadores de diversas universidades, sobretudo
na Europa e Américas, e coordenador da Biblioteca Hispânica Leibniz. Na área de História Antiga temos o
trabalho de Ray Laurence,  atualmente professor  na Macquirie  University  (Austrália).  No campo da
economia  podemos  mencionar  Wilfred  Dolfsma,  que  é  diretor  do  Instituto  de  Inovação  e
Empreendimento da Loughborough University  (Londres,  UK).  Foi  editor  chefe da “Review of  Social
Economy” (2005-2017).

Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Quantidade Valor
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2019 6 R$ 92.535,00
2020 7 R$ 107.958,00
2021 6 R$ 92.535,00
2022 7 R$ 107.957,00

Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Ano Valor
2019 R$ 0,00
2020 R$ 0,00
2021 R$ 0,00
2022 R$ 0,00

Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Modalidade Quantidade Valor Total
2019 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 3 R$ 119.599,20
2019 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 3 R$ 69.465,87
2019 Doutorado Sanduíche (6 meses) 3 R$ 121.435,20
2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 3 R$ 119.599,20
2020 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 3 R$ 69.465,87
2020 Doutorado Sanduíche (6 meses) 5 R$ 202.392,00
2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 3 R$ 119.599,20
2021 Doutorado Sanduíche (6 meses) 6 R$ 242.870,40
2021 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 3 R$ 69.465,87
2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 5 R$ 199.332,00
2022 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 3 R$ 69.465,87
2022 Doutorado Sanduíche (6 meses) 3 R$ 121.435,20

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Relações de poder, assimetrias e direitos humanos
Início do Projeto Término do Projeto
01/01/2019 31/07/2022

Descrição do Projeto

O principal objetivo da proposta é a otimização de recursos pela via do desenvolvimento de ações
articuladas pelos seis programas de pós-graduação que se reúnem em torno da temática das relações de
poder,  assimetrias  e  direitos  humanos.  As  equipes  que  compõem o  projeto  são  responsáveis  por
significativa parte  da internacionalização de seus programas (três  programas de avaliação 6 e  três  de
avaliação 5 na última quadrienal) e o caráter inovador da proposição é realizar tais atividades com
abordagem interdisciplinar e integrada ao projeto de pesquisa em rede, o que irá otimizar recursos e, em
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especial,  potencializar  a  internacionalização  de  cada  um dos  programas.  Pretende-se  promover  a
construção,  a  implementação  e  a  consolidação  de  um  plano  estratégico  de  internacionalização,
ampliando  as  ações  já  em  curso  nos  referidos  programas.  Para  atingir  este  fim  será  estabelecido  um
projeto  de  cooperação  com  importantes  universidades  da  Europa,  Américas  e  África.  Entre  os
pesquisadores  estrangeiros,  muitos  são  de  notoriedade  indiscutível,  como  Judith  Butler;  Catherine
Colliot-Thélène; Jean-François Kervegan; Frédéric Gros; Teun Van Dijk; Christian Laval; Chantal Moufe;
Claudia Pedone; Laurence Tain; Foé Nkolo. Os pesquisadores estrangeiros trarão aportes decisivos para
o fortalecimento da rede de pesquisa e para a continuidade formativa que se deseja implementar,
ensejando  novos  olhares  epistemológicos  relativos  aos  direitos  humanos  e  assimetrias  sociais  em
contextos e narrativas de diversos sujeitos. O projeto ora em curso reúne a experiência acumulada da
UFPR e das universidades estrangeiras, e toma como ponto de partida a articulação entre elas, tendo
como  base  a  identificação  de  fenômenos  que  demandam  pesquisa  interdisciplinar,  pois  atravessam
áreas diversas – no caso em pauta, o direito, a educação, a filosofia, a sociologia, a história e as letras.
No  campo da  pesquisa  a  equipe  da  UFPR conta  com pesquisadores/as  com larga  experiência  na
participação e coordenação de projetos de pesquisa em rede, em equipes nacionais e internacionais,
com  coordenação  e  participação  de  projetos  financiados  em  editais:  CAPES/COFECUB;  CAPES/NUFFIC;
PRONEX – Programa de Núcleo de Excelência CNPQ/Fundação Araucária; PRONEN – Programa de Núcleos
Emergentes CNPQ/Fundação Araucária; CNPQ edital Pesquisa e Inovação em Ciências Humanas, Sociais
e Aplicadas; CNPQ Universal; CAPES/SECADI Edital Abdias de mobilidade internacional.

Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Quantidade Valor
2019 10 R$ 139.198,00
2020 10 R$ 128.880,00
2021 10 R$ 123.120,00
2022 10 R$ 123.120,00

Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Ano Valor
2019 R$ 10.000,00
2020 R$ 10.000,00
2021 R$ 10.000,00
2022 R$ 10.000,00

Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Modalidade Quantidade Valor Total
2019 Doutorado Sanduíche (6 meses) 6 R$ 242.870,40
2019 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 0 R$ 0,00
2019 Professor Visitante no Exterior Sênior (4 meses) 1 R$ 48.470,40
2019 Jovem Talento com Experiência no Exterior (6 meses) 0 R$ 0,00
2020 Pós-doutorado com experiência no exterior (6 meses) 0 R$ 0,00
2020 Professor Visitante no Exterior Júnior (4 meses) 1 R$ 44.870,40
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2020 Doutorado Sanduíche (6 meses) 6 R$ 242.870,40
2020 Jovem Talento com Experiência no Exterior (6 meses) 1 R$ 59.155,29
2020 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 0 R$ 0,00
2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (4 meses) 1 R$ 48.470,40
2021 Doutorado Sanduíche (6 meses) 6 R$ 242.870,40
2021 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 0 R$ 0,00
2021 Professor Visitante no Exterior Júnior (4 meses) 1 R$ 44.870,40
2021 Jovem Talento com Experiência no Exterior (6 meses) 1 R$ 59.155,29
2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (4 meses) 1 R$ 48.470,40
2021 Pós-doutorado com experiência no exterior (6 meses) 0 R$ 0,00
2022 Jovem Talento com Experiência no Exterior (6 meses) 0 R$ 0,00
2022 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 0 R$ 0,00
2022 Doutorado Sanduíche (6 meses) 6 R$ 242.870,40
2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (4 meses) 1 R$ 48.470,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
SmartMinds: internacionalização das Humanidades na esfera pública digital
Início do Projeto Término do Projeto
01/01/2019 31/07/2022

Descrição do Projeto

Com  abordagem  multi-  e  interdisciplinar  no  âmbito  das  Ciências  Humanas,  com  o  apoio  de
pesquisadores das Ciências Exatas e forte interação com a área de Bibliotecas e Arquivos, o projeto
dedica-se a investigar, com recursos inovadores e em ambiente internacional e plurilíngue, processos de
formação da esfera pública, cultural e artística no Brasil em seu contexto internacional. O projeto dá
sequência a ações de internacionalização e inovação da pesquisa em Humanidades digitais realizadas na
UFPR por diversos integrantes da equipe brasileira. Vem consolidar parcerias, infraestrutura e expertise
já  alcançadas  pela  Instituição  nesse  âmbito,  ampliando-las,  estendendo-as  a  outros  grupos  a  fim  de
partilhá-las ainda mais com a comunidade local, a sociedade brasileira e a cena internacional. A equipe
do projeto dedicou-se nos últimos anos a fortalecer a infraestrutura da Instituição, com ações de difusão
de idiomas, reunindo boa experiência na integração entre Humanidades, Informática e Bibliotecas, de
diversas formas. O Sistema de Bibliotecas (SiBi) da UFPR, por exemplo, dispõe de um dos maiores
repositórios digitais da América Latina e trata de estabelecer formas de cooperação com instituições
detentoras de acervos documentais,  como o IAI  de Berlim, o ifa de Stuttgart e a Universidade de
Göttingen; em nível local, o Arquivo Público do Paraná (APP) e o Arquivo Histórico de Joinville (AHJ), entre
outros; em nível nacional, com a Fundação Biblioteca Nacional (FBN). Com esta última, projetos da UFPR
dedicam-se a adaptar e difundir, em todo o País, padrões de apresentação de documentos digitais e
ferramentas de pesquisa consolidados internacionalmente, como o formato-base DTA, desenvolvido pela
Academia de Ciências de Berlim-Brandenburgo (BBAW, Alemanha), a rede europeia DARIAH-EU e o
software Goobi, desenvolvido para a Biblioteca da Universidade de Göttingen – todas estas, instituições
parceiras no projeto. A equipe brasileira é constituída de docentes com ampla experiência internacional,
agentes da internacionalização da UFPR e da cena científica em suas respectivas disciplinas.  Todos os
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participantes  têm experiência  internacional,  fizeram parte  de  sua  formação  no  exterior,  participam de
projetos  internacionais,  muitos  deles  financiados  de  forma  multilateral,  conhecem  as  instituições  e
estruturas  de  organização  e  financiamento  da  pesquisa  no  Brasil  e  em  suas  regiões  de  atuação  no
exterior.

Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Quantidade Valor
2019 3 R$ 44.550,00
2020 4 R$ 86.928,00
2022 2 R$ 36.791,00

Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Ano Valor
2019 R$ 10.000,00
2020 R$ 10.000,00
2021 R$ 10.000,00
2022 R$ 10.000,00

Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Modalidade Quantidade Valor Total
2019 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 2 R$ 46.310,58
2019 Doutorado Sanduíche (6 meses) 5 R$ 202.392,00
2019 Capacitação (1 meses) 1 R$ 15.458,40
2019 Pós-doutorado com experiência no exterior (8 meses) 2 R$ 102.621,16
2020 Capacitação (1 meses) 2 R$ 30.916,80
2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (5 meses) 1 R$ 57.074,40
2020 Doutorado Sanduíche (6 meses) 4 R$ 161.913,60
2020 Doutorado Sanduíche (12 meses) 0 R$ 0,00
2020 Professor Visitante no Exterior Júnior (5 meses) 1 R$ 52.754,40
2020 Pós-doutorado com experiência no exterior (12 meses) 2 R$ 138.621,16
2021 Jovem Talento com Experiência no Exterior (6 meses) 1 R$ 59.155,29
2021 Professor Visitante no Exterior Júnior (5 meses) 1 R$ 52.754,40
2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (5 meses) 1 R$ 57.074,40
2021 Doutorado Sanduíche (6 meses) 3 R$ 121.435,20
2021 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 1 R$ 23.155,29
2021 Professor Visitante no Brasil (5 meses) 1 R$ 80.755,29
2022 Capacitação (1 meses) 3 R$ 46.375,20
2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 1 R$ 39.866,40
2022 Doutorado Sanduíche (6 meses) 3 R$ 121.435,20
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2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (3 meses) 2 R$ 73.972,80
2022 Professor Visitante no Brasil (5 meses) 1 R$ 80.755,29

Missões Não Vinculadas a Projeto

Ano Quantidade Valor
2019 2 R$ 40.000,00
2020 2 R$ 40.000,00
2021 2 R$ 40.000,00
2022 2 R$ 40.000,00

Bolsas Não Vinculadas a Projetos de Pesquisa

Ano Modalidade Quantidade Valor Total
2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 1 R$ 16.155,29
2019 Capacitação (3 meses) 7 R$ 178.264,80
2019 Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) 1 R$ 60.638,40
2019 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 1 R$ 23.155,29
2019 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 1 R$ 39.866,40
2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 1 R$ 16.155,29
2020 Capacitação (3 meses) 7 R$ 178.264,80
2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 1 R$ 39.866,40
2020 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 1 R$ 23.155,29
2020 Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) 1 R$ 60.638,40
2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 1 R$ 39.866,40
2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 1 R$ 16.155,29
2021 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 1 R$ 23.155,29
2021 Capacitação (3 meses) 7 R$ 178.264,80
2021 Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) 1 R$ 60.638,40
2022 Capacitação (3 meses) 7 R$ 178.264,80
2022 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 1 R$ 23.155,29
2022 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 2 R$ 32.310,58
2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 1 R$ 39.866,40
2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) 1 R$ 60.638,40

Outras Ações Não Vinculadas a Projeto
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Ano Valor
2019 R$ 28.000,00
Ação
Ações Transversais de Internacionalização

Descrição

O Projeto Institucional de Internacionalização da UFPR – PRINT-UFPR – contempla temáticas de 5 áreas
do conhecimento nas quais a instituição apresenta excelência e/ou explicita consolidação. Associados à
estas cinco áreas foram construídos 16 projetos internacionais de pesquisa que demandam, cada um na
sua especificidade, recursos próprios para as perspectivas de internacionalização circunscritas no Edital
CAPES-PRINT  e  no  Edital  PRINT-UFPR.  Todavia,  uma  instituição  do  porte  da  UFPR  apresenta
especificidades  e  demandas  que  ultrapassam  em  muito  o  escopo  dos  referidos  subprojetos.  Neste
sentido é que se tornou imperativo atender às demandas transversais aos projetos e que visam dar
suporte à um conjunto de possibilidades gerais da instituição, para as quais o Comitê Gestor do PRINT-
UFPR  tem  a  perspectiva  de  encontrar  subsídios  à  realização  dos  intentos  de  aprofundamento  e
intensificação da internacionalização. Assim, um conjunto de demandas aparece como complementares
àquelas já lançadas, e que são: a) o acompanhamento detalhado e a avaliação da implementação do
projeto institucional pelo grupo local, com a participação dos membros estrangeiros do comitê, em
reuniões anuais a serem realizadas no Brasil; b) a capacitação estratégica de docentes e discentes em
atividades  de  até  3  meses  em balizadas  instituições  no  exterior,  visando  oportunizar  a  formação
complementar detalhada em experiência de estudos e pesquisas junto à equipes estrangeiras de alta
relevância  em  temáticas  ligadas  à  internacionalização  do  conhecimento  científico-tecnológico;  e,  c)  a
realização de eventos no Brasil e no exterior visando: c1) o debate e a divulgação da produção cientifico-
tecnológica  efetivada  no  âmbito  da  cooperação  internacional,  c2)  o  intercambio  de  experiências
científicas, tecnológicas e culturais por meio de workshops temáticos, e, c3) a realização de um grande
evento internacional para avaliação da experiência do PRINT, seu sucesso, avanços e desafios tendo em
vista a intensificação da internacionalização futura da pós-graduação e da pesquisa da UFPR. O Comitê
Gestor do PRINT-UFPR julga como fundamental a realização de um amplo seminário de avaliação do
projeto no último ano de sua implementação, não somente para pontuar os avanços obtidos e seus
impactos  na  própria  UFPR,  mas  sobretudo  para  delinear  caminhos  futuros  para  a  continuidade  e
intensificação da produção do conhecimento por meio de consolidadas e novas parcerias com grupos e
instituições internacionais.

Ano Valor
2020 R$ 28.000,00
Ação
Ações Transversais de Internacionalização

Descrição

O Projeto Institucional de Internacionalização da UFPR – PRINT-UFPR – contempla temáticas de 5 áreas
do conhecimento nas quais a instituição apresenta excelência e/ou explicita consolidação. Associados à
estas cinco áreas foram construídos 16 projetos internacionais de pesquisa que demandam, cada um na
sua especificidade, recursos próprios para as perspectivas de internacionalização circunscritas no Edital
CAPES-PRINT  e  no  Edital  PRINT-UFPR.  Todavia,  uma  instituição  do  porte  da  UFPR  apresenta
especificidades  e  demandas  que  ultrapassam  em  muito  o  escopo  dos  referidos  subprojetos.  Neste
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sentido é que se tornou imperativo atender às demandas transversais aos projetos e que visam dar
suporte à um conjunto de possibilidades gerais da instituição, para as quais o Comitê Gestor do PRINT-
UFPR  tem  a  perspectiva  de  encontrar  subsídios  à  realização  dos  intentos  de  aprofundamento  e
intensificação da internacionalização. Assim, um conjunto de demandas aparece como complementares
àquelas já lançadas, e que são: a) o acompanhamento detalhado e a avaliação da implementação do
projeto institucional pelo grupo local, com a participação dos membros estrangeiros do comitê, em
reuniões anuais a serem realizadas no Brasil; b) a capacitação estratégica de docentes e discentes em
atividades  de  até  3  meses  em balizadas  instituições  no  exterior,  visando  oportunizar  a  formação
complementar detalhada em experiência de estudos e pesquisas junto à equipes estrangeiras de alta
relevância  em  temáticas  ligadas  à  internacionalização  do  conhecimento  científico-tecnológico;  e,  c)  a
realização de eventos no Brasil e no exterior visando: c1) o debate e a divulgação da produção cientifico-
tecnológica  efetivada  no  âmbito  da  cooperação  internacional,  c2)  o  intercambio  de  experiências
científicas, tecnológicas e culturais por meio de workshops temáticos, e, c3) a realização de um grande
evento internacional para avaliação da experiência do PRINT, seu sucesso, avanços e desafios tendo em
vista a intensificação da internacionalização futura da pós-graduação e da pesquisa da UFPR. O Comitê
Gestor do PRINT-UFPR julga como fundamental a realização de um amplo seminário de avaliação do
projeto no último ano de sua implementação, não somente para pontuar os avanços obtidos e seus
impactos  na  própria  UFPR,  mas  sobretudo  para  delinear  caminhos  futuros  para  a  continuidade  e
intensificação da produção do conhecimento por meio de consolidadas e novas parcerias com grupos e
instituições internacionais.

Ano Valor
2021 R$ 28.000,00
Ação
Ações Transversais de Internacionalização

Descrição

O Projeto Institucional de Internacionalização da UFPR – PRINT-UFPR – contempla temáticas de 5 áreas
do conhecimento nas quais a instituição apresenta excelência e/ou explicita consolidação. Associados à
estas cinco áreas foram construídos 16 projetos internacionais de pesquisa que demandam, cada um na
sua especificidade, recursos próprios para as perspectivas de internacionalização circunscritas no Edital
CAPES-PRINT  e  no  Edital  PRINT-UFPR.  Todavia,  uma  instituição  do  porte  da  UFPR  apresenta
especificidades  e  demandas  que  ultrapassam  em  muito  o  escopo  dos  referidos  subprojetos.  Neste
sentido é que se tornou imperativo atender às demandas transversais aos projetos e que visam dar
suporte à um conjunto de possibilidades gerais da instituição, para as quais o Comitê Gestor do PRINT-
UFPR  tem  a  perspectiva  de  encontrar  subsídios  à  realização  dos  intentos  de  aprofundamento  e
intensificação da internacionalização. Assim, um conjunto de demandas aparece como complementares
àquelas já lançadas, e que são: a) o acompanhamento detalhado e a avaliação da implementação do
projeto institucional pelo grupo local, com a participação dos membros estrangeiros do comitê, em
reuniões anuais a serem realizadas no Brasil; b) a capacitação estratégica de docentes e discentes em
atividades  de  até  3  meses  em balizadas  instituições  no  exterior,  visando  oportunizar  a  formação
complementar detalhada em experiência de estudos e pesquisas junto à equipes estrangeiras de alta
relevância  em  temáticas  ligadas  à  internacionalização  do  conhecimento  científico-tecnológico;  e,  c)  a
realização de eventos no Brasil e no exterior visando: c1) o debate e a divulgação da produção cientifico-
tecnológica  efetivada  no  âmbito  da  cooperação  internacional,  c2)  o  intercambio  de  experiências
científicas, tecnológicas e culturais por meio de workshops temáticos, e, c3) a realização de um grande
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evento internacional para avaliação da experiência do PRINT, seu sucesso, avanços e desafios tendo em
vista a intensificação da internacionalização futura da pós-graduação e da pesquisa da UFPR. O Comitê
Gestor do PRINT-UFPR julga como fundamental a realização de um amplo seminário de avaliação do
projeto no último ano de sua implementação, não somente para pontuar os avanços obtidos e seus
impactos  na  própria  UFPR,  mas  sobretudo  para  delinear  caminhos  futuros  para  a  continuidade  e
intensificação da produção do conhecimento por meio de consolidadas e novas parcerias com grupos e
instituições internacionais.

Ano Valor
2022 R$ 46.206,00
Ação
Ações Transversais de Internacionalização

Descrição

O Projeto Institucional de Internacionalização da UFPR – PRINT-UFPR – contempla temáticas de 5 áreas
do conhecimento nas quais a instituição apresenta excelência e/ou explicita consolidação. Associados à
estas cinco áreas foram construídos 16 projetos internacionais de pesquisa que demandam, cada um na
sua especificidade, recursos próprios para as perspectivas de internacionalização circunscritas no Edital
CAPES-PRINT  e  no  Edital  PRINT-UFPR.  Todavia,  uma  instituição  do  porte  da  UFPR  apresenta
especificidades  e  demandas  que  ultrapassam  em  muito  o  escopo  dos  referidos  subprojetos.  Neste
sentido é que se tornou imperativo atender às demandas transversais aos projetos e que visam dar
suporte à um conjunto de possibilidades gerais da instituição, para as quais o Comitê Gestor do PRINT-
UFPR  tem  a  perspectiva  de  encontrar  subsídios  à  realização  dos  intentos  de  aprofundamento  e
intensificação da internacionalização. Assim, um conjunto de demandas aparece como complementares
àquelas já lançadas, e que são: a) o acompanhamento detalhado e a avaliação da implementação do
projeto institucional pelo grupo local, com a participação dos membros estrangeiros do comitê, em
reuniões anuais a serem realizadas no Brasil; b) a capacitação estratégica de docentes e discentes em
atividades  de  até  3  meses  em balizadas  instituições  no  exterior,  visando  oportunizar  a  formação
complementar detalhada em experiência de estudos e pesquisas junto à equipes estrangeiras de alta
relevância  em  temáticas  ligadas  à  internacionalização  do  conhecimento  científico-tecnológico;  e,  c)  a
realização de eventos no Brasil e no exterior visando: c1) o debate e a divulgação da produção cientifico-
tecnológica  efetivada  no  âmbito  da  cooperação  internacional,  c2)  o  intercambio  de  experiências
científicas, tecnológicas e culturais por meio de workshops temáticos, e, c3) a realização de um grande
evento internacional para avaliação da experiência do PRINT, seu sucesso, avanços e desafios tendo em
vista a intensificação da internacionalização futura da pós-graduação e da pesquisa da UFPR. O Comitê
Gestor do PRINT-UFPR julga como fundamental a realização de um amplo seminário de avaliação do
projeto no último ano de sua implementação, não somente para pontuar os avanços obtidos e seus
impactos  na  própria  UFPR,  mas  sobretudo  para  delinear  caminhos  futuros  para  a  continuidade  e
intensificação da produção do conhecimento por meio de consolidadas e novas parcerias com grupos e
instituições internacionais.

TEMA: Energias Renováveis e Novas Fontes de Energia
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Países

Alemanha1.
Argentina2.
Austrália3.
Áustria4.
Canadá5.
Dinamarca6.
Espanha7.
Estados Unidos8.
França9.
Índia10.
Irlanda11.
Reino Unido12.
República Tcheca13.
Suécia14.
Suíça15.

Justificativa de escolha do tema

Os  dilemas  atuais  do  desenvolvimento  científico  e  tecnológico  transcendem  fronteiras  e  por  isso
requerem  abordagens  transversais  e  multidisciplinares.  Nesse  sentido,  ações  concretas  de
internacionalização são absolutamente necessárias para gerar conhecimento, inovação e liderança na
solução dos problemas do mundo moderno. A oferta de energia está entre as principais demandas da
sociedade.  Tal  demanda está  próxima de 20 TW/ano,  cujo  fornecimento vem majoritariamente de
combustíveis  fósseis  e  usinas  nucleares  (não-renováveis),  além  de  fontes  renováveis  como
hidroelétricas, biomassa e outras formas de menor impacto ambiental, como solar, eólica, geotérmica e
das  marés.  Nesse  contexto  figuram  grandes  desafios  como  desenvolver  novas  formas  de  geração  de
energia limpa, aumentar a sua capacidade de geração e promover o seu consumo de forma sustentável
e  ambientalmente  correta.  Biocombustíveis  oriundos  de  fontes  renováveis  também  representam
excelente  alternativa  aos  derivados  de  petróleo  devido  à  necessidade  de  se  mitigar  a  poluição
atmosférica  oriunda  da  queima  de  combustíveis  fósseis.  As  energias  renováveis  figuram  entre  os
principais eixos temáticos da UFPR há praticamente desde o início da elaboração de seu primeiro plano
diretor e, desde então, vários grupos de pesquisa têm produzido resultados de excelência em diferentes
frentes de trabalho, como na energia fotovoltaica, na produção de combustíveis líquidos (biodiesel,
etanol,  HDO  e  hidrocarbonetos)  e  gasosos  (biogás  e  hidrogênio)  e  na  integração  e  intensificação  de
processos. Todas essas pesquisas têm se pautado em altos níveis de inovação e originalidade, fato
facilmente confirmado por uma produção científica altamente qualificada e pelo depósito de pedidos de
proteção intelectual no INPI. Esse projeto conta com várias frentes de investigação que envolvem o
desenvolvimento de tecnologias para captação e transformação direta da energia solar em energia
elétrica  e  o  desenvolvimento  de  ações  integradas  para  a  otimização  e  intensificação  de  diferentes
processos químicos ou sistemas de produção de (bio)combustíveis avançados e de outros insumos de
base  biotecnológica.  Essas  frentes  estão  contempladas  em  três  subtemas,  que  foram  definidos  como
“Objetivos” e depois apresentados como projetos de internacionalização. Vale ressaltar que todas as
ações  aqui  incluídas  contam  com  financiamento  externo,  seja  público  ou  privado,  e  que  todas  têm
origem  em  parcerias  e  colaborações  bilaterais  já  existentes.
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OBJETIVOS DO TEMA

Objetivo

Combustíveis renováveis obtidos por processos de transformação química

Descrição

A  comunidade  científica  mundial  vem  se  mobilizando  em  busca  do  desenvolvimento  de  métodos  de
produção  adequados,  versáteis  e  eficientes  que  possibilitem  a  produção  de  biodiesel  e  de
biocombustíveis “drop-in”, preferencialmente a partir de matérias-primas não alimentícias, correntes
agroindustriais e rejeitos da indústria de materiais oleaginosos. O presente projeto, que está centrado na
intensificação  de  processos  para  a  produção  de  combustíveis  avançados  e  no  desenvolvimento  de
sistemas para a produção de energias renováveis a partir de matérias-primas de baixo custo, conta com
a participação de 16 pesquisadores de pelo menos 5 PPG da UFPR. A partir da implantação da proposta,
pretende-se viabilizar a vinda ao Brasil de pesquisadores de institutos e universidades da Alemanha,
Áustria, Austrália, Canadá, Dinamarca, EUA, Espanha, Inglaterra e Suíça, todos atuantes e referências
mundiais  na área de pesquisa de energias renováveis,  com ênfase em processos de produção de
combustíveis.  Estão  sendo  previstas:  20  missões  de  trabalho  de  pesquisadores  estrangeiros  para
ministrar disciplinas e palestras e reforçar colaborações com os participantes nacionais; 16 missões de
trabalho de professores da UFPR ao exterior com objetivos semelhantes; 8 estágios de professores
visitantes (Senior e Junior) da UFPR ao exterior; e 17 bolsas para que os alunos de doutorado vinculados
aos PPGs realizem doutorado sanduiche no exterior.  Dentre  os  temas a  serem abordados na sua
implementação,  destacam-se:  (i)  desenvolver  processos  catalíticos  inovadores  para  a  produção de
biocombustíveis  e  de  sistemas  eletrocatalíticos  para  a  geração  de  energia  limpa;  (ii)  produzir
combustíveis avançados (biogasolina, diesel verde, bioquerosene) a partir de materiais lignocelulósicos
empregando  pirólise  rápida;  (iii)  desenvolver  a  modelagem  termodinâmica  para  otimização  e
intensificação de processos; (iv) capturar CO2 para a produção de biomassa de microalgas, que servirá
como  matéria-prima  para  a  produção  de  etanol,  hidrocarbonetos  e  outros  insumos  de  interesse
industrial;  (v) produzir aditivos e combustíveis avançados a partir da modificação química de materiais
oleaginosos  de  baixo  valor  agregado.  Como  consequência  dessa  proposta,  espera-se  aumentar  a
produção  de  artigos  científicos  e  patentes  envolvendo  pesquisadores  brasileiros  e  estrangeiros,  a
interação com o setor  produtivo na área de combustíveis  e o perfil  de internacionalização da UFPR na
área temática em questão.

Ações do Objetivo

Ação Início Término
1. Atrair competência internacional para desenvolver um centro de excelência em
catálise com ênfase em processos (eletro)catalíticos inovadores para a produção
de biocombustíveis e energia limpa

11/2018 07/2022

Descrição

A  principal  rota  tecnológica  para  produção  de  biodiesel  é  a  transesterificação  em  meio  alcalino
homogêneo utilizando óleos vegetais com baixa acidez e teor de água que também são usados para
fins  alimentícios.  No  entanto,  catalisadores  de  fase  heterogênea  bifuncionais,  contendo  acidez  de
Brönsted  e/ou  Lewis,  são  capazes  de  promover  reações  de  esterificação  e  transesterificação  que
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permitem o uso de matérias-primas de elevada acidez e de baixo custo para esse fim, como óleos de
fritura, borras ácidas de refino e resíduos de caixas de gordura. Além disso, sólidos catalíticos podem
gerar  frações  ricas  em  monoésteres  graxos  (biodiesel)  e  glicerol  com  maior  grau  de  pureza.
Catalisadores de Brönsted, como zeólitas HX e resinas sulfônicas, são capazes de protonar a carbonila
de acilglicerídeos e  AGLs,  aumentando assim a eletrofilicidade do carbono carbonílico  e  facilitando o
ataque  por  parte  de  nucleófilos  pobres,  como  o  oxigênio  de  álcoois  de  cadeia  curta.  A  atividade
catalítica de sólidos de Lewis é usualmente atribuída à coordenação do oxigênio da carbonila de
acilglicerídeos e AGLs com o sítio ácido do catalisador, aumentando assim a eletrofilicidade do carbono
carbonílico. Vários sólidos têm apresentado excelente atividade catalítica para esse fim, como óxidos
inorgânicos,  óxidos  nanoestruturados  obtidos  da  calcinação  de  hidróxidos  duplos  lamelares,
carboxilatos lamelares, zeólitas e compostos de coordenação, e os pesquisadores envolvidos nesse
projeto têm larga experiência na síntese,  caracterização e uso desses catalisadores.  Além disso,
sólidos eletrocatalíticos também vêm sendo desenvolvidos com grande sucesso na construção de
diversos dispositivos para armazenamento de energia, como supercapacitores e baterias, além de
células a combustível. A superfície nanoestruturada de materiais híbridos, formados pela combinação
de dois ou mais compostos distintos, oferece diversas vantagens na miniaturização desses dispositivos
e nos estudos físico-químicos de novos comportamentos eletrocatalíticos interfaciais. Nossa intenção é
a de aproveitar a experiência de nossos parceiros internacionais para ampliar os horizontes de nossa
pesquisa,  buscando  a  criação  de  um  centro  internacional  de  (eletro)catálise  voltado  ao
desenvolvimento de energia renovável e à construção de dispositivos que geram e armazenam energia
elétrica. O centro funcionará como um facilitador à interação com a indústria química em geral e berço
de soluções inovadoras para o setor energético.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta
2º Ano

Meta
Final

Quantitativo Artigos publicados em revistas científicas de circulação
internacional 15 10 30

Quantitativo Capítulos de livro publicados em conjunto com
pesquisadores do exterior 0 2 4

Quantitativo
Desenvolvimento de um centro de excelência em
catalise com enfase em processos catalíticos (via
reações químicas) e eletrocatalíticos inovadores para a
produção de biocombustíveis e energia limpa

0 0 1

Quantitativo Envio de alunos da UFPR para realizar doutorado
sanduíche no exterior 3 4 9

Quantitativo Envio de docentes da UFPR para realizar missão de
trabalho no exterior 0 3 5

Quantitativo Envio de docentes da UFPR para realizar pós-doutorado
no exterior 0 2 4

Quantitativo Oferta de disciplinas em outros idiomas 0 5 11

Quantitativo Patentes depositadas em conjunto com pesquisadores do
exterior 0 0 2

Quantitativo Recebimento de pesquisadores do exterior para realizar
missão de trabalho na UFPR 1 4 10



37759299168/CAPES-PRINT738088P Emitido em: 23/10/2018 16:01

Versão do Relatório: 0.25.0 137 de 202

Quantitativo Seminário temático organizado com participação de
pesquisadores do exterior 2 4 10

Ação Início Término
2. Estabelecer parcerias internacionais para a produção de combustíveis
avançados (biogasolina, diesel verde, bioquerosene) a partir da pirólise rápida de
materiais lignocelulósicos

11/2018 07/2022

Descrição

O Governo Brasileiro lançou em 2017 o Programa RenovaBio, que busca impulsionar a expansão dos
combustíveis renováveis na matriz energética nacional de forma sustentável, em resposta ao Acordo
do Clima de Paris. O RenovaBio estabelece metas nacionais de redução de emissões para um período
de 10 anos, o que exigirá, dentre outros, a duplicação da produção anual de biocombustíveis no país.
As principais plataformas para o desenvolvimento de biocombustíveis, de acordo com a International
Energy Agency, correspondem a rotas tecnológicas envolvendo a conversão termoquímica (pirólise,
liquefação  ou  gaseificação,  além  de  combustão  e  torrefação)  e  a  conversão  bioquímica,  embora  se
reconheça a importância de processos químicos inovadores que também contemplem os anseios da
sociedade por sustentabilidade técnica e ambiental no desenvolvimento da indústria moderna. Essas
linhas de P&D são bastante internacionalizadas e os grupos envolvidos nesse projeto têm se destacado
na  busca  por  inovação  tanto  incremental  quanto  disruptiva  por  elementos  que  melhorem  a
competividade da energia renovável em relação aos derivados do petróleo que, apesar de presentes
em nossa economia, têm o seu consumo ainda dependente de marcos regulatórios que estabelecem o
uso obrigatório de biocombustíveis nos setores industrial e de transporte. As atividades inseridas na
Ação 2 do Objetivo 2 desse projeto estarão orientadas ao emprego da pirólise rápida para a produção
de biocombustíveis avançados como biogasolina, bioquerosene e diesel verde empregando matérias-
primas  inovadoras,  como  resíduos  agrícolas  e  agro-florestais,  biomassa  de  microalgas,  ligninas
técnicas e óleos e gorduras de descarte. Como já se sabe, os derivados da pirólise da lignina e de
outros tipos de biomassas precisam ser submetidos a tratamentos adicionais, que lhes confiram maior
estabilidade oxidativa, homogeneidade e melhores propriedades combustíveis. Nesse quesito, técnicas
como a destilação reativa e a hidrodesoxigenação serão investigadas por contribuírem com o aumento
da qualidade desses novos combustíveis. Em todos esses casos, os profissionais envolvidos detêm um
conhecimento transversal da área em que atuam, oferecendo valiosa oportunidade de integração com
a comunidade local, com outras IFES (FURB e UFSC) e com empresas como a Fibria e a FPInnovations
(Canadá).  A  infraestrutura  necessária  já  existe  e  o  projeto  conta  com  financiamento  PRONEX
(2018-2022,  R$  400.000,00)  do  CNPq/Fundação  Araucária.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta
2º Ano

Meta
Final

Quantitativo Artigos publicados em revistas científicas de circulação
internacional 5 3 8

Quantitativo Capítulos de livro publicados em conjunto com
pesquisadores do exterior 0 1 2

Quantitativo Envio de alunos da UFPR para realizar doutorado
sanduíche no exterior 2 0 1

Quantitativo Envio de docentes da UFPR para realizar missão de
trabalho no exterior 0 1 1
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Quantitativo Envio de docentes da UFPR para realizar pós-doutorado
no exterior 0 1 1

Quantitativo Oferta de disciplinas em outros idiomas 1 2 3

Quantitativo Patentes depositadas em conjunto com pesquisadores
do exterior 0 1 1

Quantitativo Recebimento de pesquisadores do exterior para realizar
missão de trabalho na UFPR 2 2 2

Quantitativo Seminário temático organizado com participação de
pesquisadores do exterior 0 2 2

Ação Início Término
3. Atrair competência internacional e fortalecer as locais na área de modelagem
termodinâmica e de processos para a intensificação de unidades industriais
voltadas ao uso de matérias-primas renováveis

11/2018 07/2022

Descrição

A implantação de unidades industriais integradas para produção de biocombustíveis representa um
desafio de engenharia devido à alta  complexidade das matérias-primas e dos produtos de interesse.
Ainda,  a alta competitividade,  as necessidades ambientais e aspectos socioeconômicos fazem da
otimização das unidades industriais (preparo de matéria-prima, reatores, operações de separação e
purificação,  estocagem  e  distribuição  dos  produtos)  um  fator  preponderante  para  o  sucesso  da
implantação  e  operação  dessas  unidades.  Assim,  o  desenvolvimento  dessa  área  passa
necessariamente  pela  utilização  de  modelos  termodinâmicos  robustos  e  confiáveis.  Essa  ação  do
projeto visa levantar propriedades, avaliar e selecionar modelos termodinâmicos para aplicação em
processos de produção de combustíveis renováveis. Dentre os modelos termodinâmicos modernos
para uso em processos destacam-se os baseados nas equações de estado da família SAFT (Statistical
Association  Fluid  Theory).  Esses  modelos  têm  a  vantagem  de  representar  com  precisão  as
propriedades  termodinâmicas  de  diferentes  fases  fluidas,  tanto  em  baixa  quanto  de  alta  pressão,
passando pela região crítica de componentes puros e de suas misturas. Nossos pesquisadores têm
atuado fortemente no levantamento de propriedades e na modelagem termodinâmica de sistemas de
interesse  à  indústria  de  biocombustíveis.  Destacam-se  o  projeto  de  cooperação  financiado  pela
Comunidade  Europeia  (“Integrated  Process  and  Process  Design  for  Sustainable  Biorefineries”,  Edital
H2020-MSCA-RISE-2017)  e  um  projeto  aprovado  junto  ao  CNPq  (Desenvolvimento  de  Sistemas
Catalíticos Híbridos para a Produção de Biodiesel a partir de Óleos Ácidos), cujos objetivos são de
desenvolver  processos  eficientes  e  sustentáveis  à  produção  de  combustíveis  renováveis.  Assim,  as
principais  atividades  dessa  ação  serão:  (a)  realizar  medidas  experimentais  de  propriedades
termodinâmicas de sistemas de interesse; (b) propor a modelagem termodinâmica desses sistemas
usando  modelos  clássicos  baseados  em  coeficientes  de  atividade  e  equações  de  estado  SAFT;  (c)
implementar  e  avaliar  a  capacidade  de  equações  de  estado  SAFT  na  modelagem,  simulação  e
otimização de processos; e (d) ampliar a oferta de cursos e disciplinas em inglês para comunidade
acadêmica; e (e) receber os Profs. Walter Chapman, referência mundial em termodinâmica estatística
e equações SAFT, e Massimiliano Enrico, pesquisador de renome na área de otimização multiobjectivo
de processos e plantas industriais.

Indicadores da Ação
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Tipo Indicador Situação
Atual

Meta
2º Ano

Meta
Final

Quantitativo Artigos publicados em revistas científicas de circulação
internacional 10 4 8

Quantitativo Capítulos de livro publicados em conjunto com
pesquisadores do exterior 2 1 2

Quantitativo
Consolidação de um núcleo de excelência em
modelagem e simulação de processos para produção de
combustíveis renováveis e aproveitamento de biomassa.

0 0 1

Quantitativo Envio de alunos da UFPR para realizar doutorado
sanduíche no exterior 0 0 2

Quantitativo Envio de docentes da UFPR para realizar missão de
trabalho no exterior 0 4 6

Quantitativo Envio de docentes da UFPR para realizar pós-doutorado
no exterior 0 1 2

Quantitativo Oferta de disciplinas em outros idiomas 0 2 5

Quantitativo Recebimento de pesquisadores do exterior para realizar
missão de trabalho na UFPR 0 2 3

Quantitativo Seminário temático organizado com participação de
pesquisadores do exterior 0 2 3

Ação Início Término
4. Consolidar núcleo de excelência na captura de CO2 emitido para a produção de
biomassa de microalgas, que servirá como matéria-prima para a produção de
biocombustíveis avançados

11/2018 07/2022

Descrição

Nesta ação é proposto o desenvolvimento de unidade piloto modular com cultivo de microalgas para
captura de CO2 da queima em incinerador de resíduo sólido urbano (RSU), empregando tecnologia
inovadora  para  geração  de  produtos  de  interesse  comercial  e  energia  elétrica.  Para  isso,  um
incinerador industrial já está disponível com capacidade de processamento de 50 kg h-1 e o calor das
emissões será utilizado para alimentar uma usina de geração de 20 kW de energia elétrica.  Em
processo inovador, as emissões geradas pelo incinerador serão usadas para o cultivo de microalgas em
fotobiorreatores tubulares verticais compactos, promovendo a captura de CO2 via fotossíntese. O meio
de cultivo das microalgas será obtido a partir do efluente de um biodigestor, que faz o tratamento de
dejetos suínos ou de origem orgânica, eliminando assim o custo de aquisição de nutrientes para o
processo. A seguir, a biomassa coletada será usada obter produtos químicos de interesse comercial,
com ênfase em biocombustíveis. Modelagens matemáticas serão usadas para permitir a simulação,
projeto,  controle  e  otimização  desses  sistemas,  incluindo  a  análise  de  ciclo  de  vida  (ACV).  A
característica modular do sistema permitirá a concepção e comercialização de sistemas completos ou
em separado, conforme a demanda. O projeto contempla as seguintes atividades: (a) aproveitamento
energético  de  resíduos  para  geração de  energia  elétrica  em mini-usina  termoelétrica  de  20  kW
operando  em  ciclo  Rankine,  tendo  água  como  fluido  de  trabalho;  (b)  desenvolvimento  e
implementação de unidade de captura de CO2 pelo cultivo de microalgas em 5 fotobiorreatores de
12.000  L  já  existentes  na  UFPR;  (c)  desenvolvimento  de  estratégias  para  aumentar  a  eficiência  das
microalgas na captura de CO2 e outros gases poluentes; (d) desenvolvimento de processos inovadores
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para  produção de coprodutos  de interesse comercial  a  partir  da  biomassa produzida,  como sua
extração e/ou conversão em biocombustíveis utilizando sistema contínuo assistido por micro-ondas; e
(e) modelagem matemática e otimização termodinâmica dos processos. Uma análise exergética será
adicionada  ao  modelo  para  calcular  a  geração  de  entropia  em cada  componente  do  sistema e
identificar  as  perdas  que  ocorrem  no  processo,  de  modo  a  minimizá-las.  O  grupo  mantém  estreita
relação  com  pesquisadores  internacionais  que  virão  à  UFPR  para  desenvolver  atividades  de
internacionalização, conforme os indicadores de progresso previstos como resultado dessa ação.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta
2º Ano

Meta
Final

Quantitativo Artigos publicados em revistas científicas de circulação
internacional 2 2 4

Quantitativo Capítulos de livro publicados em conjunto com
pesquisadores do exterior 0 1 2

Quantitativo
Consolidação de um núcleo de excelência na captura de
CO2 emitido para a produção de biomassa de
microalgas, que servirá como matéria-prima para a
produção de biocombustíveis avançados

0 0 1

Quantitativo Envio de alunos da UFPR para realizar doutorado
sanduíche no exterior 0 2 4

Quantitativo Envio de docentes da UFPR para realizar missão de
trabalho no exterior 0 2 4

Quantitativo Oferta de disciplinas em outros idiomas 0 1 3

Quantitativo Patentes depositadas em conjunto com pesquisadores do
exterior 0 2 4

Quantitativo Recebimento de pesquisadores do exterior para realizar
missão de trabalho na UFPR 0 2 4

Quantitativo Seminário temático organizado com participação de
pesquisadores do exterior 0 2 4

Ação Início Término
5. Estabelecer competência em nível internacional para produzir aditivos e
combustíveis avançados a partir da modificação química de matérias-primas
oleaginosas de baixo valor agregado

11/2018 07/2022

Descrição

A opção pelo uso de óleo diesel com baixo teor de enxofre (combustível de baixa lubricidade) tem
contribuído para melhorar a qualidade do ar atmosférico. Porém, este combustível causa problemas no
funcionamento  de  bombas  e  no  sistema  de  injeção  dos  motores,  já  que  esses  são  lubrificados  pelo
próprio combustível. Sendo assim, se faz necessário o uso de aditivos para correção da lubricidade. A
lubricidade  de  compostos  contendo  enxofre  é  menor  que  a  lubricidade  de  compostos  contendo
oxigênio ou nitrogênio. Pode-se dizer então que a razão da diminuição da lubricidade do óleo diesel
não é propriamente a remoção dos compostos de enxofre, tidos como contaminantes, e sim a redução,
em conjunto com os compostos de enxofre, de substâncias oxigenadas e nitrogenadas. Outra medida
que tem sido extensivamente adotada é a substituição parcial do óleo diesel pelo biodiesel produzido a
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partir da alcoólise de óleos e gorduras vegetais ou animais. Matérias-primas de menor valor agregado
normalmente não possuem propriedades físico-químicas adequadas para produção de biodiesel via
alcoólise,  porém,  podem  ser  transformados  por  conversão  catalítica  em  hidrocarbonetos  com
composição química semelhante do óleo diesel, denominados HVO (do inglês, hydrotreated vegetable
oils). A adequação dos métodos de produção de biodiesel e de HVO a essas novas matérias-primas
contribuirá  para a ampliação da matriz  energética nacional.  Por  outro lado,  a  disponibilidade da
glicerina no mercado internacional aumentou muito pela expansão da indústria do biodiesel. Essa
glicerina  pode  ser  convertida  em  oligoglicerois  que,  por  transesterificação  com  ésteres  metílicos  de
ácidos graxos, levam à formação de biolubrificantes para correção da lubricidade do óleo diesel e do
HVO.  Esses  oligoglicerois  também  podem  ser  utilizados  como  nucleófilos  na  abertura  de  anéis  de
epóxidos, obtidos previamente a partir de ésteres metílicos de ácidos graxos cuja lubricidade é melhor
que os hidrocarbonetos presentes em óleo diesel ou HVO; assim, o uso desses ésteres graxos na
formulação  de  novos  biolubrificantes  aproveita  a  lubricidade  natural  do  biodiesel.  Como  forma  de
impulsionar as ações previstas nessa etapa, um dos maiores pesquisadores em oleoquímica do mundo
(Dr. Martin Mittelbach) virá à UFPR para ofertar disciplinas e interagir com os pesquisadores locais.
Além disso, alunos e docentes da UFPR visitarão a instituição parceira para a realização de doutorado-
sanduíche e estágio de pós-doutoramento.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta
2º Ano

Meta
Final

Quantitativo Artigos publicados em revistas científicas de circulação
internacional 1 2 4

Quantitativo Capítulos de livro publicados em conjunto com
pesquisadores do exterior 0 0 1

Quantitativo Envio de alunos da UFPR para realizar doutorado
sanduíche no exterior 0 1 1

Quantitativo Envio de docentes da UFPR para realizar pós-doutorado
no exterior 0 0 1

Quantitativo Oferta de disciplinas em outros idiomas 0 0 1

Quantitativo Patentes depositadas em conjunto com pesquisadores
do exterior 0 0 1

Quantitativo Recebimento de pesquisadores do exterior para
realizar missão de trabalho na UFPR 0 0 1

Quantitativo Seminário temático organizado com participação de
pesquisadores do exterior 0 0 1

Objetivo

Eficiência  na captação,  produção e distribuição de energia  fotovoltaica ou de outras fontes de energia
renovável

Descrição

Atualmente, há uma corrida mundial pelo desenvolvimento de matrizes energéticas baseadas em fontes
limpas. Países como China, Estados Unidos,  Alemanha, Índia,  Japão e Brasil  tem realizado grandes
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esforços neste sentido. Em particular,  segundo a Agência Internacional de Energia, a energia solar
convertida em elétrica (fotovoltaica)  atingiu um montante de 74 GW em 2016, com claro viés de
crescimento no futuro. No entanto, para a energia fotovoltaica, um grande gargalo é tornar o processo
de  conversão  ainda  mais  eficiente.  No  que  tange  à  sua  destinação,  a  energia  fotovoltaica  pode  ser
produzida em escalas pequenas, onde um dispositivo dedicado tem como objetivo fazer funcionar, por
exemplo, um único equipamento. Por outro lado, painéis solares (instalados em edificações) podem dar
origem uma quantidade relativamente grande de energia, que precisa ser então coletada e distribuída.
As tecnologias tradicionais de operacionalização de energia elétrica estão voltadas para as fontes usuais,
advindas de grandes usinas.  Mas devido a diversidade, dispersão e menor escala de produção de
energia renovável (fotovoltaica, eólica, etc.), armazenamento, transmissão e mesmo utilização impõe
várias questões técnicas fundamentais. O presente projeto aborda três frentes chaves em utilização de
energias renováveis: (i) melhoria nos processos de conversão de energia fotovoltaica; (ii) adequação e
planejamento  da  captação  eficiente  de  luz  solar  no  ambiente  urbano  para  posterior  conversão;  (iii)
planejamento  de  sistemas  inteligentes  de  distribuição  de  energia  elétrica,  com  a  inclusão  de
microrredes, possibilitando captação de eletricidade advinda de fontes renováveis. As ações de pesquisa
se darão por meio da interação entre professores e estudantes da UFPR (de 6 programas de pós-
graduação) com pesquisadores de 13 instituições de 8 países. A ideia é juntar esforços para resolver os
problemas técnicos/científicos associados às frentes mencionadas acima, formar profissionais altamente
qualificados e tornar a UFPR um centro de excelência internacional  nestes tópicos cruciais  em energia
renovável.

Ações do Objetivo

Ação Início Término
1.Melhorar os processos de conversão de energia fotovoltaica: otimização das
etapas de construção de dispositivos através de colaboração com grupos
internacionais especializados em cada uma das mesmas

11/2018 07/2022

Descrição

Essa ação estará voltada ao desenvolvimento de células solares orgânicas (OSC) de heterojunção de
volume (baixo custo e flexíveis), além de dispositivos de armazenamento (supercapacitores e baterias)
de energia. Para tal, serão empregados materiais baseados em nanoestruturas de carbono (nanotubos
e grafeno), na forma de filmes finos depositados sobre diferentes substratos (plásticos inclusive). Esta
ação  engloba  as  seguintes  atividades:  preparação  efetiva  de  materiais,  caracterização  de  suas
propriedades  (tanto  experimentalmente  como  teoricamente)  e  montagem  de  dispositivos  finais
baseados em nanoestruturas de carbono (nanotubos e grafeno), na forma de filmes finos depositados
sobre  diferentes  substratos,  para  aplicação  em  dispositivos  de  geração  (fotovoltaicos)  e
armazenamento (supercapacitores e baterias) de energia. Um fator crucial de eficiência em OSC está
relacionando  à  diferença  significativa  de  energia  entre  as  bandas  proibidas  dos  aceitadores  (A)  e
doadores (D), o que limita a separação de éxcitons na interface D/A. Quase nada se sabe sobre os
mecanismos responsáveis pela rápida transferência de carga entre o polímero foto-excitado e as
moléculas aceitadoras. Tampouco sabemos descrever a morfologia de blendas envolvendo pequenas
moléculas aceitadoras e polímeros conjugados. Pretende-se, então, propor modelos que expliquem
esses  processos  adequadamente,  utilizando  dados  experimentais  (disponíveis  na  equipe)  sobre
dispositivos fotovoltaicos fabricados com pequenas moléculas aceitadoras. Um aspecto inovador do
projeto será utilizar modelagem de espalhamento de elétrons para ajudar a desvendar os estados
eletrônicos virtuais das moléculas aceitadoras que eventualmente possam contribuir para o processo
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de transferência de carga foto-estimulada.  Para esta meta,  iremos nos apoiar  na experiência do
laboratório DINE-UFPR, pioneiro no Brasil na fabricação de dispositivos fotovoltaicos usando pequenas
moléculas aceitadoras. Tais laboratórios fornecerão dados experimentais a serem confrontados com os
resultados  da  determinação  dos  estados  ressonantes  das  moléculas  (identificados  por  espalhamento
de elétrons).  A interação com líderes internacionais em cada uma das etapas dará à UFPR uma
excelência global rara, mesmo em nível mundial. Desses líderes destacamos D. Mackenzie (EUA) e R.
Dryfe (UK) em materiais ativos, A. Sellinger (EUA) e O. Inganas (Suécia) em dispositivos e C.M.G. Araujo
(Suécia) em modelamento.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta
2º Ano

Meta
Final

Qualitativo Docentes da UFPR apresentando trabalhos em
congressos internacionais 10 3 6

Quantitativo Alunos da UFPR com capacitação de curta duração no
exterior 1 1 5

Quantitativo Alunos da UFPR com doutorado sanduíche no exterior 2 0 7

Quantitativo Alunos do exterior realizando doutorado sanduíche na
UFPR 0 1 3

Quantitativo Artigos publicados em revistas científicas de circulação
internacional 12 13 30

Quantitativo Capítulos de livro em conjunto com pesquisadores do
exterior 0 0 1

Quantitativo Desenvolvimento de métodos, processos, ou softwares 2 1 2

Quantitativo Disciplinas em inglês na UFPR ministrados por
brasileiros e estrangeiros 1 4 8

Quantitativo Docentes da UFPR em missão de trabalho no exterior 5 4 15

Quantitativo Livros editados em conjunto com pesquisadores do
exterior 0 0 1

Quantitativo Patentes depositadas em conjunto com pesquisadores
do exterior 1 0 2

Quantitativo Pesquisador brasileiro com experiência no exterior
fazendo pós-doc na UFPR 0 0 2

Quantitativo Pesquisador estrangeiro fazendo pós-doutorado na UFPR 0 4 6

Quantitativo Pesquisadores do exterior em missão de trabalho na
UFPR 3 5 11

Ação Início Término
2. Adequar e planejar a captação eficiente de luz solar em ambiente urbano para
posterior conversão: utilização da teoria de constructais em parceria com dois
centros internacionais líderes na área

11/2018 07/2022

Descrição

Tecnologias  mais  eficientes  para  painéis  fotovoltaicos  e  geradores  eólicos  bem  como  para  o
aproveitamento de outras fontes de energia precisam ser desenvolvidas para equilibrar as previsões
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futuras de consumo e a oferta de energia. O uso eficiente da energia disponível, sem importar a fonte
que a originou, deve se somar às estratégias energéticas para garantir maior sustentabilidade ao
desenvolvimento econômico atual. Isto seria possível pelo aprimoramento das tecnologias atuais e
desenvolvimento  de  novas  tecnologias  adequadas  ao  uso  da  energia  diosponível  que  possam
eventualmente recuperar energia residual (waste thermal energy, waste pressure energy). Visando
equilibrar de maneira sustentável a demanda de energia no futuro, iniciativas vêm sendo tomadas
para  o  desenvolvimento  de  tecnologias  de  alta  eficiência  para  obtenção e  aproveitamento  de  fontes
não convencionais de energia renovável. Esta ação concentra-se na captação e utilização de energia
renovável  em aglomerados  urbanos,  por  meio  do  emprego  planejado  de  teoria  constructal:  (a)
quantificar, mediante mensuração de reais condições meteorológicas e de conversão fotovoltaica por
diversas  tecnologias,  a  influência  dos  desvios  da  orientação  e  inclinação  de  telhados  e  outros
elementos do envelope dos edifícios dos valores considerados ideais para a irradiância solar;  (b)
catalogar boas práticas em países mais avançados no assunto para integração arquitetônica de painéis
fotovoltaicos e adaptá-las às condições brasileiras; (c) adequar tecnologias nacionais de construção
civil  para  maximizar  eficiência  energética  em  painéis  fotovoltaicos  através  de  controle  térmico
evaporativo e emprego de tecnologia de Tubo Vortex para produção de hidrogênio, atendendo as mais
diversas demandas. O Tubo Vortex é um dispositivo sem componentes móveis de fácil operação, capaz
de produzir  simultaneamente  o  aquecimento  e  o  arrefecimento  pela  expansão de  um gás,  cujo
princípio  é  menos  poluente,  mais  barato,  mais  eficiente  e  de  vida  útil  mais  longa.  Também  serão
propostas  configurações  geométricas  ótimas  de  redes  de  trocadores  solo-água  para  múltiplas
edificações,  bem  como  investigar  o  uso  de  térmica  inercial  do  sub-solo  (geotérmica)  em  escala  de
edificação individual e arranjos distritais complexos. A colaboração será realizada, entre outras, com a
Universidade Técnica de Munique, líder mundial em teoria constructal, e com o Dr. A. Bejan (EUA, fator
H = 87), um dos autores mais citados em engenharia no mundo.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta
2º Ano

Meta
Final

Quantitativo Alunos da UFPR com capacitação de curta duração no
exterior 0 2 5

Quantitativo Alunos da UFPR com doutorado sanduíche no exterior 1 0 2

Quantitativo Alunos do exterior realizando doutorado sanduíche na
UFPR 0 0 2

Quantitativo Artigos publicados em revistas científicas de circulação
internacional 5 2 6

Quantitativo Capítulos de livro em conjunto com pesquisadores do
exterior 0 0 1

Quantitativo Desenvolvimento de métodos, processos, ou softwares 0 0 2

Quantitativo Disciplinas em inglês na UFPR ministrados por brasileiros
e estrangeiros 0 1 3

Quantitativo Docentes da UFPR apresentando trabalhos em
congressos internacionais 3 2 4

Quantitativo Docentes da UFPR como visitante senior (pós-doc) no
exterior 0 1 3

Quantitativo Docentes da UFPR em missão de trabalho no exterior 5 6 7
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Quantitativo Livros editados em conjunto com pesquisadores do
exterior 0 0 1

Quantitativo Patentes depositadas em conjunto com pesquisadores
do exterior 0 0 1

Quantitativo Pesquisador brasileiro com experiência no exterior
fazendo pós-doc na UFPR 0 0 1

Quantitativo Pesquisador estrangeiro fazendo pós-doutorado na UFPR 1 1 1

Quantitativo Pesquisadores do exterior em missão de trabalho na
UFPR 4 3 5

Quantitativo Seminário temático organizado com pesquisadores do
exterior 1 1 2

Quantitativo Workshop realizado em Curitiba sobre o assunto da Ação 1 0 1

Ação Início Término
3.Planejar sistemas inteligentes de distribuição de energia elétrica com inclusão de
micro-redes para captação de eletricidade de fontes renováveis: interação com
equipes estrangeiras multidisciplinar

11/2018 07/2022

Descrição

O sistema distributivo  convencional  de  energia,  baseado  em grandes  centrais  como fontes  não
renováveis, está sendo gradativamente substituído por uma geração não-centralizada baseada em
fontes renováveis. O conceito que integra essa modernização do setor elétrico é denominado redes
elétricas inteligentes (Smart Grids). Essas redes devem integrar a conexão da Geração Distribuída (GD)
com energias renováveis e os Sistemas de Armazenamento de Energia (SAE), cabendo ainda outras
necessidades como a automatização destas, a auto recuperação (self-healing), etc.. A conexão desses
novos elementos ao Sistema de Distribuição (SD) gera grandes desafios técnicos. Uma estratégia para
lidar  com  tais  desafios  é  usar  sistemas  de  energia  menores,  denominados  Microrrede  (MR),  que
funcionam de forma independente ou, quando conveniente, integrados à rede. A MR permite o uso de
fontes renováveis, alta capacidade de controle e aumento da confiabilidade e da qualidade de energia,
além da redução das perdas elétricas devido ao sistema de transmissão.  Portanto,  a MR é uma
estratégia para solucionar problemas ambientais que envolvem os sistemas de energia elétrica. As
redes de distribuição sem unidades de geração distribuída são passivas,  uma vez que a energia
elétrica é fornecida pelo sistema de rede nacional aos clientes incorporados nas redes de distribuição.
As redes de distribuição tornam-se ativas quando as unidades de geração, armazenamento distribuído,
veículos  elétricos,  microrredes,  resposta  à  demanda  e  self-healing,  entre  outros  aspectos,  são
adicionadas ao sistema de distribuição no contexto de Smart Grids. Desta forma, a presente ação visa
planejar a expansão de sistemas de distribuição de energia elétrica (oriundas de fontes renováveis) no
contexto de redes inteligentes e microrredes e desenvolver modelos computacionais para modelar (a)
as incertezas da geração de energia eólica e solar fotovoltaica e da demanda, (b) a rede elétrica
tradicional  e  assim formular  o  problema de otimização que minimize o custo de investimento e
operação das microgrids  acopladas,  considerando geração e demanda incertas  e  (c)  a  confiabilidade
da arquitetura proposto em redes de distribuição com inserção de geração distribuída. A da equipe
estrangeira envolverá a visita de expoentes do setor como os Drs. A. Conejo (EUA), líder em modelos
de optimização em demanda (eficiência energética) e M.L.V. Rascon (Canadá), especialista em grandes
redes elétricas e gestão ambiental.
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Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta
2º Ano

Meta
Final

Quantitativo Alunos da UFPR com capacitação de curta duração no
exterior 0 1 4

Quantitativo Alunos da UFPR com doutorado sanduíche no exterior 0 0 2

Quantitativo Alunos do exterior realizando doutorado sanduíche na
UFPR 0 0 1

Quantitativo Artigos publicados em revistas científicas de circulação
internacional 9 1 4

Quantitativo Capítulos de livro em conjunto com pesquisadores do
exterior 0 0 1

Quantitativo Desenvolvimento de métodos, processos, ou softwares 1 0 1

Quantitativo Disciplinas em inglês na UFPR ministrados por brasileiros
e estrangeiros 1 0 1

Quantitativo Docentes da UFPR apresentando trabalhos em
congressos internacionais 0 2 3

Quantitativo Docentes da UFPR em missão de trabalho no exterior 0 1 3

Quantitativo Livros editados em conjunto com pesquisadores do
exterior 0 0 1

Quantitativo Patentes depositadas em conjunto com pesquisadores
do exterior 0 0 1

Quantitativo Pesquisador brasileiro com experiência no exterior
fazendo pós-doc na UFPR 0 0 1

Quantitativo Pesquisador estrangeiro fazendo pós-doutorado na UFPR 2 1 1

Quantitativo Pesquisadores do exterior em missão de trabalho na
UFPR 0 1 2

Quantitativo Seminário temático organizado com pesquisadores do
exterior 0 1 2

Quantitativo Workshop realizado em Curitiba sobre o assunto da Ação 0 0 1

Objetivo

Processos biotecnológicos para a produção de biocombustíveis avançados (BioADD)

Descrição

O presente objetivo visa desenvolver ações de pesquisa que permitam consolidar a internacionalização
dos 3 programas de nível  7 da UFPR, além de contribuir  para o desenvolvimento de outros PPGs
associados e acelerar a implantação de um Doutorado Internacional de Rede em Bioenergia (BIOEN), que
já teve sua estruturação conceitual feita com parceiros internacionais. O tema do projeto está focado na
valorização  da  biomassa  para  produção  de  biocombustíveis  avançados  e  outros  insumos  de  base
biotecnológica. Trata-se de tema estratégico para o país no qual os pesquisadores da UFPR já têm
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grande experiência. Cerca de 10% da energia consumida mundialmente é derivada de biomassa agrícola
e  agroflorestal,  com  tendência  de  forte  crescimento  devido  à  necessidade  de  substituição  de
combustíveis  fósseis  por  alternativas  tecnológicas  renováveis.  Nosso  objetivo  é  o  de  melhorar  o
aproveitamento energético da biomassa oriunda das tecnologias tradicionais de produção de etanol e
biodiesel por meio da produção de biocombustíveis avançados de 2ª e 3ª geração via bioprocessos
integrados, envolvendo a desconstrução da biomassa lignocelulósica em seus monômeros e a posterior
conversão de C5 (pentoses) e C6 (hexoses) em biocombustíveis. O BioADD, através de suas atividades
colaborativas,  empoderará  pesquisadores  brasileiros  a  resolver  gargalos  tecnológicos  em  tarefas
organizadas na forma de temas de pesquisa de pós-graduandos e jovens pesquisadores em estágio pós-
doutoral. O projeto congrega diretamente 4 PPGs da UFPR, com a participação de 16 pesquisadores do
Brasil, 14 estrangeiros, 19 pós-graduandos em missões no Brasil ou no Exterior e cerca de 30 alunos em
cotutela, associando a UFPR a mais de 23 instituições de pesquisa estrangeiras altamente conceituadas
na temática da proposta. A rede de colaboração ainda atinge 7 PPGs do Paraná e 12 no Brasil em 10
IFES. Planejado para 4 anos, o BioADD tem um forte componente na formação de recursos humanos,
com experiências de média duração para alunos de doutorado e docentes pesquisadores em início de
carreira  e  missões  de  prospecção  e  consolidação  de  projetos  em rede  por  pesquisadores  sênior.
Compreende ainda a oferta anual de disciplinas, ao nível de pós-graduação, em modalidade presencial
ou semi-presencial,  que deverão ser parcialmente incorporadas ao programa BIOEN na modalidade
semipresencial.  O  projeto  prevê  ainda  um  aumento  na  produção  qualificada  dos  PPGs  envolvidos,  na
forma de artigos e patentes.

Ações do Objetivo

Ação Início Término
1. Potencializar ações com parceiros internacionais sobre pré-tratamento, hidrólise
e detoxificação de materiais lignocelulósicos para a produção de carboidratos de
segunda geração

11/2018 07/2022

Descrição

As  equipes  dos  programas  da  UFPR  desenvolvem pesquisas  sobre  pré-tratamento  de  biomassa
lignocelulósica  há  mais  de  27  anos,  tendo construído  uma excelente  infraestrutura  baseada em
reatores de alta pressão que já processou diferentes subprodutos da agroindústria brasileira incluindo
bagaço de cana, casca de soja, polpa cítrica, bagaço de mandioca, cachos de frutos vazios de palma e
outros.  Recentemente,  o  grupo  coordena  um  projeto  de  P&D  em  rede  intitulado  “Biorrefinarias
Integradas ao Processamento Sustentável da Palma – Rota Biológica”, envolvendo pesquisadores da
EPFL (Suíça) e UFPR, UFPA e UFT, com o apoio financeiro (R$ 3.050.329,17) da empresa Vale S.A desde
2014. Foram formados no decorrer desses anos 3 Doutores e 7 Mestres e publicados mais de 30
artigos e capítulos de livros. O livro publicado Green Fuels Technology, editado pelos Drs. Soccol, Brar,
Faulds e Ramos, compila inúmeras pesquisas realizadas pelo grupo nesse tema. A lignocelulose é um
material  naturalmente recalcitrante.  Portanto,  para se obter um hidrolisado com elevado teor de
carboidratos de 2ª.  geração,  na forma de pentoses (C5) e hexoses (C6),  é necessário superar a
resistência da parede celular vegetal à bioconversão. Assim, o pré-tratamento é uma etapa chave do
processo  por  diminuir  o  impacto  de  fatores  estruturais  que  dificultam  a  acessibilidade  de  materiais
lignocelulósicos. Por outro lado, a severidade dos processos de pré-tratamento pode levar a uma maior
geração  de  inibidores  de  fermentação,  como  furfural,  hidroximetilfurfural,  ácidos  orgânicos  e
compostos  fenólicos.  Portanto,  o  tipo  e  as  condições  de  pré-tratamento  devem  ser  específicos  para
cada  tipo  de  biomassa,  já  que  diferentes  matrizes  podem  apresentar  diferentes  níveis  de
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recalcitrância. Na presente proposta, pretende-se realizar o pré-tratamento químico/físico/enzimático
de resíduos do processamento de palma, cana de açúcar e de madeiras como pinus e eucalipto. Os
hidrolisados obtidos passarão por detoxificação para eliminação de compostos inibidores empregando
processos  como  neutralização,  “overliming”,  adsorção,  troca  iônica  e  uso  de  enzimas.  Os
pesquisadores  visitantes,  altamente  qualificados,  que  compartilharão  experiência  em pré-tratamento
com a equipe local, serão: Rafał Łukasik, Eulogio Galiano e Jack Saddler, entre outros. Todos esses
pesquisadores receberão alunos ou pesquisadores da UFPR em atividades de internacionalização e
enviarão pós-docs ou alunos para interagir com o nosso grupo.

Indicadores da Ação
Tipo Indicador Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Qualitativo
Aumentar a participação em
chamadas internacionais de projetos
pelos pesquisadores brasileiros da
Proposta

Pouca participação Melhor
participação

Excelente
participação

Qualitativo Aumentar a qualidade de publicações
de discentes dos PPGs envolvidos Boa Boa Excelente

Qualitativo
Aumentar o fator H médio dos
pesquisadores docentes dos PPGs
envolvidos

Aproximadamente
19 Superior a 22 Superior a 24

Qualitativo
Aumentar o nível de
internacionalização em publicações
pelos PPGs envolvidos no PrInt

Cerca de 30% Mais de 33% Mais de 35%

Qualitativo
Prospectar novas parcerias
internacionais entre a UFPR e
instituições do exterior

Boa Excelente Superior

Qualitativo Reforçar a capacidade de professores
para lecionar em inglês Aceitável Boa Excelente

Qualitativo
Reforçar a rede interna de pesquisa
da UFPR, no que tange aos PPGs
direta e indiretamente envolvidos

Boa Excelente Excelente

Qualitativo
Reforçar as parcerias internacionais
já existentes entre os proponentes
Brasileiros e pesquisadores do
Exterior

Boa Excelente Excelente

Quantitativo
Artigos publicados em revistas
científicas de circulação internacional
- 50% com participação de
estrangeiros, NA ÁREA

24 8 12

Quantitativo
Capítulos de livro publicados em
conjunto com pesquisadores do
exterior

3 2 3

Quantitativo Desenvolvimento de processos de
hidrólise de multibiomassas 0 2 2

Quantitativo Desenvolvimento de tecnologia de
detoxificação de hidrolisados 0 0 1
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Quantitativo Dissertações em cotutela concluídas
no âmbito do Projeto 0 2 4

Quantitativo Envio de alunos da UFPR para realizar
doutorado sanduíche no exterior 0 2 3

Quantitativo
Envio de docentes da UFPR para
realizar missão de trabalho no
exterior

8 5 6

Quantitativo Envio de docentes da UFPR para
realizar pós-doutorado no exterior 0 0 2

Quantitativo Implantar um doutorado
internacional em Bioenergia 0 1 1

Quantitativo
Livros ou resenhas editados em
conjunto com pesquisadores do
exterior

1 0 1

Quantitativo Oferta de disciplinas em outros
idiomas 5 3 5

Quantitativo Patentes depositadas 2 2 2

Quantitativo Prospectar e Consolidar parcerias
internacionais existentes 7 2 5

Quantitativo
Recebimento de alunos do exterior
para realizar doutorado sanduíche na
UFPR

1 1 2

Quantitativo
Recebimento de pesquisadores do
exterior para realizar missão de
trabalho na UFPR

3 6 7

Quantitativo
Recebimento de pesquisadores do
exterior para realizar pós-doutorado
na UFPR

1 2 3

Quantitativo
Seminário temático organizado com
participação de pesquisadores do
exterior

3 1 1

Quantitativo Teses concluídas no âmbito do
Projeto 0 0 3

Quantitativo Teses em andamento no âmbito do
Projeto 0 3 3

Ação Início Término
2. Potencializar ações com parceiros internacionais no isolamento, seleção e
melhoramento de leveduras para produção de etanol de 2ª Geração e lipídios a
partir de hidrolisados lignocelulósicos

11/2018 07/2022

Descrição

Essa ação faz parte de uma linha de pesquisa já consolidada nos PPGs que participam dessa proposta,
contando com o apoio financeiro da Vale e do CNPq através dos projetos Biopalma (R$ 1.450.000,00;
2014-2020) e Universal 01/2016 (R$ 112.000,00; 2017-2022).  Seus objetivos são a utilização das
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frações hidrolisadas de resíduos lignocelulósicos, ricos em C5 e C6, para produção de etanol de 2ª
geração  e  lipídios  microbianos/biodiesel.  Inicialmente,  comunidades  microbianas  oleaginosas  e/ou
produtoras de etanol  de diferentes sistemas biológicos serão analisadas pelo sequenciamento de
genes de rRNA através da plataforma NGS Illumina. Esta plataforma será também utilizada em uma
abordagem por metagenômica funcional para avaliar a presença de genes de quebra de compostos
C5. A partir dos dados traçados pelo sequenciamento, as leveduras serão isoladas em meios de cultivo
grupos-específicos.  Os  isolados  recuperados  serão  agrupados  por  suas  características  genéticas  pela
técnica de rep-PCR e identificados pelo método Sanger. Os isolados produtores de lipídios /biodiesel e
etanol  de  2ª  geração  serão  classificados  em  termos  de  produtividade  por  métodos  cromatográficos.
Métodos de genética clássica (mutações por  agentes químicos e  físicos  e  hibridização sexual)  e
engenharia  genética  serão  adotados  com  o  objetivo  de  aumentar  o  rendimento  das  leveduras
selecionadas. O melhoramento direcionado será realizado por edição genômica através da técnica
CRISPR/Cas9. RNAs guias serão projetados com alvos para genes de rotas adjacentes para biossíntese
de ácidos graxos celulares e etanol. Assim, espera-se uma maior produção de lipídeos/biodiesel e
etanol  de  2ª  geração  através  da  reorganização  gênica  leveduriforme.  A  tecnologia  de  DNA
recombinante  será  aplicada  para  inserção  de  genes  funcionais  de  quebra  de  C5  nas  leveduras
selecionadas. A inativação das rotas adjacentes e produção de lipídeos e/ou etanol pelas leveduras
engenheiradas  serão  monitoradas  por  métodos  enzimáticos  e  cromatográficos.  Os  principais
pesquisadores visitantes envolvidos em atividades de desenvolvimento de bioprocessos serão: o Dr.
Ashok Pandey contribuirá fortemente com o grupo da UFPR em processos fermentativos e os Drs.
Pedro Coutinho e Craig Faulds trarão experiência na transformação de linhagens. Os Drs. Philippe
Michaud e Guillermo Castro contribuirão com a avaliação dos microorganismos transformados. Todos
esses  pesquisadores  receberão  alunos  ou  pesquisadores  da  UFPR  em  atividades  de
internacionalização.

Indicadores da Ação
Tipo Indicador Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Qualitativo
Aumentar a participação em
chamadas internacionais de projetos
pelos pesquisadores brasileiros da
Proposta

Pouca participação Melhor
participação

Excelente
participação

Qualitativo Aumentar a qualidade de publicações
de discentes dos PPGs envolvidos Boa Boa Excelente

Qualitativo
Aumentar o fator H médio dos
pesquisadores docentes dos PPGs
envolvidos

Aproximadamente
19 Superior a 22 Superior a 24

Qualitativo
Aumentar o nível de
internacionalização em publicações
pelos PPGs envolvidos no PrInt

Cerca de 30% Mais de 33% Mais de 35%

Qualitativo
Prospectar novas parcerias
internacionais entre a UFPR e
instituições do exterior

Boa Excelente Superior

Qualitativo Reforçar a capacidade de
professores para lecionar em inglês Aceitável Boa Excelente

Qualitativo
Reforçar a rede interna de pesquisa
da UFPR, no que tange aos PPGs
direta e indiretamente envolvidos

Boa Excelente Excelente
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Qualitativo
Reforçar as parcerias internacionais
já existentes entre os proponentes
Brasileiros e pesquisadores do
Exterior

Boa Excelente Excelente

Quantitativo
Artigos publicados em revistas
científicas de circulação internacional
- 50% com participação de
estrangeiros, NA ÁREA

24 7 10

Quantitativo
Capítulos de livro publicados em
conjunto com pesquisadores do
exterior

3 4 3

Quantitativo Dissertações em cotutela concluídas
no âmbito do Projeto 0 0 3

Quantitativo
Envio de alunos da UFPR para
realizar doutorado sanduíche no
exterior

0 2 3

Quantitativo
Envio de docentes da UFPR para
realizar missão de trabalho no
exterior

8 8 10

Quantitativo Implantar um doutorado
internacional em Bioenergia 0 1 1

Quantitativo
Livros ou resenhas editados em
conjunto com pesquisadores do
exterior

1 0 1

Quantitativo Oferta de disciplinas em outros
idiomas 5 6 5

Quantitativo Patentes depositadas 2 1 3

Quantitativo Prospectar e Consolidar parcerias
internacionais existentes 7 5 5

Quantitativo
Recebimento de alunos do exterior
para realizar doutorado sanduíche na
UFPR

1 0 1

Quantitativo
Recebimento de pesquisadores do
exterior para realizar missão de
trabalho na UFPR

3 5 7

Quantitativo
Recebimento de pesquisadores do
exterior para realizar pós-doutorado
na UFPR

1 3 3

Quantitativo
Seminário temático organizado com
participação de pesquisadores do
exterior

3 0 1

Quantitativo Teses concluídas no âmbito do
Projeto 0 0 4

Quantitativo Teses em andamento no âmbito do
Projeto 0 4 4
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Ação Início Término
3. Potencializar ações com parceiros internacionais no isolamento, seleção e
melhoramento de microrganismos para produção de biohidrogênio e biobutanol 11/2018 07/2022

Descrição

As  equipes  da  UFPR  desenvolvem  pesquisas  nesse  tema  desde  2011.  Hidrolisados  detoxificados
derivados  de  palma e  cana-de-açúcar,  assim como resíduos  líquidos  da  produção  de  biomassas
oleaginosas, serão transformados em biohidrogênio e biobutanol por fermentação anaeróbica. O grupo
já possui experiência na área (12 artigos recentes) com tecnologias desenvolvidas (PI10052151) em
parcerias internacionais (Université Blaise Pascal  e rede BioGEPP, França),  com o apoio financeiro da
empresa  Vale.  Já  foram  desenvolvidos  processos  de  alta  eficiência  empregando  resíduos  líquidos
poluidores da produção de etanol  e de óleos vegetais,  convertendo parte da energia desses em
biohidrogênio. Hoje, um doutorando deverá participar de missões do PrInt para identificar a dinâmica
do processo e melhorar o desempenho de microrganismos à produção de biohidrogênio. A identidade
de microrganismos será analisada usando o programa Qiime para dados de sequências de rDNA16S,
gerados utilizando as plataformas Illumina Hi Seq e Mi Seq. A produção de biohidrogênio será avaliada
por volumetria e GC-TCD, e os ácidos graxos residuais por LC-MS. Para a produção de biobutanol, um
combustível  de  alta  densidade  energética,  serão  usados  hidrolisados  e  resíduos  de  outras
fermentações. Microrganismos isolados de consórcios produtores de biohidrogênio serão comparados
com Clostridium beijerinkii. A produção de biobutanol será avaliada por GC-FID do headspace e por um
método espectrofotométrico desenvolvido pelo grupo. As melhores linhagens serão transformadas por
mutagênese  aleatória  usando  UV,  HNO2,  EMS  e  manipulação  genética  direcionada  usando
CRISPR/Cas9. Estratégias de aporte de nutrientes e reciclo de gases inertes serão usadas com base em
estudos publicados pelo próprio grupo. Deverão ser feitas a avaliação metagenômica de biótopos e o
isolamento  de  linhagens,  a  geração  de  candidatos  a  cepas  mutantes,  a  identificação  das  linhagens
promissoras  entre  as  isoladas/mutadas  e  o  ensaio  em  escala  piloto  para  a  produção  dos
biocombustíveis  em  sistemas  de  10  e  50  L,  visando  avaliar  os  parâmetros  de  processo  para
escalonamento. Os Drs. Satinder K. Brar, Samir Khanal e Christian Larroche, especialistas em produção
de biohidrogênio, são os principais pesquisadores estrangeiros da equipe que participarão desta ação,
reforçando parcerias  já  existentes  com a UFPR.  Todos esses  pesquisadores  receberão alunos ou
pesquisadores da UFPR para atividades de formação no exterior.

Indicadores da Ação
Tipo Indicador Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Qualitativo
Aumentar a participação em
chamadas internacionais de projetos
pelos pesquisadores brasileiros da
Proposta

Pouca Participação Melhor
participação

Excelente
participação

Qualitativo Aumentar a qualidade de publicações
de discentes dos PPGs envolvidos Boa Boa Excelente

Qualitativo
Aumentar o fator H médio dos
pesquisadores docentes dos PPGs
envolvidos

Aproximadamente
19 Superior a 22 Superior a 24

Qualitativo
Aumentar o nível de
internacionalização em publicações
pelos PPGs envolvidos no PrInt

Cerca de 30% Mais de 33% Mais de 35%
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Qualitativo
Prospectar novas parcerias
internacionais entre a UFPR e
instituições do exterior

Boa Excelente Superior

Qualitativo Reforçar a capacidade de professores
para lecionar em inglês Aceitável Boa Excelente

Qualitativo
Reforçar a rede interna de pesquisa
da UFPR, no que tange aos PPGs
direta e indiretamente envolvidos

Boa Excelente Excelente

Qualitativo
Reforçar as parcerias internacionais
já existentes entre os proponentes
Brasileiros e pesquisadores do
Exterior

Boa Excelente Excelente

Quantitativo
Artigos publicados em revistas
científicas de circulação internacional
- 50% com participação de
estrangeiros, NA ÁREA

24 5 13

Quantitativo
Capítulos de livro publicados em
conjunto com pesquisadores do
exterior

3 3 3

Quantitativo Dissertações em cotutela concluídas
no âmbito do Projeto 0 1 2

Quantitativo
Envio de alunos da UFPR para
realizar doutorado sanduíche no
exterior

0 2 3

Quantitativo
Envio de docentes da UFPR para
realizar missão de trabalho no
exterior

8 1 3

Quantitativo Envio de docentes da UFPR para
realizar pós-doutorado no exterior 0 1 2

Quantitativo Implantar um doutorado
internacional em Bioenergia 0 1 1

Quantitativo
Livros ou resenhas editados em
conjunto com pesquisadores do
exterior

1 0 0

Quantitativo Oferta de disciplinas em outros
idiomas 5 2 3

Quantitativo Patentes depositadas 2 1 2

Quantitativo Prospectar e Consolidar parcerias
internacionais existentes 7 1 3

Quantitativo
Recebimento de alunos do exterior
para realizar doutorado sanduíche na
UFPR

1 1 1

Quantitativo
Recebimento de pesquisadores do
exterior para realizar missão de
trabalho na UFPR

3 2 8



37759299168/CAPES-PRINT738088P Emitido em: 23/10/2018 16:01

Versão do Relatório: 0.25.0 154 de 202

Quantitativo
Recebimento de pesquisadores do
exterior para realizar pós-doutorado
na UFPR

1 0 0

Quantitativo
Seminário temático organizado com
participação de pesquisadores do
exterior

3 0 1

Quantitativo Teses concluídas no âmbito do
Projeto 0 0 2

Quantitativo Teses em andamento no âmbito do
Projeto 0 2 2

Ação Início Término
4. Potencializar ações com parceiros internacionais para avaliar a produção dos
biocombustíveis avançados em escala de bancada e piloto do ponto de vista
econômico e de engenharia de bioprocessos

11/2018 07/2022

Descrição

As  equipes  da  UFPR  desenvolvem  pesquisas  nesse  tema  desde  1997.  Nessa  ação,  processos
otimizados para produção de etanol, biolipídeos/biodiesel, biobutanol e bio-hidrogênio serão avaliados
em biorreatores de 8 L (bancada) e 100 L (piloto). As instalações incluem ainda equipamentos para
pré-tratamento  e  separação,  como  centrífugas,  extratores  e  evaporadores  (bancada  e  piloto),
distribuídos em uma plataforma de 400 m², além de estrutura analítica distribuída em 350 m2 de
laboratórios periféricos. Estudos anteriores de escalonamento incluem a produção de etanol a partir de
melaço de soja, que foi otimizada em laboratório e transferida para escala industrial de 10.000 L/dia de
etanol hidratado (Projeto Empresa IMCOPA-FUNPAR no valor de R$ 480.000,00, desde 2005), e a
produção de biodiesel a partir  de óleo microbiano proveniente da fermentação do caldo de cana
(escala  1.000  L)  (MCTI/FINEP  em  parceria  da  UFPR  com  a  Empresa  OuroFino  no  valor  de  R$
1.931.284,00, desde 2008). Os resultados foram publicados em periódico de alto impacto e o processo
foi patenteado (depósito PI 0406347-3) e concedido pelo INPI em 2014. Os dados obtidos em bancada
e escala piloto servirão como base para a modelagem e simulação de processos isolados e integrados.
Serão utilizados softwares para simulação e otimização como Aspen, SuperPro ou MatLab (módulo
Simulink)  para  a  identificação  de  pontos  críticos,  análise  de  custo-benefício  e  de  sensibilidade  dos
parâmetros. Com o auxílio de softwares especializados (SimaPro), a sustentabilidade dos processos
propostos será avaliada por Análise de Ciclo de Vida, usando bases de dados como o EcoInvent e o
Banco  Nacional  de  Inventários  de  Ciclo  de  Vida.  Por  meio  do  escalonamento  e  análise  técnico-
econômica-ambiental dos processos, espera-se obter informações relevantes para o desenvolvimento
de bioprocessos dentro do conceito de bioeconomia, o qual está em fase de consolidação no Brasil e já
é  definido  como  estratégia  nacional  em  países  de  instituições/pesquisadores  parceiros  como
Alemanha, França e Estados Unidos. Os principais pesquisadores visitantes participando desta ação
serão: Dr. Nicolaus Dahmen, na área de bioeconomia; Dr. Poonam Nigam, no desenvolvimento de
processos em escala ampliada; e Dr. Claude G. Dussap, na área de modelagem. Esses pesquisadores
receberão alunos ou pesquisadores da UFPR em atividades no exterior durante o projeto.

Indicadores da Ação
Tipo Indicador Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
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Qualitativo
Aumentar a participação em
chamadas internacionais de projetos
pelos pesquisadores brasileiros da
Proposta

Pouca participação Melhor
participação

Excelente
participação

Qualitativo Aumentar a qualidade de publicações
de discentes dos PPGs envolvidos Boa Boa Excelente

Qualitativo
Aumentar o fator H médio dos
pesquisadores docentes dos PPGs
envolvidos

Aproximadamente
19 Superior a 22 Superior a 24

Qualitativo
Aumentar o nível de
internacionalização em publicações
pelos PPGs envolvidos no PrInt

Cerca de 30% Mais de 33% Mais de 35%

Qualitativo
Prospectar novas parcerias
internacionais entre a UFPR e
instituições do exterior

Boa Excelente Superior

Qualitativo Reforçar a capacidade de professores
para lecionar em inglês Aceitável Boa Excelente

Qualitativo
Reforçar a rede interna de pesquisa
da UFPR, no que tange aos PPGs
direta e indiretamente envolvidos

Boa Excelente Excelente

Qualitativo
Reforçar as parcerias internacionais
já existentes entre os proponentes
Brasileiros e pesquisadores do
Exterior

Boa Excelente Excelente

Quantitativo
Artigos publicados em revistas
científicas de circulação internacional
- 50% com participação de
estrangeiros, NA ÁREA

24 5 15

Quantitativo
Capítulos de livro publicados em
conjunto com pesquisadores do
exterior

3 2 3

Quantitativo Dissertações em cotutela concluídas
no âmbito do Projeto 0 1 1

Quantitativo
Envio de alunos da UFPR para
realizar doutorado sanduíche no
exterior

0 2 3

Quantitativo
Envio de docentes da UFPR para
realizar missão de trabalho no
exterior

8 2 6

Quantitativo Envio de docentes da UFPR para
realizar pós-doutorado no exterior 0 1 3

Quantitativo Implantar um doutorado
internacional em Bioenergia 0 1 1

Quantitativo
Livros ou resenhas editados em
conjunto com pesquisadores do
exterior

1 0 1
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Quantitativo Oferta de disciplinas em outros
idiomas 5 4 3

Quantitativo Patentes depositadas 2 1 2

Quantitativo Prospectar e Consolidar parcerias
internacionais existentes 7 2 3

Quantitativo
Recebimento de alunos do exterior
para realizar doutorado sanduíche na
UFPR

1 0 1

Quantitativo
Recebimento de pesquisadores do
exterior para realizar missão de
trabalho na UFPR

3 2 9

Quantitativo
Recebimento de pesquisadores do
exterior para realizar pós-doutorado
na UFPR

1 0 1

Quantitativo
Seminário temático organizado com
participação de pesquisadores do
exterior

3 1 1

Quantitativo Teses concluídas no âmbito do
Projeto 0 0 3

Quantitativo Teses em andamento no âmbito do
Projeto 0 3 3

PPGs Participantes

PPG Nota da Quadrienal
CIÊNCIAS (BIOQUÍMICA) 7

Justificativa

O Programa de Pós-Graduação em Ciências (Bioquímica) (PPG-Bq), criado em 1965, foi o primeiro a ser
implantado na Universidade Federal do Paraná (UFPR) sendo um dos mais antigos na área de Ciências
Biológicas II, possuindo atualmente o conceito 7. O PPG-Bq possui uma única área de concentração:
BIOQUÍMICA.  E  possui  4  linhas  de  pesquisa:  1-  BIOQUÍMICA  E  BIOLOGIA  MOLECULAR  DE
MICRORGANISMOS;  2-  BIOQUÍMICA FARMACOLÓGICA E METABOLISMO CELULAR,  3-  ENZIMOLOGIA E
BIOTECNOLOGIA e 4- QUÍMICA DE CARBOIDRATOS. Todas as Linhas de Pesquisa têm interação com
diversos grupos no exterior, mobilidade acadêmica de docentes e discentes, produção em parceria com
pesquisadores  estrangeiros  e  inserção  consolidada  na  produção  do  conhecimento  em revistas  de
visibilidade internacional. A participação do PPG-Bq no CAPES-PrInt será essencial para consolidar e
incrementar o seu perfil de excelência. A participação no tema Energias Renováveis e Novas Fontes de
Energia terá o envolvimento direto de 2 de seus professores do núcleo permanente da linha de Química
de Carboidratos, em subprojetos associados a valorização de biomassa residual dos processos. A Área
deve  trazer  diversos  pesquisadores  visitantes  do  Exterior  para  o  Brasil,  um  dos  quais  sob
responsabilidade direta do Programa, e que estarão envolvidos em atividades de pesquisa e de formação
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humana  através  de  co-orientação  e  oferta  de  disciplinas.  Beneficiarão  alunos  e  pesquisadores  do
PPGBioq  trabalhando  com  carboidratos  e  nanobiotecnologia.  São  previstas  duas  missões  de
pesquisadores do Programa no exterior, para trabalho em rede, prospecção de parcerias e co-orientação,
o que deve ter impacto direto na produção técnica e científica do Programa. Haverá ainda a participação
em uma disciplina, por um desses pesquisadores.

PPG Nota da Quadrienal
ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL 5

Justificativa

O Programa de Pós-graduação em Engenharia de Construção Civil/PPGECC está vinculado ao Projeto
PRINT-CAPES  no  Tema  Energias  Renováveis  de  Novas  Fontes  de  Energia,  Objetivo  "Eficiência  na
captação,  produção  e  distribuição  de  energia  fotovoltaica,  bem  como  de  possíveis  outras  fontes
renováveis de energia" pelas razões a seguir: - Dados recentes mostram que o ambiente construído é
responsável  pelo  uso  62% de  energia  final  e  é  uma importante  fonte  de  emissões  de  gases  de  efeito
estufa  (55%).  Visando  equilibrar  de  maneira  sustentável  essa  demanda  no  futuro  torna  de  suma
importância  o  desenvolvimento  de  tecnologias  de  alta  eficiência  baseadas  no  uso  de  fontes  não
convencionais de energia alternativa e renováveis;  -  Várias pesquisas no PPGECC tratam de identificar
alternativas viáveis para aprimoramento de tecnologias existentes e desenvolvimento de outras novas
tecnologias  com maior  eficiência  na  captação,  produção e  distribuição  de  energia  fotovoltaica  visando
dar uma resposta para a preocupação cada vez maior em relação ao acentuado desequilíbrio entre as
previsões de consumo e a oferta atual de energia, e também com relação necessidade de diminuir os
efeitos ambientais; - Uso eficiente da energia disponível, sem importar a fonte que a originou, deve se
somar às estratégias energéticas para garantir maior sustentabilidade do ambiente construído. Uma
contribuição neste sentido seria possivelmente alcançada pelo desenvolvimento e/ou aprimoramento de
tecnologias  melhor  adequadas  ao  aproveitamento  de  energia  oriunda  das  mais  diversas  fontes
alternativas e/ ou renováveis e que possam eventualmente também recuperar energia residual (waste
thermal energy, waste pressure energy).

PPG Nota da Quadrienal
ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AMBIENTAL 5

Justificativa

A mudança global, o crescimento da população, a urbanização e a demanda energética criam uma
pressão crescente sobre os ciclos de água, os recursos naturais e os ecossistemas, bem como sobre a
infraestrutura  sanitária.  Os  maiores  desafios  resultantes  assim  são:  (i)  Segurança  e  proteção  dos
recursos  hídricos  em quantidade e  qualidade para  a  produção da água potável,  de  energia  e  de
alimentos, assim como para a conservação dos ecossistemas; (ii) Previsão e respectiva quantificação das
consequências das variações climáticas naturais e das mudanças antrópicas globais no ciclo de água e
nos ciclos de materiais dominados pela água, no intuito de entender e reduzir tanto seus impactos sobre
a disponibilidade de recursos hídricos e a qualidade de ecossistemas, quanto os riscos de desastres
naturais (iii) Adaptação diistribuição, da infraestrutura e das tecnologias de água às novas condições
ambientais e aos usos com respeito às demandas sociais, especialmente em ambientes urbanos. (iv)
Utilização  eficiente  de  água  no  setor  elétrico  com  impactos  ambientais  reduzidos  para  produção  de
energia, estocagem de energia e processos de refrigeração. Portanto, o desenvolvimento de soluções
inovadoras  para  estes  desafios  requer  uma  nova  e  mais  forte  colaboração  e  interação  na  pesquisa
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acadêmica entre as  ciências  naturais,  sociais  e  engenharias.  Neste contexto,  a  implementação de
soluções  de  engenharia,  na  prática,  requer  uma cooperação  intensa  com instituições  nacionais  e
internacionais,  esta  não  necessariamente  acadêmicas,  para  a  promoção  da  sustentabilidade  dos
recursos hídricos e do meio ambiente. Cumpre destacar Programa de Pós-Graduação em Engenharia de
Recursos Hídricos e Ambiental (PPGERHA) consolidou um espaço para competência científica agregando
a  competência  fundamental  e  ampla  em  todos  os  processos  do  ciclo  de  água,  modelagem  de
ecossistemas e processos energéticos e desenvolvimento de tecnologias para mitigação de impactos
Neste contexto a inserção do PPGERHA no tema ENERGIAS RENOVÁVEIS e NOVAS FONTES DE ENERGIA é
um estágio natural de sua expertise desenvolvida nos últimos 20 anos e com experiência em atividades
internacionais, e portanto, para os desafios a serem consolidados no programa PRINT-UFPR.

PPG Nota da Quadrienal
ENGENHARIA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS 5

Justificativa

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais (PIPE) destaca-se na UFPR por seu
caráter multidisciplinar, inerente à área de Materiais e porque não é vinculado a um curso de graduação
ou departamento de Engenharia e Ciência de Materiais. Integram o corpo docente do PIPE professores da
UFPR  lotados  nos  departamentos  de  Física,  Química,  Engenharia  Mecânica,  Engenharia  Química,
Engenharia  Elétrica  e  Engenharia  Ambiental,  além  haver  parcerias  científicas  com  pesquisadores  de
outras universidades no país e no exterior (principalmente da França, Alemanha e EUA) e de instituições
como o LACTEC e a EMBRAPA, tornando o PIPE um núcleo de excelência na área de Materiais e um polo
de atração para pesquisas em áreas do conhecimento ligados à área temática c) Energias Renováveis e
Novas  Fontes  de  Energia.  Há  uma  linha  de  pesquisa  específica  no  Programa,  denominada  Energias
Renováveis e Não Renováveis, cujo objetivo é o desenvolvimento de materiais para diferentes setores de
energia, com foco em células de combustível, baterias, componentes e processos diversos do setor de
petróleo e biodiesel e ainda em materiais que visam o aproveitamento da energia solar e biomassa, bem
como, a relação entre os diferentes processos de geração de energia e os materiais que permitem
atender as exigências de cada processo. Na CAPES, o PIPE foi avaliado com Conceito 5 no quadriênio
2013-2016. Como motivação para a adesão do PIPE ao PRINT está a busca por melhorar seu conceito
para 6 ou 7 nas próximas avaliações, o que somente é possível através da consolidação do programa em
indicadores de internacionalização. Com respeito à internacionalização, a participação dos docentes
vinculados  ao  PIPE  permitirá  a  criação  de  uma  agenda  de  visitas  regulares  de  pesquisadores
estrangeiros de destaque em suas áreas de atuação para apresentação de minicursos e seminários para
a comunidade do PIPE e dos demais PPGs participantes do projeto. Ademais, possibilitará a realização de
workshops na UFPR e, também, receber jovens talentos e pós-doutores vindos do exterior. Em outro
sentido, os professores do programa terão a oportunidade de realizar missões científicas no exterior na
modalidade de professor visitante no exterior,  bem como, os estudantes do Programa poderão ser
beneficiados  com a  realização  de  estágios  de  doutorado-sanduíche  no  exterior.  Três  docentes  do  PIPE
vincularam-se a projeto/objetivo do tema, a saber: Fernando Wypych, José Viriato Coelho Vargas e
Shirley Nakagaki.

PPG Nota da Quadrienal
ENGENHARIA ELÉTRICA 4

Justificativa
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O Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) se vincula ao CAPES-PRINT-CAPES no
Tema “Energias  Renováveis  de Novas Fontes  de Energia”,  projeto  "Eficiência  na captação,  produção e
distribuição de energia fotovoltaica, bem como de possíveis outras fontes renováveis de energia” pelas
razões elencadas a seguir. O PPGEE possui três áreas de concentração, dentre elas a área de Sistemas
de Energia.  Os objetivos desta área de concentração convergem para desenvolver  novos modelos
matemáticos capazes de operar e planejar melhor o sistema elétrico de potência (SEP) considerando as
constantes mudanças tecnológicas. A grande mudança tecnológica que está presente nos dias de hoje
nos SEP é a presença cada vez maior de energias renováveis. O sistema de energia convencional,
baseado em grandes usinas termelétricas e hidrelétricas entre outros, localizadas geralmente longe dos
centros  de  carga,  está  sendo  gradativamente  substituído  ou  complementado  por  uma  geração
descentralizada (distribuída) baseada em fontes renováveis: geração solar fotovoltaica, eólica e outras
fontes renováveis. A geração eólica e o grupo onde se encontra a geração solar respondem por 8% da
geração de energia  elétrica  no país.  O crescimento da presença destas  fontes  é  também significativo.
Para  que  isso  aconteça,  são  necessárias  formas  eficientes  e  sustentáveis  na  captação,  produção  e
distribuição de energia proveniente de fontes renováveis. Estudar estas questões vem sendo o foco do
PPGEE. Estão presentes nos projetos de pesquisa do PPGEE como “Desenvolvimento de Minirredes com
Fontes de Energia Renováveis Não Convencionais“, “Planejamento Integrado de Compra de Energia e
Expansão em Sistemas de Distribuição na Presença de Geração Distribuída”, “Aplicações de Inteligência
Computacional para Sistemas de Potência e Smart Grids“, “Análise em Regime Permanente de Sistemas
de Transmissão e Distribuição no novo contexto do Setor Elétrico“, dentre outros. Pelo exposto acima,
cabe ressaltar que vários Professores do PPGEE, especificamente, os participantes deste projeto PRINT-
CAPES, vem atuando, pesquisando, publicando, orientando alunos de mestrado e doutorado em temas
correlatos  à  eficiência  na  captação,  produção  e  distribuição  de  energia  fotovoltaica,  bem  como  de
possíveis  outras  fontes  renováveis  de  energia.

PPG Nota da Quadrienal
ENGENHARIA QUÍMICA 4

Justificativa

Desde a implantação do curso de mestrado em Engenharia Química no ano de 2007, o PPGEQ/UFPR tem
contribuído fortemente para o desenvolvimento de processos químicos,com forte atuação por parte do
corpo docente em projetos envolvendo diretamente a produção de combustíveis renováveis, com foco
principalmente em modelos termodinâmicos e otimização de processos visando a viabilidade técnica e
econômica de processos para produção de energias renováveis. O PPGEQ tem buscado maior e efetiva
contribuição nesta área a partir do aprimoramento das disciplinas ofertadas de modo a viabilizar a sólida
formação de seus egressos, tanto em disciplinas básicas como em disciplinas aplicadas, em harmonia
com as linhas de pesquisa do programa, as quais são: i) Engenharia de processos químicos e bioquímicos
e ii) Termodinâmica aplicada e engenharia de processos separação, e dentro destas linhas de pesquisa o
desenvolvimento e otimização de processos para produção de combustíveis avançados tem permeado
grande parte dos projetos desenvolvidos no programa. Cabe ainda ressaltar que, ao longo de sua
história, o PPGEQ tem estabelecido projetos em parceria não apenas com instituições paranaenses, mas
também com empresas nacionais, além de integrar projetos de cooperação internacional focados em
pesquisa e desenvolvimento de processos que possuam características de inovação e que possam
resultar em transferência de tecnologia para o setor industrial.Adicionalmente,  o corpo docente do
PPGEQ é composto de aproximadamente 70% de bolsistas produtividade do CNPq (níveis 2 a 1B), vários
dos docentes têm experiência no exterior, produção científica qualificada com pesquisadores do exterior,
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participação em projetos de pesquisa no exterior, atuação como membro de banca de doutorado no
exterior,  apresentação de seminários  e  cursos  no exterior,  o  que demostra  a  alta  competência  e
produção  científica  qualificada  dospesquisadores.  Neste  sentido,  a  integração  do  PPGEQ  traz  um
importante componente à proposta que é a ação em conjunto com outros pesquisadores para num
esforço consonante em estudar processos produtivos em todos os seus elementos, desde a ciência
básica até a engenharia final desses processos. Por fim, porém não menos importante, cabe mencionar
que a participação do PPGEQ numa ação integrada com outros cursos já consolidados e de excelência
nacional propiciará elementos para o amadurecimento e consolidação deste jovem PPG da UFPR.

PPG Nota da Quadrienal
Engenharia Ambiental 4

Justificativa

O  PPGEA  encontra-se  hoje  em  fase  de  expansão  e  a  experiência  do  corpo  docente  é  verificada  na
publicação  científica  e  nas  colaborações  internacionais.  Estas  colaborações  são  fruto  dos  destaques
científicos  dos  docentes  e  das  suas  iniciativas  de  internacionalização  com  doutoramento  no  exterior,
pós-doutorado e intercâmbio acadêmico que promovem ou orientam. O PRINT é a oportunidade para
fortalecer estas iniciativas de forma perene e contínua, por meio do estímulo e do apoio à mobilidade de
pesquisadores e estudantes. Na área temática de Energias Renováveis e Novas Fontes de Energia o
PPGEA tem representação na linha de pesquisa “Infraestrutura e Energia”. Esta linha de pesquisa aborda
o ambiente de um ponto de vista amplo, que inclui as interações com o ser humano, o planejamento
ambiental,  a  gestão  ambiental  e,  portanto,  a  compatibilização  do  crescimento  econômico  e  do
desenvolvimento humano com o ambiente. Nela, estuda-se o planejamento integrado e a gestão dos
recursos  naturais,  objetivando-se  não  somente  diagnosticar  os  principais  problemas  ambientais
relacionados  à  infra-estrutura  já  existente,  como  também  ordenar  o  crescimento  e  planejar  a
implantação de uma infra-estrutura cujos impactos ambientais sejam minimizados. De acordo com a
vocação  do  grupo  de  pesquisadores,  o  enfoque  é  dado  na  sustentabilidade  energo-ambiental,
procurando-se  explorar  vias  de  aumento  de  eficiência  do  uso  da  energia  secundária,  da  conversão
primária  de  recursos  energéticos  com eficiência  e  baixas  emissões,  nos  estudos  para  racionalização  e
potenciais  impactos  do  uso  de  todas  as  fontes  primárias  renováveis.  Estes  problemas  envolvem
conhecimento de fenômenos de transporte e termodinâmica, modelagem matemática e simulações
computacionais, e medições experimentais em laboratório e in situ. As pesquisas e os desafios na área
de energia e meio ambiente envolvem diferentes escalas, em especial grandes escalas. E a escala da
problemática  não  deve  ficar  restrita  à  escala  geopolítica,  demandando,  desta  forma,  interações
internacionais.

PPG Nota da Quadrienal
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia 7

Justificativa

O  PPGEBB  visa  formar  profissionais  técnicos  e  gestores  de  alto  nível,  com  habilidade  e  competências
para  participar,  de  maneira  ativa  e  interdisciplinar,  das  atividades  do  mercado  industrial  da
biotecnologia.  Estes  profissionais  são  especializados  para  atuar  na  pesquisa  e  no  desenvolvimento  de
novos produtos,  desenvolvendo pesquisas nas Áreas de Biotecnologia Industrial  e  Biocombustíveis,
Biotecnologia  Agroalimentar,  e  Biotecnologia  em  Saúde  Humana  e  Animal.  Professores  e  alunos
desenvolvem  projetos  voltados  à  agregação  de  valor  a  matérias  primas  agrícolas  (commodities)
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produzidas no Estado do Paraná e no Brasil,  bem como a exploração da biodiversidade microbiana
visando a obtenção de produtos de alto valor comercial. Atuam igualmente de maneira significativa no
desenvolvimento de kits para diagnóstico e vacinas. O programa está almejando alto nível de qualidade
e internacionalização,  tendo recentemente progredido para o nível  7 na avaliação da CAPES.  Para
consolidar  a  sua  internacionalização,  aumentar  o  nível  de  qualidade  de  publicações,  desenvolver
projetos em rede com pesquisadores estrangeiros e nacionalizar tecnologia, o programa precisa de
recursos  que  estão  sendo  solicitados  através  do  PRINT.  A  área  de  Biotecnologia  é  dinâmica  e
competitiva, e o PPGEBB trabalha na fronteira do conhecimento – o que exige uma internacionalização
sustentada e trabalho em rede. Dentro da área de Energias Renováveis do PRINT-UFPR, o PPGEBB terá a
participação direta de 9 de seus professores do núcleo permanente, em diversos subprojetos associados
a 12 teses (com doutorandos participando em estágio PDSE) e 10 dissertações, na área de concentração
de Biotecnologia Industrial e Biocombustíveis. A Área deve trazer dezenas de pesquisadores visitantes
do Exterior para o Brasil, 14 dos quais sob responsabilidade do Programa e que estarão envolvidos em
atividades de pesquisa e de formação humana através de co-orientação, e oferta de disciplinas. Por
serem atuantes em várias áreas, beneficiarão todo o corpo discente do PPGEBB. São ainda previstas 32
missões ou estágios de pesquisadores brasileiros do Programa no exterior, para treinamento, trabalho
em rede, prospecção de parcerias e co-orientação de estrangeiros, o que deve ter impacto direto na
produção técnica e científica. As ações de formação do programa se beneficiarão imensamente através
do PRINT,  alinhando-se com o planejamento estratégico do PPGEBB e com as metas de produção
cientifica e técnica para o quadriênio.

PPG Nota da Quadrienal
FÍSICA 6

Justificativa

O Programa de Pós-Graduação em Física (PPGFísica) conta com 5 professores permanentes participando
do Edital número 01/2018 UFPR/PRPPG CAPES-PrInt, na área temática de Energias Renováveis e Novas
Fontes  de  Energia.  Todos  estes  professores  têm  competência  em  diferentes  linhas  de  pesquisa
experimentais e/ou teóricas que se encaixam dentro da grande área de Energias Renováveis e Novas
Fontes de Energia, e terão papel importante na execução do projeto. Hoje, o PPGFísica tem o conceito 6
da CAPES e, para obter o conceito 7 na próxima avaliação quadrienal da CAPES, é preciso investir na sua
internacionalização. Desta forma, a participação do PPGFísica neste projeto é fundamental para sua
evolução  e  será  benéfica  em  vários  aspectos,  tanto  para  os  docentes  como  para  os  discentes  do
programa.  No  que  diz  respeito  às  vantagens  dentro  da  UFPR,  o  fato  de  vários  PPGs  da  nossa
universidade estarem envolvidos na grande área de Energias Renováveis e Novas Fontes de Energia,
permite a consolidação de colaborações já existentes e o início de novas colaborações entre os docentes
destes programas. Com respeito à internacionalização, teremos a possibilidade de visitas regulares,
durante a vigência deste projeto, de pesquisadores estrangeiros renomados para apresentar minicursos,
seminários para a comunidade do PPGFísica e dos demais PPGs participantes do projeto, paticipar de
workshops promovidos pelos PPGs e, também, de receber jovens talentos e pós-doutores vindos do
exterior. Além disso, os professores do programa terão a oportunidade de realizar missões científicas no
exterior e de participar de programa de professor visitante no exterior. Os estudantes do programa serão
beneficiados  com  a  realização  de  doutorado  sanduíche  no  exterior.  Como  resultado,  esperamos  uma
melhoria  na  qualificação  do  corpo  docente  e  do  corpo  de  discente  do  PPGFísica  e  um  aumento
significativo  no  impacto  das  publicações  científicas  do  PPGFísica  e  uma  melhora  significativa  na
qualidade  do  PPGFísica.
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PPG Nota da Quadrienal
QUÍMICA 7

Justificativa

O PPGQ (conceito  7  na  CAPES)  tem tradição  histórica  no  desenvolvimento  de  P&D em energias
renováveis. Vários de seus pesquisadores coordenam projetos relativos à produção de energia limpa e à
conversão de recursos renováveis em biocombustíveis, além de aditivos para uso automotivo. A equipe
envolvida nesse tema engloba 10 pesquisadores, sendo 7 bolsistas PQ do CNPq (3 PQ1B, 1 PQ1C, 3 PQ2),
todos com laboratórios bem estabelecidos e envolvidos em projetos de pesquisa, extensão e ensino de
graduação e pós-graduação. A atuação dessa equipe é fortemente multidisciplinar e suas realizações
contribuíram  muito  para  a  consolidação  do  PPGQ,  bem  como  para  a  intensificação  de  parcerias  com
centros nacionais e internacionais de pesquisa e com indústrias do setor produtivo (papel e celulose,
têxtil,  energia  fotovoltaica,  hidrogênio,  etanol,  biogás,  biodiesel  e  hidrocarbonetos  de  especificações
variadas).  Os  grupos  de  pesquisa  do  PPGQ  envolvidos  nesta  proposta  têm  recebido  financiamento  de
editais  FINAEP/CT-INFRA,  de outras fontes nacionais  (PRONEX/CNPq/Fundação Araucária,  INCT/CNPq,
Edital Universal /CNPq, Encomendas Transversais/FINEP, Subvenção Econômica/FINEP, dentre outros) e
internacionais  (COFECUB/CAPES,  MinCyT/CAPES,  PROBRAL/CAPES,  TWAS,  FP7  e  H2020/Comunidade
Europeia, dentre outros) e da iniciativa privada. Essa experiência na gestão de projetos de P&D está
referendada por produção científica de alto impacto,  patentes depositadas no INPI,  alto fator H e altos
níveis de internacionalização dos principais pesquisadores da equipe. Atualmente, os trabalhos do grupo
focam no desenvolvimento de células a combustível, de sistemas de refrigeração para gerenciamento
térmico, de tecnologias de produção de biodiesel de óleos residuais e de microalgas, de sistemas e
dispositivos  que  aumentem  a  eficiência  na  captação,  produção  e  distribuição  de  energia  fotovoltaica,
bem  como  de  possíveis  outras  fontes  renováveis  de  energia,  da  produção  de  diesel  verde  e
bioquerosene a partir da pirólise da biomassa, de sistemas catalíticos heterogêneos para a conversão da
biomassa,  da  produção  de  etanol  celulósico  a  partir  de  resíduos  agroindustriais  e  agroflorestais,  e  de
soluções para o problema de interconexão da geração distribuída advinda de energias renováveis com a
rede elétrica, dentre outros. Todas essas ações apresentam grande potencial para a formação de RH e
geração de produtos bibliográficos e/ou tecnológicos altamente qualificados.

Projetos de Cooperação Internacional

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Combustíveis renováveis obtidos por processos de transformação química
Início do Projeto Término do Projeto
01/01/2019 31/07/2022

Descrição do Projeto

A comunidade científica mundial vem se mobilizando nos últimos anos em busca do desenvolvimento de
métodos de produção adequados,  versáteis  e eficientes que possibilitem a produção de biodiesel  e de
biocombustíveis  “drop-in”  de  alta  qualidade,  preferencialmente  a  partir  de  matérias-primas  não
alimentícias, correntes agroindustriais de alto potencial energético e rejeitos da indústria de materiais
oleaginosos dos mais variados ramos. O presente projeto, que está centrado no desenvolvimento de
sistemas e intensificação de processos para a produção de combustíveis  avançados e sistemas para a
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produção de energias renováveis, conta com a participação de 16 pesquisadores de pelo menos 5 PPG
da UFPR. A partir da implantação da proposta, pretende-se viabilizar a vinda ao Brasil de pesquisadores
de  institutos  e  universidades  da  Alemanha,  Áustria,  Austrália,  Canadá,  Dinamarca,  EUA,  Espanha,
Inglaterra e Suíça, todos atuantes e referências mundiais na área de pesquisa de energias renováveis,
com ênfase na produção de combustíveis  e outras formas de energias.  Estão sendo previstas:  20
missões de trabalho de pesquisadores estrangeiros para ministrar disciplinas e palestras e reforçar
colaborações com os participantes nacionais; 16 missões de trabalho de professores da UFPR ao exterior
com objetivos semelhantes; 8 estágios de professores visitantes (Senior e Junior) da UFPR ao exterior; e
17 bolsas para que os alunos de doutorado vinculados aos PPGs realizem doutorado sanduiche no
exterior.  Dentre os temas a serem abordados na sua implementação, destacam-se: (i)  desenvolver
processos catalíticos inovadores para a produção de biocombustíveis e de sistemas eletrocatalíticos para
a  geração  de  energia  limpa;  (ii)  produzir  combustíveis  avançados  (biogasolina,  diesel  verde,
bioquerosene) a partir  de materiais  lignocelulósicos empregando pirólise rápida;  (iii)  desenvolver a
modelagem  termodinâmica  para  otimização  e  intensificação  de  processos;  (iv)  capturar  CO2  para  a
produção  de  biomassa  de  microalgas,  que  servirá  como  matéria-prima  para  a  produção  de
biocombustíveis;  (v)  produzir  aditivos  e  combustíveis  avançados  a  partir  da  modificação  química  de
matérias-primas  oleaginosas  de  baixo  valor  agregado.  Como consequência,  espera-se  aumentar  a
produção  de  artigos  científicos  e  patentes  envolvendo  pesquisadores  brasileiros  e  estrangeiros,  a
interação com o setor  produtivo na área de combustíveis  e o perfil  de internacionalização da UFPR na
área temática em questão.

Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Quantidade Valor
2019 5 R$ 131.494,00
2020 4 R$ 99.889,00
2021 3 R$ 78.602,00
2022 2 R$ 45.018,00

Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Ano Valor
2019 R$ 40.000,00
2020 R$ 20.000,00
2021 R$ 20.000,00

Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Modalidade Quantidade Valor Total
2019 Doutorado Sanduíche (9 meses) 1 R$ 61.264,80
2019 Professor Visitante no Exterior Júnior (11 meses) 2 R$ 211.665,60
2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 3 R$ 48.465,87
2019 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 1 R$ 23.155,29
2019 Doutorado Sanduíche (6 meses) 1 R$ 40.478,40
2020 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 0 R$ 0,00
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2020 Doutorado Sanduíche (12 meses) 5 R$ 381.384,00
2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 4 R$ 64.621,16
2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 1 R$ 39.866,40
2020 Professor Visitante no Exterior Júnior (12 meses) 0 R$ 0,00
2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (6 meses) 1 R$ 65.678,40
2020 Doutorado Sanduíche (8 meses) 3 R$ 168.782,40
2021 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 1 R$ 23.155,29
2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (10 meses) 1 R$ 105.868,80
2021 Doutorado Sanduíche (6 meses) 1 R$ 40.478,40
2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 2 R$ 32.310,58
2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (5 meses) 1 R$ 57.074,40
2021 Doutorado Sanduíche (8 meses) 3 R$ 168.782,40
2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (3 meses) 1 R$ 36.986,40
2022 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 2 R$ 32.310,58
2022 Doutorado Sanduíche (9 meses) 1 R$ 61.264,80
2022 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 0 R$ 0,00

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Eficiência na captação, produção e distribuição de energia fotovoltaica ou de outras fontes de energia
renovável
Início do Projeto Término do Projeto
01/01/2019 31/07/2022

Descrição do Projeto

Energia  sempre foi  um dos  pilares  na  construção da  sociedade humana.  Atualmente,  a  demanda
energética  mundial  está  atingindo  patamares  desafiadores  cujas  implicações  exigirão  um aumento  de
50% na  sua  produção  primária  até  2040.  Estudos  mostram que,  no  ritmo  atual,  somente  fontes
poluentes como petróleo e gás natural  teriam condições de suprir  as necessidades energéticas da
sociedade moderna. Assim, torna-se imperativo mitigar as barreiras que nos impedem a aumentar a
participação de substitutos renováveis em nossa matriz para evitar problemas ambientais e poupar-nos
da pressão socioeconômica dessa nova revolução industrial. Dentre todos as candidatas, a energia solar
é uma das mais promissoras. Aproveitar esta fonte inesgotável de energia de forma direta (conversão da
luz  em  eletricidade  ou  calor)  ou  indireta  (por  meio  de  sua  influência  na  dinâmica  natural  do  planeta)
seria uma das maneiras mais práticas de se dispor de energia limpa e abundante. Segundo a Agência
Internacional de Energia, a energia fotovoltaica atingiu um montante de 74 GW em 2016, com claro viés
de crescimento no futuro.  No entanto,  os  processos de conversão ainda precisam se tornar  mais
eficientes.  As  tecnologias  tradicionais  de  operacionalização  de  energia  elétrica  estão  voltadas  para
grandes usinas, mas a energia fotovoltaica também pode ser produzida em pequena escala, onde um
dispositivo  dedicado  pode  fazer  funcionar  um único  equipamento.  Por  outro  lado,  painéis  solares
(instalados  em edificações)  podem dar  origem uma quantidade  relativamente  grande  de  energia,  que
precisa ser coletada e distribuída. Assim, a disseminação e ampla aceitação pública dessas tecnologias
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ainda depende de soluções para gargalos estruturais como o armazenamento, transmissão e uso dessas
formas de energia. Essa ação aborda três frentes da utilização de energias alternativas: (i) melhoria nos
processos de conversão de energia fotovoltaica; (ii) adequação e planejamento da captação eficiente de
luz solar no ambiente urbano; e (iii) planejamento de sistemas inteligentes de distribuição de energia
elétrica. As ações de pesquisa se darão por meio da interação entre professores e estudantes de 6 PPGs
da UFPR com pesquisadores renomados de 13 instituições de 8 países. A ideia é juntar esforços para
resolver os problemas técnicos/científicos associados às frentes mencionadas acima, formar profissionais
altamente qualificados e tornar a UFPR um centro de excelência internacional nessas áreas de P&D.

Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Quantidade Valor
2019 8 R$ 200.815,00
2020 8 R$ 177.529,00
2021 6 R$ 120.562,00
2022 7 R$ 110.599,00

Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Ano Valor
2019 R$ 30.000,00
2020 R$ 30.000,00
2021 R$ 30.000,00
2022 R$ 30.000,00

Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Modalidade Quantidade Valor Total
2019 Pós-doutorado com experiência no exterior (24 meses) 0 R$ 0,00
2019 Capacitação (3 meses) 2 R$ 50.932,80
2020 Jovem Talento com Experiência no Exterior (6 meses) 1 R$ 59.155,29
2020 Professor Visitante no Brasil (2 meses) 0 R$ 0,00
2020 Pós-doutorado com experiência no exterior (24 meses) 4 R$ 493.242,32
2020 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 6 R$ 138.931,74
2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 1 R$ 39.866,40
2021 Pós-doutorado com experiência no exterior (24 meses) 2 R$ 246.621,16
2021 Professor Visitante no Brasil (2 meses) 1 R$ 37.555,29
2021 Doutorado Sanduíche (6 meses) 4 R$ 161.913,60
2021 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 5 R$ 115.776,45
2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (6 meses) 2 R$ 131.356,80
2021 Capacitação (3 meses) 3 R$ 76.399,20
2022 Professor Visitante no Brasil (2 meses) 0 R$ 0,00
2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 1 R$ 39.866,40
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2022 Capacitação (3 meses) 4 R$ 101.865,60
2022 Doutorado Sanduíche (6 meses) 4 R$ 161.913,60

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Processos biotecnológicos para a produção de biocombustíveis avançados (BioADD)
Início do Projeto Término do Projeto
01/01/2019 31/07/2022

Descrição do Projeto

O BioADD desenvolverá ações de pesquisa para consolidar a internacionalização dos 3 programas de
nível 7 da UFPR, contribuir para o desenvolvimento de outros PPGs e acelerar a implantação de um
Doutorado Internacional de Rede em Bioenergia (BIOEN). As nossas premissas são que (a) pesquisa
altamente  qualificada  se  faz  em rede  e  que  (b)  é  necessário  aproveitar  a  experiência  e  tecnologia  de
parceiros  internacionais  para  alavancar  a  produção  científica,  tecnológica  e  a  formação  de  recursos
humanos na UFPR e no país.  Isso se faz  através de tema inovador,  onde os proponentes já  têm
experiência. Pretende-se: (1) consolidar o nível de excelência dos três programas nível 7 envolvidos, por
meio de ações de internacionalização com mobilidade de pós-graduandos e jovens pesquisadores para
expandirem seus horizontes e fomentar articulações que trarão qualidade à pesquisa, bem como novos
desdobramentos; (2) apoiar programas não consolidados e fomentar a colaboração como outros PPGs
consolidados do País, envolvendo ações beneficiarão esses PPGs e seus pós-graduandos, como a oferta
de disciplinas especiais e a vinda de PVEs para o Brasil; (3) trabalhar e formar pós-graduandos em rede
de alcance internacional  –  os  intercâmbios contribuirão para alavancar  a  formação de redes e  as
tecnologias de informação e comunicação (cursos online) virão a contribuir para formação internacional
de pós-graduandos, em especial  com a implantação do Doutorado BIOEN; (4) cooperar para trazer
tecnologias e  conhecimento mais  rapidamente para o País  e  aumentar  a  visibilidade da produção
científica  da  UFPR,  motivando  a  participação  de  brasileiros  em  eventos  no  exterior  e  a  vinda  de
estrangeiros ao Brasil, o que se traduz em aumento da qualidade da pesquisa – no BioADD participarão
16 pesquisadores do Brasil e 14 estrangeiros, 19 pós-graduandos em missões no Brasil ou no Exterior e
cerca de 30 alunos em cotutela, associando a UFPR a mais de 23 instituições de pesquisa estrangeiras
altamente conceituadas na temática da proposta. Os pesquisadores da UFPR envolvidos na Proposta
oferecem excelente contrapartida, pois captaram mais de R$ 3.160.000,00 em projetos de pesquisa na
área,  inclusive o  BioPal-Vale,  vigente até  2020,  e  promovem iniciativas  como um Mestrado e  um
Doutorado em co-tutela, a rede IBA-IFIBIOP, da qual 7 pesquisadores são membros e o professor Soccol é
membro fundador, e a rede BEST, em construção, que congrega vários pesquisadores dos BRICS.

Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Quantidade Valor
2019 5 R$ 112.232,00
2020 3 R$ 75.546,00
2021 3 R$ 75.480,00
2022 2 R$ 52.647,00
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Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Ano Valor
2019 R$ 48.000,00
2020 R$ 48.000,00
2021 R$ 48.000,00
2022 R$ 48.000,00

Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Modalidade Quantidade Valor Total
2019 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 2 R$ 79.732,80
2019 Pós-doutorado com experiência no exterior (12 meses) 2 R$ 138.621,16
2019 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 6 R$ 138.931,74
2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 1 R$ 16.155,29
2019 Doutorado Sanduíche (12 meses) 2 R$ 152.553,60
2020 Doutorado Sanduíche (12 meses) 3 R$ 228.830,40
2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 1 R$ 16.155,29
2020 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 5 R$ 115.776,45
2020 Pós-doutorado com experiência no exterior (12 meses) 2 R$ 138.621,16
2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 2 R$ 32.310,58
2021 Professor Visitante no Brasil (12 meses) 1 R$ 188.110,58
2021 Pós-doutorado com experiência no exterior (12 meses) 2 R$ 138.621,16
2021 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 5 R$ 115.776,45
2021 Doutorado Sanduíche (12 meses) 2 R$ 152.553,60
2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 2 R$ 79.732,80
2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 2 R$ 79.732,80
2022 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 2 R$ 32.310,58
2022 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 2 R$ 46.310,58
2022 Doutorado Sanduíche (12 meses) 2 R$ 152.553,60

Missões Não Vinculadas a Projeto

Ano Quantidade Valor
2019 2 R$ 40.000,00
2020 2 R$ 40.000,00
2021 2 R$ 40.000,00
2022 2 R$ 40.000,00
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Bolsas Não Vinculadas a Projetos de Pesquisa

Ano Modalidade Quantidade Valor Total
2019 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 1 R$ 23.155,29
2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 1 R$ 16.155,29
2019 Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) 1 R$ 60.638,40
2019 Capacitação (3 meses) 7 R$ 178.264,80
2019 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 1 R$ 39.866,40
2020 Capacitação (3 meses) 7 R$ 178.264,80
2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 1 R$ 39.866,40
2020 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 1 R$ 23.155,29
2020 Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) 1 R$ 60.638,40
2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 1 R$ 16.155,29
2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 1 R$ 39.866,40
2021 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 1 R$ 23.155,29
2021 Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) 1 R$ 60.638,40
2021 Capacitação (3 meses) 7 R$ 178.264,80
2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 1 R$ 16.155,29
2022 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 1 R$ 23.155,29
2022 Capacitação (3 meses) 7 R$ 178.264,80
2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 1 R$ 39.866,40
2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) 1 R$ 60.638,40
2022 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 2 R$ 32.310,58

Outras Ações Não Vinculadas a Projeto

Ano Valor
2019 R$ 28.000,00
Ação
Ações Transversais de Internacionalização

Descrição

O Projeto Institucional de Internacionalização da UFPR – PRINT-UFPR – contempla temáticas de 5 áreas
do conhecimento nas quais a instituição apresenta excelência e/ou explicita consolidação. Associados à
estas cinco áreas foram construídos 16 projetos internacionais de pesquisa que demandam, cada um na
sua especificidade, recursos próprios para as perspectivas de internacionalização circunscritas no Edital
CAPES-PRINT  e  no  Edital  PRINT-UFPR.  Todavia,  uma  instituição  do  porte  da  UFPR  apresenta
especificidades  e  demandas  que  ultrapassam  em  muito  o  escopo  dos  referidos  subprojetos.  Neste
sentido é que se tornou imperativo atender às demandas transversais aos projetos e que visam dar
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suporte à um conjunto de possibilidades gerais da instituição, para as quais o Comitê Gestor do PRINT-
UFPR  tem  a  perspectiva  de  encontrar  subsídios  à  realização  dos  intentos  de  aprofundamento  e
intensificação da internacionalização. Assim, um conjunto de demandas aparece como complementares
àquelas já lançadas, e que são: a) o acompanhamento detalhado e a avaliação da implementação do
projeto institucional pelo grupo local, com a participação dos membros estrangeiros do comitê, em
reuniões anuais a serem realizadas no Brasil; b) a capacitação estratégica de docentes e discentes em
atividades  de  até  3  meses  em balizadas  instituições  no  exterior,  visando  oportunizar  a  formação
complementar detalhada em experiência de estudos e pesquisas junto à equipes estrangeiras de alta
relevância  em  temáticas  ligadas  à  internacionalização  do  conhecimento  científico-tecnológico;  e,  c)  a
realização de eventos no Brasil e no exterior visando: c1) o debate e a divulgação da produção cientifico-
tecnológica  efetivada  no  âmbito  da  cooperação  internacional,  c2)  o  intercambio  de  experiências
científicas, tecnológicas e culturais por meio de workshops temáticos, e, c3) a realização de um grande
evento internacional para avaliação da experiência do PRINT, seu sucesso, avanços e desafios tendo em
vista a intensificação da internacionalização futura da pós-graduação e da pesquisa da UFPR. O Comitê
Gestor do PRINT-UFPR julga como fundamental a realização de um amplo seminário de avaliação do
projeto no último ano de sua implementação, não somente para pontuar os avanços obtidos e seus
impactos  na  própria  UFPR,  mas  sobretudo  para  delinear  caminhos  futuros  para  a  continuidade  e
intensificação da produção do conhecimento por meio de consolidadas e novas parcerias com grupos e
instituições internacionais.

Ano Valor
2020 R$ 28.000,00
Ação
Ações Transversais de Internacionalização

Descrição

O Projeto Institucional de Internacionalização da UFPR – PRINT-UFPR – contempla temáticas de 5 áreas
do conhecimento nas quais a instituição apresenta excelência e/ou explicita consolidação. Associados à
estas cinco áreas foram construídos 16 projetos internacionais de pesquisa que demandam, cada um na
sua especificidade, recursos próprios para as perspectivas de internacionalização circunscritas no Edital
CAPES-PRINT  e  no  Edital  PRINT-UFPR.  Todavia,  uma  instituição  do  porte  da  UFPR  apresenta
especificidades  e  demandas  que  ultrapassam  em  muito  o  escopo  dos  referidos  subprojetos.  Neste
sentido é que se tornou imperativo atender às demandas transversais aos projetos e que visam dar
suporte à um conjunto de possibilidades gerais da instituição, para as quais o Comitê Gestor do PRINT-
UFPR  tem  a  perspectiva  de  encontrar  subsídios  à  realização  dos  intentos  de  aprofundamento  e
intensificação da internacionalização. Assim, um conjunto de demandas aparece como complementares
àquelas já lançadas, e que são: a) o acompanhamento detalhado e a avaliação da implementação do
projeto institucional pelo grupo local, com a participação dos membros estrangeiros do comitê, em
reuniões anuais a serem realizadas no Brasil; b) a capacitação estratégica de docentes e discentes em
atividades  de  até  3  meses  em balizadas  instituições  no  exterior,  visando  oportunizar  a  formação
complementar detalhada em experiência de estudos e pesquisas junto à equipes estrangeiras de alta
relevância  em  temáticas  ligadas  à  internacionalização  do  conhecimento  científico-tecnológico;  e,  c)  a
realização de eventos no Brasil e no exterior visando: c1) o debate e a divulgação da produção cientifico-
tecnológica  efetivada  no  âmbito  da  cooperação  internacional,  c2)  o  intercambio  de  experiências
científicas, tecnológicas e culturais por meio de workshops temáticos, e, c3) a realização de um grande
evento internacional para avaliação da experiência do PRINT, seu sucesso, avanços e desafios tendo em
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vista a intensificação da internacionalização futura da pós-graduação e da pesquisa da UFPR. O Comitê
Gestor do PRINT-UFPR julga como fundamental a realização de um amplo seminário de avaliação do
projeto no último ano de sua implementação, não somente para pontuar os avanços obtidos e seus
impactos  na  própria  UFPR,  mas  sobretudo  para  delinear  caminhos  futuros  para  a  continuidade  e
intensificação da produção do conhecimento por meio de consolidadas e novas parcerias com grupos e
instituições internacionais.

Ano Valor
2021 R$ 28.000,00
Ação
Ações Transversais de Internacionalização

Descrição

O Projeto Institucional de Internacionalização da UFPR – PRINT-UFPR – contempla temáticas de 5 áreas
do conhecimento nas quais a instituição apresenta excelência e/ou explicita consolidação. Associados à
estas cinco áreas foram construídos 16 projetos internacionais de pesquisa que demandam, cada um na
sua especificidade, recursos próprios para as perspectivas de internacionalização circunscritas no Edital
CAPES-PRINT  e  no  Edital  PRINT-UFPR.  Todavia,  uma  instituição  do  porte  da  UFPR  apresenta
especificidades  e  demandas  que  ultrapassam  em  muito  o  escopo  dos  referidos  subprojetos.  Neste
sentido é que se tornou imperativo atender às demandas transversais aos projetos e que visam dar
suporte à um conjunto de possibilidades gerais da instituição, para as quais o Comitê Gestor do PRINT-
UFPR  tem  a  perspectiva  de  encontrar  subsídios  à  realização  dos  intentos  de  aprofundamento  e
intensificação da internacionalização. Assim, um conjunto de demandas aparece como complementares
àquelas já lançadas, e que são: a) o acompanhamento detalhado e a avaliação da implementação do
projeto institucional pelo grupo local, com a participação dos membros estrangeiros do comitê, em
reuniões anuais a serem realizadas no Brasil; b) a capacitação estratégica de docentes e discentes em
atividades  de  até  3  meses  em balizadas  instituições  no  exterior,  visando  oportunizar  a  formação
complementar detalhada em experiência de estudos e pesquisas junto à equipes estrangeiras de alta
relevância  em  temáticas  ligadas  à  internacionalização  do  conhecimento  científico-tecnológico;  e,  c)  a
realização de eventos no Brasil e no exterior visando: c1) o debate e a divulgação da produção cientifico-
tecnológica  efetivada  no  âmbito  da  cooperação  internacional,  c2)  o  intercambio  de  experiências
científicas, tecnológicas e culturais por meio de workshops temáticos, e, c3) a realização de um grande
evento internacional para avaliação da experiência do PRINT, seu sucesso, avanços e desafios tendo em
vista a intensificação da internacionalização futura da pós-graduação e da pesquisa da UFPR. O Comitê
Gestor do PRINT-UFPR julga como fundamental a realização de um amplo seminário de avaliação do
projeto no último ano de sua implementação, não somente para pontuar os avanços obtidos e seus
impactos  na  própria  UFPR,  mas  sobretudo  para  delinear  caminhos  futuros  para  a  continuidade  e
intensificação da produção do conhecimento por meio de consolidadas e novas parcerias com grupos e
instituições internacionais.

Ano Valor
2022 R$ 46.207,00
Ação
Ações Transversais de Internacionalização
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Descrição

O Projeto Institucional de Internacionalização da UFPR – PRINT-UFPR – contempla temáticas de 5 áreas
do conhecimento nas quais a instituição apresenta excelência e/ou explicita consolidação. Associados à
estas cinco áreas foram construídos 16 projetos internacionais de pesquisa que demandam, cada um na
sua especificidade, recursos próprios para as perspectivas de internacionalização circunscritas no Edital
CAPES-PRINT  e  no  Edital  PRINT-UFPR.  Todavia,  uma  instituição  do  porte  da  UFPR  apresenta
especificidades  e  demandas  que  ultrapassam  em  muito  o  escopo  dos  referidos  subprojetos.  Neste
sentido é que se tornou imperativo atender às demandas transversais aos projetos e que visam dar
suporte à um conjunto de possibilidades gerais da instituição, para as quais o Comitê Gestor do PRINT-
UFPR  tem  a  perspectiva  de  encontrar  subsídios  à  realização  dos  intentos  de  aprofundamento  e
intensificação da internacionalização. Assim, um conjunto de demandas aparece como complementares
àquelas já lançadas, e que são: a) o acompanhamento detalhado e a avaliação da implementação do
projeto institucional pelo grupo local, com a participação dos membros estrangeiros do comitê, em
reuniões anuais a serem realizadas no Brasil; b) a capacitação estratégica de docentes e discentes em
atividades  de  até  3  meses  em balizadas  instituições  no  exterior,  visando  oportunizar  a  formação
complementar detalhada em experiência de estudos e pesquisas junto à equipes estrangeiras de alta
relevância  em  temáticas  ligadas  à  internacionalização  do  conhecimento  científico-tecnológico;  e,  c)  a
realização de eventos no Brasil e no exterior visando: c1) o debate e a divulgação da produção cientifico-
tecnológica  efetivada  no  âmbito  da  cooperação  internacional,  c2)  o  intercambio  de  experiências
científicas, tecnológicas e culturais por meio de workshops temáticos, e, c3) a realização de um grande
evento internacional para avaliação da experiência do PRINT, seu sucesso, avanços e desafios tendo em
vista a intensificação da internacionalização futura da pós-graduação e da pesquisa da UFPR. O Comitê
Gestor do PRINT-UFPR julga como fundamental a realização de um amplo seminário de avaliação do
projeto no último ano de sua implementação, não somente para pontuar os avanços obtidos e seus
impactos  na  própria  UFPR,  mas  sobretudo  para  delinear  caminhos  futuros  para  a  continuidade  e
intensificação da produção do conhecimento por meio de consolidadas e novas parcerias com grupos e
instituições internacionais.

TEMA: Materiais Avançados

Países

África do Sul1.
Alemanha2.
Argentina3.
Austrália4.
Canadá5.
China6.
Espanha7.
Estados Unidos8.
França9.
Índia10.
Itália11.
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México12.
Portugal13.
Reino Unido14.
Suécia15.

Justificativa de escolha do tema

A área de pesquisa em Materiais é uma das mais antigas e mais consolidadas em toda a UFPR, com a
comunidade  de  pesquisadores  de  diferentes  Departamentos  e  Setores  (e  vinculados  a  diferentes
Programas de Pós-Graduação) trabalhando em colaboração nos vários aspectos relacionados a essa área
multi e transdisciplinar do conhecimento. A relevância da área de Materiais na UFPR foi formalmente
reconhecida  no  ano  2000,  quando  foi  oficializado  o  primeiro  “Plano  de  Desenvolvimento  da
Infraestrutura Institucional de Pesquisa”, onde toda a atividade científica desenvolvida na Universidade
foi priorizada em 5 grandes áreas temáticas, sendo “Materiais” uma delas. O “Plano Institucional de
Pesquisa  (PIP)”  foi  aprovado pelo  Conselho Universitário  em 2001 (Resolução 04/2001-COUN),  e  a
priorização da área se manteve em todos os ajustes e revisões que foram realizados no PIP até os dias
atuais. Em 2013 uma parcela significativa dos pesquisadores da área com forte atuação em Nanociência
e Nanotecnologia (N&N) se agrupou para dar origem ao “Laboratório Central de Nanotecnologia da UFPR
(LCNano)”, um projeto que levou em conta, desde o início, um modelo inovador e participativo, que
agregasse a comunidade envolvida com N&N em torno da gestão, operação e utilização compartilhada
da infraestrutura. Em 2014 o LCNano passou a integrar o SISNANO – Sistema Nacional de N&N do
Governo Federal. Assim, é natural que essa parcela importante dos pesquisadores da UFPR, que já
atuam em conjunto, participe do processo institucional de internacionalização com elevada experiência
de internacionalização dos  membros  da  equipe.  Esta  é  uma temática  de  fronteira,  conduzido  por
pesquisadores  conceituados  da  UFPR  com diversas  parcerias  internacionais  com universidades  ou
institutos de pesquisa e desenvolvimento. O tema abrange desde aspectos fundamentais, o que trará
um forte impacto científico, natural da troca de expertises entre as equipes da UFPR e das Universidades
estrangeiras,  com  grande  impacto  em  publicações  científicas  mais  robustas.  Por  outro  lado,  o  caráter
altamente  aplicado  e  de  impacto  tecnológico  é  evidente  na  geração  de  dispositivos  e  produtos
multifuncionais, com alto potencial de geração de patentes e transferência para o setor produtivo, com
impacto direto na economia do país.

OBJETIVOS DO TEMA

Objetivo

(Nano)materiais  avançados:  preparação,  caracterização,  modelagem,  estudo  de  propriedades  e
aplicações

Descrição

O escopo do objetivo perpassa toda a cadeia de conhecimento relacionada a Materiais: preparação,
processamento, caracterização, modelagem, estudo de propriedades, aplicação e desenvolvimento de
dispositivos, produtos e processos. Os materiais que são objetos de estudo incluem (nanoestruturas de
carbono  -  nanotubos,  grafeno,  óxido  de  grafeno,  nano-grafite,  fulerenos;  nanopartículas  e  filmes
metálicos;  ó  xidos  e  nitretos  de  metais  de  transição;  semicondutores;  polímeros  convencionais  e
condutores;  materiais  lamelares  e  bidimensionais;  (nano)compósitos  poliméricos;  (nano)compósitos
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cerâmicos; magnetos moleculares, ligas metálicas) correspondem a materiais novos e avançados, com
um grande potencial de aplicação tecnológica, e com grandes desafios científicos. Trata-se, portanto, de
projeto numa temática de fronteira, conduzido por pesquisadores conceituados da UFPR em parceria
com pesquisadores de 43 renomadas universidades ou institutos de pesquisa e desenvolvimento do
mundo.  A  etapa  de  trabalho  relacionada  a  aspectos  fundamentais  trará  um  forte  impacto  científico,
natural  da troca de expertises entre as equipes da UFPR e das Universidades estrangeiras,  o que
acarretará  em  publicações  científicas  mais  robustas;  o  caráter  altamente  aplicado  e  de  impacto
tecnológico é evidente na geração de dispositivos e produtos multifuncionais, com alto potencial de
geração de patentes e transferência para o setor produtivo, com impacto direto na economia do país.
Finalmente, destaca-se a grande oferta de cursos e minicursos por pesquisadores estrangeiros no âmbito
de 7 PPGs que, além de propiciar a integração de estudantes de pós-graduação e jovens pesquisadores,
confere a esta proposta um forte impacto social mediante a formação de recursos humanos altamente
qualificados, sabidamente indutora de crescimento econômico e redutora de desigualdades sociais.

Ações do Objetivo

Ação Início Término
1. Fortalecimento da produção intelectual e da capacidade formativa 11/2018 07/2022

Descrição

O acesso da equipe docente proponente e de seus discentes à infraestrutura de pesquisa dos parceiros
estrangeiros permitirá fortalecer a preparação, processamento, caracterização de propriedades de
materiais  e  dispositivos,  bem  como,  desenvolver  sua  modelagem  e  simulação.  Em  especial,  a
preparação,  processamento  e  funcionalização  (manufatura  aditiva  utilizando  plasma  por  arco
transferido, sol-gel, spin-coating, casting, Langmuir-Blodgett, evapoaração, epitaxia de feixe molecular
etc) de nanoestruturas de carbono; materiais orgânicos e biohíbridos; nanocompósitos poliméricos e
cerâmicos,  sistemas  lamelares  com  enzimas  imobilizadas,  nanopartículas  e  filmes  de  metais  e  ligas
metálicas  magnéticas;  isolantes  topológicos,  magnetos  moleculares  etc.  Caracterizações  de
propriedades estruturais,  eletrônicas,  magnéticas,  óticas,  catalíticas e eletroquímicas por  diversas
técnicas  (usando alguns  acrônimos  em inglês,  XRD,  TEM/SEM,  EPR/NMR,  XPS/UPS,  TGA/DSC/DTA,
AFM/STM/MFM, FT-IR/UV-Vis, espectroscopia Raman, elipsometria, condutividade e fotocondutividade,
magnetotransporte,  magnetometria,  técnicas  eletroquímicas,  facilidades de fontes  síncrotron etc).
Cálculos de estrutura eletrônica usando códigos abertos e fechados baseados na teoria do funcional da
densidade (DFT), modelagem de interações entre moléculas e sólidos, transitores de efeito campo
(FET) baseados em grafeno e materiais orgânicos; células fotovoltaicas orgânicas e simulações de
redes de Rydberg visando o armazenamento controlado de energia. Essa ação será acompanhada por
indicadores quantitativos cuja evolução prevêem a média de um doutorando em estágio no exterior
por docente da equipe nacional proponente por quadriênio e ao menos uma produção intelectual por
doutorando por ano ao longo do quadriênio. A ampliação da produção intelectual prevê ainda ao
menos uma produção intelectual por pós-doutorando no Brasil ou no estrangeiro por PPG por ano ao
longo do quadriênio. Finalmente, é previsto um aumento cumulativo de 10 % nas publicações com
Qualis A1, A2 e B1 respectivos a cada área da CAPES nos PPGs envolvidos por biênio.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação Atual Meta 2º
Ano Meta Final
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Qualitativo Média global de publicações Qualis A1,A2
e B1/ano 65% 75% 85%

Quantitativo Produções Intelectuais (periódicos, anais e
livros)/ano 1337 1362 1387

Quantitativo Trabalhos de conclusão (M + D)/ano 181 199 217

Ação Início Término
2. Intensificação da mobilidade acadêmica 11/2018 07/2022

Descrição

É previsto o incentivo na instituição da mobilidade acadêmica docente e discente, independente do
PPG e  do  sentido  Brasil-exterior  ou  vice-versa.  Os  afastamentos  temporários  visam a  produção
intelectual acadêmica, ministrar cursos e minicursos, realização de estágios de formação acadêmico-
profissional,  ações  de  divulgação  científica,  acompanhamento  de  atividades  de  co-orientação  de
estudantes, missões de trabalho em grandes laboratórios (fontes síncrotron, reatores de neutrons,
aceleradores de alta energia etc), participação em eventos científicos, atuação em comitês científicos
internacionais,  formulação  de  editais  de  pesquisa  e  intercâmbios  internacionais,  bem  como,
representação institucional  formal.  Especificamente,  essa proposta tem como um dos seus principais
objetivos  intensificar  a  mobilidade  acadêmica  através  de  um  planejamento  e  uma  organicidade  que
permita  otimizar  o  uso  do  recurso  financeiro  para  incrementar  o  impacto  da  produção  acadêmica  e
científica  realizada  no  âmbito  dos  PPGs  envolvidos.  São  realiamentadas  colaborações  internacionais
frutíferas preexistentes, hoje sem aporte financeiro, e apoiadas iniciativas de ampliação no número de
instituições estrangeiras parceiras. Como esperado, essa ação específica terá um impacto excepcional.
A quantificação da evolução da mobilidade acadêmica é estimada admitindo-se: ao menos um missão
de trabalho para cada membro da equipe internacional no quadriênio; ao menos um minicurso por
visitante estrangeiro; e prevendo um aumento linear global nas PPGs no número de teses em cotutela
e estágios tipo PDSE respectivos ao 1o e 2o biênio.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta 2º
Ano

Meta
Final

Quantitativo Número de de cursos ministrados por
estrangeiros/ano 6 33 60

Quantitativo Número de de pesquisadores internacionais
atraídos/ano 17 44 71

Quantitativo Número de de teses em cotutela e PDSE/ano 23 48 73

Ação Início Término
3. Fortalecimento do processo de empreendedorismo e inovação 11/2018 07/2022

Descrição

É  prevista  uma  intensificação  de  parcerias  e  cooperações  com  grandes  centros  internacionais  de
pequisa  e  desenvolvimento  tecnológico.  Em  consequência,  haverá  maior  acesso  a  plataformas
tecnológicas  com  bem-sucedida  cultura  de  incentivo  e  gestão  de  processos  de  iniciativa  para
implementar  novos  negócios  ou  mudanças  em empresas.  Isso  permitirá  agilizar  a  conversão de
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conhecimentos em aplicações e desenvolvimentos seja de dispositivos, seja de produtos e processos.
Em especial, a equipe proponente atua em aplicações de materiais em catalisadores para diferentes
tipos de reações; camada ativa para geração de energia elétrica fotovoltaica; eletrodos transparentes
e  flexíveis  de  fotocélulas,  baterias  e  supercapacitores;  sensores  eletroquímicos,  elétricos,  óticos  e
spintrônicos; camadas protetoras e revestimentos anticorrosívos; aplicação biomédica no tratamento
de tumores através do efeito fototérmico e otimização de compósitos cimentícios autocicatrizantes.
Desenvolvimento  de  dispositivos,  produtos  e  processos  como  baterias  flexíveis;  células  solares
orgânicas  e  flexíveis;  dispositivos  magnéticos  e  spintrônicos  para  a  indústria  de  veículos  elétricos;
transdutores  magneto-mecânicos;  transístores  baseados  em  grafeno,  transístores  e  dispositivos
orgânicos; dispositivos de memória; dispositivos sensores e de transdução elétrica e magnética. É uma
tarefa difícil a quantificação dessa ação. Ela normalmente envolve riscos inerentes ao setor industrial,
como  frequentes  mudanças  de  expectativas  econômicas  e  humores  dos  mercados  nacionais  e
mundial.  Ademais,  apresenta  tempos  característicos  para  maturação  de  tecnologias  e  para  o
processamento de registros de patentes de produtos e de processos. Aqui, é previsto um aumento
linear de 10% e 20% respectivos ao 1o e 2o biênio da capacidade global de produção técnica e de
patentes das PPGs proponentes envolvidas.

Indicadores da Ação

Tipo Indicador Situação
Atual

Meta 2º
Ano

Meta
Final

Quantitativo Número de de patentes (registradas e
concedidas)/ano 13 14 15

Quantitativo Número de produções técnicas (produtos e
processos)/ano 3 4 5

PPGs Participantes

PPG Nota da Quadrienal
BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR 5

Justificativa

O Programa de Pós Graduação em Biologia  Celular  e  Molecular  está  vinculado ao objetivo/projeto
proposto na área temática Materiais Avançados, no âmbito do projeto de internacionalização da UFPR
(Edital PRINT/CAPES). Atualmente, podemos ressaltar o vinculo do PPGBCM com a área de Materiais
Avançados,  nas  linhas  de  pesquisa  Biologia  de  Processos  Celulares.  Especificamente  o  subprojeto  do
PRINT/UFPR  “(Nano)materiais  avançados:  preparação,  caracterização,  modelagem,  estudo  de
propriedades e aplicações“, no qual as Professoras Carolina Camargo de Oliveira e Fernanda F. Simas
participam, é fundamental para o desenvolvimento dos projetos relacionados às respectivas linhas de
pesquisa destas pesquisadoras, sendo importante para melhoria da qualidade das publicações (jornais
de elevado fator de impacto). Ressaltamos aqui, que esta é uma nova área de atuação dos docentes do
PPG e já há uma doutoranda desenvolvendo seu projeto de tese dentro desta temática, inclusive esta
discente irá para doutorado sanduíche (PDSE) em 2018 na Alemanha. A vinculação do PPG com a área
temática Materiais Avançados é recente e surge da relevância da temática da análise das propriedades e
das aplicações biomédicas de nanopartículas metálicas e nanocompósitos poliméricos no tratamento de
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tumores. O PPGBCM atua na área de biologia celular e apresenta todo expertise para a avaliação destes
novos materiais no contexto biológico. Além disso, o projeto de internacionalização irá contribuir com a
formação de nossos estudantes, que poderão vivenciar o ambiente científico e acadêmico fora do país. A
formação de um profissional qualificado está entre os objetivos primordiais do PPG em Biologia Celular e
Molecular.

PPG Nota da Quadrienal
ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL 5

Justificativa

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Construção Civil (PPGECC) tem como objetivo central o
aprofundamento de conhecimentos nas áreas da Engenharia Civil. Dentro deste contexto, cabe ressaltar
que a Universidade Federal do Paraná tem como um de seus cursos mais antigos o de Engenharia Civil.
Ao longo desse tempo, a UFPR tem participado ativamente do desenvolvimento de Curitiba, do Estado
Paraná e do Brasil,  e também espalhado conhecimento muito além dessas fronteiras. O PPGECC é
subdividido em 3 áreas de concentração: (1) materiais e estruturas; (2) geotecnia; e (3) ambiente
construído e gestão. A inclusão do PPGECC dentro do tema “Materiais Avançados” está diretamente
relacionada à área de concentração (1) citada. Atualmente, são 16 pesquisadores inseridos na área de
concentração “materiais e estruturas”, dos quais 3 professores pesquisadores estão inseridos no edital
Capes-Print (n 41/2017) na temática “Materiais Avançados”. A equipe é composta pelos professores:
Marcelo H. F. de Medeiros; Ricardo Pieralisi e Ronaldo Alves de Medeiros Junior. Esses 3 professores
atuam fortemente na temática citada, com publicações realizadas em revistas internacionais de alto
impacto  e  orientações  de  alunos  finalizadas  e  em  andamento.  Essa  afirmação  é  exposta
quantitativamente pelos índices a seguir: artigos completos publicados em periódicos: 133; capítulos de
livros  publicados:  9;  trabalhos  completos  publicados  em  anais  de  congressos:  145;  orientações
(mestrado e/ou doutorado): 35. Ressalta-se que a maior parte dessas atividades está relacionada a
“Materiais  Avançados”.  Alguns  materiais  avançados  estudados  pelos  pesquisadores,  que  justificam  a
inclusão do PPGECC ao edital, são: aditivos e adições cristalizantes para autocicatrização de compósitos
cimentícios, nanotubos de carbono e fibras sintéticas e metálicas para controle de abertura de fissuras
em estruturas de concreto. O PPGECC também apresenta um histórico de interação com instituições
internacionais, como participação de professores em co-orientações com universidades estrangeiras,
publicação de artigos em conjunto com autores estrangeiros e participação em eventos internacionais.
Por  fim,  o  PPGECC  está  em  constante  progressão  em  termos  de  avaliação  da  CAPES.  Atualmente,  o
programa possui nota 5, com foco na nota 6 para a próxima avaliação. Para tal, um dos requisitos é
fomentar a internacionalização, motivo que reforça o apoio deste coordenador na inclusão do PPGECC no
referido edital.

PPG Nota da Quadrienal
ENGENHARIA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS 5

Justificativa

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais (PIPE) destaca-se na UFPR por seu
caráter multidisciplinar, inerente à área de Materiais e porque não é vinculado a um curso de graduação
ou departamento de Engenharia e Ciência de Materiais. Integram o corpo docente do PIPE professores da
UFPR  lotados  nos  departamentos  de  Física,  Química,  Engenharia  Mecânica,  Engenharia  Química,
Engenharia  Elétrica  e  Engenharia  Ambiental,  além  haver  parcerias  científicas  com  pesquisadores  de
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outras universidades no país e no exterior (principalmente da França, Alemanha e EUA), bem como, de
instituições como o LACTEC e a EMBRAPA. Tais peculiaridades, tornam o PIPE um núcleo de excelência
na área de Materiais e um polo de atração para pesquisas em áreas do conhecimento ligados ao Tema
Materiais Avançados. Dentre as linhas de pesquisa do PIPE aderentes a essa área temática cita-se: 1)
Materiais  de  Engenharia,  que  estuda  e  desenvolve  materiais  metálicos,  cerâmicos,  poliméricos  e
compósitos visando aplicações nas mais diversas áreas da engenharia, e busca a caracterização física e
química  de  materiais,  como  envelhecimento,  degradação,  propriedades  mecânicas,  elétricas,
magnéticas, ópticas e térmicas, químicas, morfológicas e estruturais; 2) Simulação e modelagem de
materiais, onde modelos teóricos e métodos computacionais são empregados na simulação e otimização
de  sistemas  físicos  de  interesse,  indo  desde  a  modelagem  de  materiais  nanoestruturados  até
dispositivos  e  processos;  3)  Tecnologia  de  superfícies,  filmes  e  interfaces,  que  visa  a  produção
experimental  e  caracterização  de  propriedades  físicas  e  químicas  de  superfícies  e  filmes  finos  com
potenciais  aplicações  em engenharia,  bem como,  o  estudo da interação entre  materiais  e  efeitos
interfaciais.  Com  respeito  à  internacionalização,  a  participação  dos  docentes  vinculados  ao  PIPE
permitirá a criação de uma agenda de visitas regulares de pesquisadores estrangeiros de destaque em
suas áreas de atuação para apresentação de minicursos e seminários para a comunidade do PIPE e dos
demais PPGs participantes do projeto. Ademais, possibilitará a realização de workshops na UFPR e,
também, receber jovens talentos e pós-doutores vindos do exterior. Os professores do Programa terão a
oportunidade de realizar missões científicas no exterior na modalidade de professor visitante no exterior,
bem  como,  os  estudantes  do  Programa  poderão  ser  beneficiados  com  a  realização  de  estágios  de
doutorado-sanduíche  no  exterior.

PPG Nota da Quadrienal
ENGENHARIA ELÉTRICA 4

Justificativa

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) se vincula ao PrInt no Tema Materiais
Avançados. No contexto da Engenharia Elétrica, os materiais possuem diferentes aplicações, sendo
importantes suas caracterizações do ponto de vista elétrico, magnético, óptico, mecânico e químico. O
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica possui três diferentes áreas de concentração, a
saber: Sistemas de Energia, Sistemas Eletrônicos e Telecomunicações. Dando ênfase nas aplicações de
materiais  em  Sistemas  Eletrônicos,  podemos  destacar  os  materiais  condutores,  isolantes  e
semicondutores. O estudo de diferentes materiais semicondutores, suas propriedades e combinações é
de fundamental importância para a indústria de circuitos integrados e os mais diversos dispositivos
utilizados na tecnologia da informação. Desse modo, há interesse natural do PPGEE em aderir a projetos
ligados à área temática b) Materiais Avançados, com foco nas aplicações para a Engenharia Elétrica, e
mais  especificamente  no  estudo  de  semicondutores.  Uma  das  linhas  de  pesquisa  na  área  de
concentração de Sistemas Eletrônicos do PPGEE é a de Circuitos e Instrumentação Eletrônica, que busca
compreender  desde  os  fundamentos  físicos  dos  dispositivos  eletrônicos  na  escala  da  micro  e  da
nanoeletrônica até a aplicação em sistemas complexos, indo desde o estudo do transporte de portadores
de  carga  em escala  nanométrica  e  suas  aplicações  em dispositivos  para  spintrônica  e  conversão
fotovoltaica, até o desenvolvimento de circuitos e sistemas eletrônicos com baixo consumo de potência
nos segmentos da eletrônica analógica e de radiofrequência (RF). Em todos esses casos o estudo de e
considerações sobre os materiais se fazem necessários. Na CAPES, o PPGEE foi avaliado com Conceito 4
no quadriênio 2013-2016. A adesão do PPGEE ao PRINT visa melhorar seu conceito perante a CAPES e
alavancar indicadores de internacionalização. Docentes do PPGEE vincularam-se ao projeto dentro dessa
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linha temática, a saber: André Augusto Mariano, César Augusto Dartora, Oscar da Costa Gouveia Filho.

PPG Nota da Quadrienal
ENGENHARIA MECÂNICA 5

Justificativa

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PG-Mec) foi criado em 15 de março de 2000 e
desde 2005 tem o conceito 5 na avaliação da CAPES. Os professores credenciados ao Programa têm
parcerias  científicas  com  pesquisadores  de  outras  universidades  no  país  e  no  exterior  (Alemanha,
Argentina, França, EUA e Itália) e a motivação para a adesão do PG-Mec ao PRINT está na busca por
melhorar  seu  conceito  para  6  nas  próximas  avaliações,  o  que  somente  será  possível  através  da
consolidação do programa em indicadores de internacionalização. No Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Mecânica (PG-Mec) existe uma linha de pesquisa da área de Fenômenos de Transporte que
desenvolve trabalhos em uma unidade de incineração de resíduos sólidos urbanos (RSU) e captura de
CO2 por microalgas em fotobiorreatores com geração de produtos e energia, ligado à área temática de
Energias Renováveis e Novas Fontes de Energia. Na área temática de Materiais Avançados, o Programa
de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PG-Mec) desenvolve pesquisa na área de tratamentos de
materiais  por  plasma,  tendo  trabalhado  principalmente  com  tratamentos  termoquímicos  a  baixa
temperatura de aços inoxidáveis. Por ocorrem em estado de paraequilíbrio, ocorre a formação de fases
metaestáveis (conhecidas como fases expandidas) da superfície do material, podendo ser claramente
enquadrado na área de materiais  avançados tanto pelos aspectos científicos,  ligados ao entendimento
da formação e estabilidade destas fases, quanto por seu potencial de aplicação tecnológica, com forte
potencial de gerar inovação. Estas fases expandidas apresentam propriedades bastante particulares e
bastante interessantes do ponto de vista de resistência à corrosão e ao desgaste.  Ainda na área
temática de Materiais Avançados o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PG-Mec)
desenvolve pesquisa já  consolidada realizando atividades em caracterização dinâmica de materiais
viscoelásticos para o uso em controle de vibrações e ruído.

PPG Nota da Quadrienal
FÍSICA 6

Justificativa

O  Programa  de  Pós-Graduação  em  Física  (PPGFísica)  conta  com  10  professores  permanentes
participando  do  Edital  número  01/2018  UFPR/PRPPG  CAPES-PrInt,  na  área  temática  de  Materiais
Avançados. Todos estes professores têm competência em diferentes linhas de pesquisa experimentais
e/ou teóricas que se encaixam dentro da grande área de Materiais Avançados, e terão papel importante
na execução do projeto. Hoje, o PPGFísica tem o conceito 6 da CAPES e, para obter o conceito 7 na
próxima avaliação quadrienal da CAPES, é preciso investir na sua internacionalização. Desta forma, a
participação  do  PPGFísica  neste  projeto  é  fundamental  para  sua  evolução  e  será  benéfica  em  vários
aspectos, tanto para os docentes como para os discentes do programa. No que diz respeito às vantagens
dentro da UFPR, o fato de vários PPGs da nossa universidade estarem envolvidos na grande área de
Materiais  Avançados,  permite  a  consolidação  de  colaborações  já  existentes  e  o  início  de  novas
colaborações  entre  os  docentes  destes  programas.  Com respeito  à  internacionalização,  teremos a
possibilidade de visitas regulares,  durante a vigência deste projeto,  de pesquisadores estrangeiros
renomados para apresentar minicursos, seminários para a comunidade do PPGFísica e dos demais PPGs
participantes do projeto, paticipar de workshops promovidos pelos PPGs e, também, de receber jovens
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talentos e pós-doutores vindos do exterior. Além disso, os professores do programa terão a oportunidade
de realizar missões científicas no exterior e de participar de programa de professor visitante no exterior.
Os  estudantes  do  programa serão  beneficiados  com a  realização  de  doutorado  sanduíche  no  exterior.
Como resultado, esperamos uma melhoria na qualificação do corpo docente e do corpo de discente do
PPGFísica e um aumento significativo no impacto das publicações científicas do PPGFísica e uma melhora
significativa na qualidade do PPGFísica.

PPG Nota da Quadrienal
QUÍMICA 7

Justificativa

Desde a sua expansão para um Programa com cursos de mestrado e doutorado há pouco mais de 18
anos, o Programa de Pós-graduação em Química (PPGQ) da UFPR tem “Química de Materiais” como uma
das suas linhas de pesquisa. Na realidade, esta temática está direta ou indiretamente relacionada com
as atividades de vários grupos de pesquisa do Programa, e perpassa todas as grandes áreas da Química:
Química Inorgânica, Orgânica, Analítica e Físico-Química, inclusive em suas interfaces com diversas
outras áreas do conhecimento.  Não por acaso, a linha de pesquisa em Materiais é uma das mais
produtivas do PPGQ no que diz respeito aos indicadores de avaliação da pós-graduação no país, e foi
responsável por um grande fluxo de estudantes entre grupos de pesquisa do Programa e de diferentes
universidades  estrangeiras.  Nesse  contexto,  a  inserção  dos  pesquisadores  do  PPGQ  no  projeto
“(Nano)materiais  Avançados:  Preparação,  Caracterização,  Modelagem,  Estudo  de  Propriedades  e
Aplicações”, submetido em resposta ao Edital PrInt/CAPES-UFPR, é natural e consistente, uma vez que
está  diretamente  relacionada  às  atividades  científicas  do  Programa  e  inclusive  ao  seu  próprio
desenvolvimento  nesses  18  anos.  Isso  porque  a  evolução  científica  do  PPGQ,  até  atingir  o  conceito
máximo  da  CAPES  na  última  avaliação  quadrienal,  ocorreu  paralelamente  à  melhoria  do  parque
instrumental do Departamento de Química (DQUI/UFPR) até a constituição dos seus atuais laboratórios
multiusuários, para a qual contribuíram massivamente os docentes da área de Materiais do Programa
através  de  projetos  contemplados  em  editais  FINEP/CT-INFRA  e  CAPES/Pró-Equipamentos.  Nesse
contexto vários equipamentos multiusuários foram adquiridos (espectrofotômetro Raman, difratômetros
de raios  X de pós e  monocristais,  microscópio  eletrônico de varredura,  acessórios  do microscópio
eletrônico de transmissão, microscópio de força atômica, consoles para os espectrômetros de RMN,
espectrômetro de EPR, entre outros), os quais são extensivamente utilizados. Os grupos de pesquisa do
PPGQ/UFPR  se  identificam  com  todos  os  objetivos  do  projeto  da  área  de  Materiais  Avançados  no
PrInt/UFPR,  particularmente  com a  preparação,  a  caracterização,  o  processamento  e  o  estudo  de
propriedades e aplicações dos diversos tipos de materiais desenvolvidos no DQUI. As atividades de
cooperação internacional abrangidas pelo projeto contribuirão para a consolidação e a ampliação de
parcerias já existentes com instituições de renome em vários países.

Projetos de Cooperação Internacional

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
(Nano)materiais avançados: preparação, caracterização, modelagem, estudo de propriedades e
aplicações
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Início do Projeto Término do Projeto
01/01/2019 31/07/2022

Descrição do Projeto

O projeto visa o fortalecimento de colaborações internacionais já existentes ou em fase de maturação,
em uma área multi- e interdisciplinar de muita tradição na UFPR, relacionada a “Materiais Avançados”.
Pesquisadores  de  sete  programas  de  pós-graduação  (Química,  Física,  Engenharia  Interdisciplinar-
Materiais, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Biologia Celular e Molecular) que
desenvolvem pesquisa na área de materiais. A equipe de pesquisadores estrangeiros é oriunda de 43
Universidades e/ou Institutos de Pesquisa de 14 países (Alemanha, África do Sul, Argentina, Austrália,
Canadá, China, Espanha, EUA, França, Índia, Inglaterra, Itália, México e Portugal), a sua grande maioria
envolvendo grupos com histórico de colaboração prévia. O projeto foi estruturado de forma a abranger
toda a cadeia de conhecimento relacionada a Materiais: preparação, processamento, caracterização,
modelagem,  estudo  de  propriedades,  aplicação  e  desenvolvimento  de  dispositivos,  produtos  e
processos, envolvendo nanoestruturas de carbono (nanotubos, grafeno, óxido de grafeno, nano-grafite,
fulerenos),  nanopartículas  metálicas,  óxidos  de  metais  de  transição,  semicondutores,  polímeros
convencionais  e  condutores,  materiais  lamelares  e  bidimensionais,  (nano)compósitos  poliméricos,
(nano)compósitos cerâmicos, magnetos moleculares e ligas metálicas, que correspondem a materiais
novos  e  avançados,  com  um  grande  potencial  de  aplicação  tecnológica,  e  com  grandes  desafios
científicos. A cooperação internacional prevê captação de recurso em editais internacionais, publicação
conjunta  de  artigos  científicos  e  submissão/depósitos  de  pedidos  de  patente.  O  aumento  da  interação
com o setor produtivo através da participação de empresas no exterior e a mudança do patamar de
internacionalização do  grupo e  os  respectivos  programas de  pós-graduação,  com oferecimento  de
disciplinas em língua inglesa, aporte considerável de pesquisadores estrangeiros nos PPGs, e vários
estágios de doutorado sanduíche.

Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Quantidade Valor
2019 16 R$ 345.650,00
2020 18 R$ 350.832,00
2021 14 R$ 309.778,00
2022 10 R$ 232.056,00

Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Ano Valor
2019 R$ 50.000,00
2020 R$ 50.000,00
2021 R$ 50.000,00
2022 R$ 46.634,00

Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano Modalidade Quantidade Valor Total
2019 Doutorado Sanduíche (12 meses) 0 R$ 0,00
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2019 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 2 R$ 46.310,58
2019 Doutorado Sanduíche (6 meses) 9 R$ 364.305,60
2019 Pós-doutorado com experiência no exterior (12 meses) 4 R$ 277.242,32
2019 Doutorado Sanduíche (9 meses) 3 R$ 183.794,40
2019 Jovem Talento com Experiência no Exterior (12 meses) 1 R$ 116.110,58
2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 17 R$ 274.639,93
2020 Professor Visitante no Exterior Júnior (12 meses) 1 R$ 113.716,80
2020 Pós-doutorado com experiência no exterior (12 meses) 3 R$ 207.931,74
2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 19 R$ 306.950,51
2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (9 meses) 2 R$ 194.529,60
2020 Doutorado Sanduíche (6 meses) 9 R$ 364.305,60
2020 Doutorado Sanduíche (9 meses) 8 R$ 490.118,40
2020 Professor Visitante no Exterior Júnior (3 meses) 1 R$ 36.986,40
2020 Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) 3 R$ 181.915,20
2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (6 meses) 1 R$ 65.678,40
2020 Pós-doutorado com experiência no exterior (6 meses) 1 R$ 35.755,29
2021 Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) 2 R$ 121.276,80
2021 Pós-doutorado com experiência no exterior (12 meses) 1 R$ 69.310,58
2021 Jovem Talento com Experiência no Exterior (6 meses) 2 R$ 118.310,58
2021 Professor Visitante no Exterior Júnior (12 meses) 0 R$ 0,00
2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (4 meses) 1 R$ 48.470,40
2021 Jovem Talento com Experiência no Exterior (12 meses) 0 R$ 0,00
2021 Doutorado Sanduíche (9 meses) 4 R$ 245.059,20
2021 Pós-doutorado com experiência no exterior (6 meses) 0 R$ 0,00
2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 9 R$ 145.397,61
2021 Doutorado Sanduíche (6 meses) 8 R$ 323.827,20
2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) 2 R$ 121.276,80
2022 Capacitação (3 meses) 0 R$ 0,00
2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (12 meses) 0 R$ 0,00
2022 Doutorado Sanduíche (12 meses) 0 R$ 0,00
2022 Doutorado Sanduíche (6 meses) 7 R$ 283.348,80
2022 Pós-doutorado com experiência no exterior (12 meses) 3 R$ 207.931,74
2022 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 12 R$ 277.863,48
2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (4 meses) 0 R$ 0,00
2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (12 meses) 0 R$ 0,00
2022 Pós-doutorado com experiência no exterior (6 meses) 0 R$ 0,00
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Missões Não Vinculadas a Projeto

Ano Quantidade Valor
2019 2 R$ 40.000,00
2020 2 R$ 40.000,00
2021 2 R$ 40.000,00
2022 2 R$ 40.000,00

Bolsas Não Vinculadas a Projetos de Pesquisa

Ano Modalidade Quantidade Valor Total
2019 Capacitação (3 meses) 7 R$ 178.264,80
2019 Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) 1 R$ 60.638,40
2019 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 1 R$ 39.866,40
2019 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 1 R$ 23.155,29
2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 1 R$ 16.155,29
2020 Capacitação (3 meses) 7 R$ 178.264,80
2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 1 R$ 16.155,29
2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 1 R$ 39.866,40
2020 Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) 1 R$ 60.638,40
2020 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 1 R$ 23.155,29
2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 1 R$ 16.155,29
2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 1 R$ 39.866,40
2021 Capacitação (3 meses) 7 R$ 178.264,80
2021 Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) 1 R$ 60.638,40
2021 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 1 R$ 23.155,29
2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses) 1 R$ 39.866,40
2022 Professor Visitante no Brasil (1 meses) 1 R$ 23.155,29
2022 Capacitação (3 meses) 7 R$ 178.264,80
2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses) 1 R$ 60.638,40
2022 Professor Visitante no Brasil (15 dias) 2 R$ 32.310,58

Outras Ações Não Vinculadas a Projeto

Ano Valor
2019 R$ 28.000,00
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Ação
Ações Transversais de Internacionalização

Descrição

O Projeto Institucional de Internacionalização da UFPR – PRINT-UFPR – contempla temáticas de 5 áreas
do conhecimento nas quais a instituição apresenta excelência e/ou explicita consolidação. Associados à
estas cinco áreas foram construídos 16 projetos internacionais de pesquisa que demandam, cada um na
sua especificidade, recursos próprios para as perspectivas de internacionalização circunscritas no Edital
CAPES-PRINT  e  no  Edital  PRINT-UFPR.  Todavia,  uma  instituição  do  porte  da  UFPR  apresenta
especificidades  e  demandas  que  ultrapassam  em  muito  o  escopo  dos  referidos  subprojetos.  Neste
sentido é que se tornou imperativo atender às demandas transversais aos projetos e que visam dar
suporte à um conjunto de possibilidades gerais da instituição, para as quais o Comitê Gestor do PRINT-
UFPR  tem  a  perspectiva  de  encontrar  subsídios  à  realização  dos  intentos  de  aprofundamento  e
intensificação da internacionalização. Assim, um conjunto de demandas aparece como complementares
àquelas já lançadas, e que são: a) o acompanhamento detalhado e a avaliação da implementação do
projeto institucional pelo grupo local, com a participação dos membros estrangeiros do comitê, em
reuniões anuais a serem realizadas no Brasil; b) a capacitação estratégica de docentes e discentes em
atividades  de  até  3  meses  em balizadas  instituições  no  exterior,  visando  oportunizar  a  formação
complementar detalhada em experiência de estudos e pesquisas junto à equipes estrangeiras de alta
relevância  em  temáticas  ligadas  à  internacionalização  do  conhecimento  científico-tecnológico;  e,  c)  a
realização de eventos no Brasil e no exterior visando: c1) o debate e a divulgação da produção cientifico-
tecnológica  efetivada  no  âmbito  da  cooperação  internacional,  c2)  o  intercambio  de  experiências
científicas, tecnológicas e culturais por meio de workshops temáticos, e, c3) a realização de um grande
evento internacional para avaliação da experiência do PRINT, seu sucesso, avanços e desafios tendo em
vista a intensificação da internacionalização futura da pós-graduação e da pesquisa da UFPR. O Comitê
Gestor do PRINT-UFPR julga como fundamental a realização de um amplo seminário de avaliação do
projeto no último ano de sua implementação, não somente para pontuar os avanços obtidos e seus
impactos  na  própria  UFPR,  mas  sobretudo  para  delinear  caminhos  futuros  para  a  continuidade  e
intensificação da produção do conhecimento por meio de consolidadas e novas parcerias com grupos e
instituições internacionais.

Ano Valor
2020 R$ 28.000,00
Ação
Ações Transversais de Internacionalização

Descrição

O Projeto Institucional de Internacionalização da UFPR – PRINT-UFPR – contempla temáticas de 5 áreas
do conhecimento nas quais a instituição apresenta excelência e/ou explicita consolidação. Associados à
estas cinco áreas foram construídos 16 projetos internacionais de pesquisa que demandam, cada um na
sua especificidade, recursos próprios para as perspectivas de internacionalização circunscritas no Edital
CAPES-PRINT  e  no  Edital  PRINT-UFPR.  Todavia,  uma  instituição  do  porte  da  UFPR  apresenta
especificidades  e  demandas  que  ultrapassam  em  muito  o  escopo  dos  referidos  subprojetos.  Neste
sentido é que se tornou imperativo atender às demandas transversais aos projetos e que visam dar
suporte à um conjunto de possibilidades gerais da instituição, para as quais o Comitê Gestor do PRINT-
UFPR  tem  a  perspectiva  de  encontrar  subsídios  à  realização  dos  intentos  de  aprofundamento  e
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intensificação da internacionalização. Assim, um conjunto de demandas aparece como complementares
àquelas já lançadas, e que são: a) o acompanhamento detalhado e a avaliação da implementação do
projeto institucional pelo grupo local, com a participação dos membros estrangeiros do comitê, em
reuniões anuais a serem realizadas no Brasil; b) a capacitação estratégica de docentes e discentes em
atividades  de  até  3  meses  em balizadas  instituições  no  exterior,  visando  oportunizar  a  formação
complementar detalhada em experiência de estudos e pesquisas junto à equipes estrangeiras de alta
relevância  em  temáticas  ligadas  à  internacionalização  do  conhecimento  científico-tecnológico;  e,  c)  a
realização de eventos no Brasil e no exterior visando: c1) o debate e a divulgação da produção cientifico-
tecnológica  efetivada  no  âmbito  da  cooperação  internacional,  c2)  o  intercambio  de  experiências
científicas, tecnológicas e culturais por meio de workshops temáticos, e, c3) a realização de um grande
evento internacional para avaliação da experiência do PRINT, seu sucesso, avanços e desafios tendo em
vista a intensificação da internacionalização futura da pós-graduação e da pesquisa da UFPR. O Comitê
Gestor do PRINT-UFPR julga como fundamental a realização de um amplo seminário de avaliação do
projeto no último ano de sua implementação, não somente para pontuar os avanços obtidos e seus
impactos  na  própria  UFPR,  mas  sobretudo  para  delinear  caminhos  futuros  para  a  continuidade  e
intensificação da produção do conhecimento por meio de consolidadas e novas parcerias com grupos e
instituições internacionais.

Ano Valor
2021 R$ 28.000,00
Ação
Ações Transversais de Internacionalização

Descrição

O Projeto Institucional de Internacionalização da UFPR – PRINT-UFPR – contempla temáticas de 5 áreas
do conhecimento nas quais a instituição apresenta excelência e/ou explicita consolidação. Associados à
estas cinco áreas foram construídos 16 projetos internacionais de pesquisa que demandam, cada um na
sua especificidade, recursos próprios para as perspectivas de internacionalização circunscritas no Edital
CAPES-PRINT  e  no  Edital  PRINT-UFPR.  Todavia,  uma  instituição  do  porte  da  UFPR  apresenta
especificidades  e  demandas  que  ultrapassam  em  muito  o  escopo  dos  referidos  subprojetos.  Neste
sentido é que se tornou imperativo atender às demandas transversais aos projetos e que visam dar
suporte à um conjunto de possibilidades gerais da instituição, para as quais o Comitê Gestor do PRINT-
UFPR  tem  a  perspectiva  de  encontrar  subsídios  à  realização  dos  intentos  de  aprofundamento  e
intensificação da internacionalização. Assim, um conjunto de demandas aparece como complementares
àquelas já lançadas, e que são: a) o acompanhamento detalhado e a avaliação da implementação do
projeto institucional pelo grupo local, com a participação dos membros estrangeiros do comitê, em
reuniões anuais a serem realizadas no Brasil; b) a capacitação estratégica de docentes e discentes em
atividades  de  até  3  meses  em balizadas  instituições  no  exterior,  visando  oportunizar  a  formação
complementar detalhada em experiência de estudos e pesquisas junto à equipes estrangeiras de alta
relevância  em  temáticas  ligadas  à  internacionalização  do  conhecimento  científico-tecnológico;  e,  c)  a
realização de eventos no Brasil e no exterior visando: c1) o debate e a divulgação da produção cientifico-
tecnológica  efetivada  no  âmbito  da  cooperação  internacional,  c2)  o  intercambio  de  experiências
científicas, tecnológicas e culturais por meio de workshops temáticos, e, c3) a realização de um grande
evento internacional para avaliação da experiência do PRINT, seu sucesso, avanços e desafios tendo em
vista a intensificação da internacionalização futura da pós-graduação e da pesquisa da UFPR. O Comitê
Gestor do PRINT-UFPR julga como fundamental a realização de um amplo seminário de avaliação do
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projeto no último ano de sua implementação, não somente para pontuar os avanços obtidos e seus
impactos  na  própria  UFPR,  mas  sobretudo  para  delinear  caminhos  futuros  para  a  continuidade  e
intensificação da produção do conhecimento por meio de consolidadas e novas parcerias com grupos e
instituições internacionais.

Ano Valor
2022 R$ 46.207,00
Ação
Ações Transversais de Internacionalização

Descrição

O Projeto Institucional de Internacionalização da UFPR – PRINT-UFPR – contempla temáticas de 5 áreas
do conhecimento nas quais a instituição apresenta excelência e/ou explicita consolidação. Associados à
estas cinco áreas foram construídos 16 projetos internacionais de pesquisa que demandam, cada um na
sua especificidade, recursos próprios para as perspectivas de internacionalização circunscritas no Edital
CAPES-PRINT  e  no  Edital  PRINT-UFPR.  Todavia,  uma  instituição  do  porte  da  UFPR  apresenta
especificidades  e  demandas  que  ultrapassam  em  muito  o  escopo  dos  referidos  subprojetos.  Neste
sentido é que se tornou imperativo atender às demandas transversais aos projetos e que visam dar
suporte à um conjunto de possibilidades gerais da instituição, para as quais o Comitê Gestor do PRINT-
UFPR  tem  a  perspectiva  de  encontrar  subsídios  à  realização  dos  intentos  de  aprofundamento  e
intensificação da internacionalização. Assim, um conjunto de demandas aparece como complementares
àquelas já lançadas, e que são: a) o acompanhamento detalhado e a avaliação da implementação do
projeto institucional pelo grupo local, com a participação dos membros estrangeiros do comitê, em
reuniões anuais a serem realizadas no Brasil; b) a capacitação estratégica de docentes e discentes em
atividades  de  até  3  meses  em balizadas  instituições  no  exterior,  visando  oportunizar  a  formação
complementar detalhada em experiência de estudos e pesquisas junto à equipes estrangeiras de alta
relevância  em  temáticas  ligadas  à  internacionalização  do  conhecimento  científico-tecnológico;  e,  c)  a
realização de eventos no Brasil e no exterior visando: c1) o debate e a divulgação da produção cientifico-
tecnológica  efetivada  no  âmbito  da  cooperação  internacional,  c2)  o  intercambio  de  experiências
científicas, tecnológicas e culturais por meio de workshops temáticos, e, c3) a realização de um grande
evento internacional para avaliação da experiência do PRINT, seu sucesso, avanços e desafios tendo em
vista a intensificação da internacionalização futura da pós-graduação e da pesquisa da UFPR. O Comitê
Gestor do PRINT-UFPR julga como fundamental a realização de um amplo seminário de avaliação do
projeto no último ano de sua implementação, não somente para pontuar os avanços obtidos e seus
impactos  na  própria  UFPR,  mas  sobretudo  para  delinear  caminhos  futuros  para  a  continuidade  e
intensificação da produção do conhecimento por meio de consolidadas e novas parcerias com grupos e
instituições internacionais.
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Estratégias para consolidação de parcerias internacionais existentes , bem como a construção
de novas parcerias e projetos de cooperação para aumento da interação entre a instituição
brasileira e grupos de pesquisa no exterior

• Consolidar parcerias já existentes requer uma estratégia sistemática de incentivo à captação de recursos
em projetos bilaterais e pela publicação conjunta de resultados de pesquisas.  Assim, a obtenção de
recursos para atividades internacionais será vinculada ao compromisso de divulgar os resultados da
pesquisa em veículos de circulação internacional. Outras estratégias para a consolidação dessas parcerias
envolvem: • Captar recursos pela participação em editais internacionais de pesquisa; enviar discentes
para estágio de pesquisa na modalidade doutorado-sanduíche; • Financiar visitas técnicas de docentes
nacionais e internacionais; promover cursos de curta duração no país e no exterior; • Organizar eventos
científicos  e  seminários  de  pesquisa;  •  Ofertar  disciplinas  em  língua  estrangeira  em  conjunto  com
docentes estrangeiros; • Aumentar a interação presencial e não-presencial dos pesquisadores nacionais e
estrangeiros; • Incentivar a expansão de cotutelas internacionais; • Incentivar a adesão dos pesquisadores
nacionais a novas redes de relacionamento acadêmico, acessíveis a partir dos contatos já existentes no
exterior; • Estimular e promover visitas e estágios de pesquisadores/docentes a Instituições/laboratórios
estrangeiros a fim de desenvolver pesquisas afins e correlatas, visando assim a abertura de novos projetos
de cooperação.

Estratégias para atração de discentes estrangeiros para o Brasil

• Complementar bolsas de discentes estrangeiros no programa bolsa sanduíche reverso mediante aporte
financeiro módico da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, visando dar suporte à sua permanência no
país e reforçar a reciprocidade do programa; • Divulgar em inglês no site da PRPPG e da Agência UFPR
Internacional  informações  relativas  às  políticas  de  flexibilização  e  reconhecimento  de  créditos,  já
implantadas  pela  UFPR  (Resol.  32/17);  •  Facilitar  o  acesso  a  informações  sobre  competências  e
excelências da UFPR através de ‘site’ em inglês, explicitando áreas estratégicas de pesquisa, tecnologia e
inovação, principais projetos em andamento, pesquisadores e principais parceiros. • Aprimorar os sites dos
Programas de Pós-Graduação disponíveis em língua inglesa com menção à proposta do programa, linhas
de  pesquisa,  produção  científica  e  tecnológica,  além  da  infraestrutura  em  seus  aspectos  físico,
instrumental,  computacional  e  humano,  por  meio  das  ações  do  Centro  de  Assessoria  de  Produção
Acadêmica  (CAPA).  •  Auxiliar  a  construção  de  materiais  de  divulgação  das  ações  de  pesquisa  da
Universidade em inglês por meio do CAPA. • Aumentar a oferta de disciplinas ministradas em língua
estrangeira numa proporção entre 10 a 15% por ano ao longo da vigência do PRINT. • Transformar a
cultura docente universitária ampliando o percentual de docentes qualificados para a oferta de disciplinas
em inglês por meio de programa já em vigor de treinamento em metodologias para lecionar em inglês
(curso de English as a Medium of Instruction – EMI - coordenado por especialista internacionalmente
reconhecido nesta área); • Expandir as iniciativas existentes de assistência ao estudante na chegada,
adaptação e desenvolvimento de seu curso pelas ações da Agência Internacional. A Agência já oferece
informações sistematizadas e redigidas em diversas línguas sobre a cidade, moradia, regularização de sua
entrada  e  permanência  no  país,  além  de  uma  estrutura  de  acolhimento  por  meio  de  estudantes
voluntários  interessados  em intercambiar  experiências  e  competências  linguísticas  (projeto  TANDEM,
vinculado ao Centro de Línguas e Interculturalidade – CELIN). • Expandir a oferta de cursos intensivos de

ESTRATÉGIAS
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proficiência em língua portuguesa para os alunos estrangeiros pelo Centro de Línguas e Interculturalidade
(CELIN), visando facilitar sua integração na cultura nacional; • Promover o Programa de Leitorado para
divulgação das diferentes culturas dos países em que desenvolvemos parcerias de pesquisa.

Estratégias para Atração de docentes e pesquisadores com ex periência internacional para
período de atividades no Brasil

•  Disponibilizar  o  acesso  qualificado  às  facilidades  de  pesquisa  disponíveis  na  UFPR,  necessárias  para  o
desenvolvimento  dos  projetos  de  pesquisa.  •  Promover  simpósios/workshops  em língua  estrangeira
envolvendo  pesquisadores,  docentes,  pós-graduandos  e  pós-doutores  nacionais  e  internacionais.  •
Incentivar a organização cursos de curta duração com docentes estrangeiros e nacionais; • Aumentar o
apoio  institucional  para  a  publicação em revistas  de impacto  internacional;  •  Ampliar  o  financiamento à
participação em eventos científicos mais relevantes de cada área de pesquisa; • Ampliar o uso do sistema
de vídeo-conferência para incrementar os benefícios acadêmicos aos Programas de Pós-Graduação, com a
realização sistemática de bancas, seminários, discussões temáticas, apresentação e discussão de artigos
científicos. • Propor editais específicos em parceria com instituições de fomento nacionais e estrangeiras,
dentre  outras,  para  fomentar  projetos  de  pesquisa  visando  a  atração  de  docentes/pesquisadores
estrangeiros;  •  Ampliar  ações  para  capacitar  docentes  visando  a  submissão  de  projetos  a  editais
internacionais. A Coordenação de Pesquisa da PRPPG promoveu em 2017 um Workshop nesse sentido,
ação que já impactou na aprovação de projeto com fundos internacionais.

Estratégias para Preparação do docente/discente tanto para o período no exterior quanto para
seu retorno, especialmente de forma a ampliar a apropriação pela instituição

• Ampliar a oferta gratuita do programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) visando a preparação para o exame
TOEFL e outros exames de reconhecimento internacional (discentes e docentes). • Ampliar as ações de
internacionalização em casa do Centro de Línguas e Interculturalidade (CELIN) na promoção de cursos
para a preparação cultural e linguística dos alunos. • Ampliar o escopo do programa Inglês para Fins
Acadêmicos (IFA), criado em 2017 e voltado para alunos e professores, redirecionando o projeto para dar
apoio específico aos alunos que participam de disciplinas ministradas em língua inglesa. • Promover ações
de “internacionalização em casa” (Internationalization at Home) visando preparar alunos e professores
para atividades de internacionalização, tais como disciplinas transversais ministradas em língua inglesa. •
Ampliar as ações de English as a Medium of Instruction – EMI a fim de capacitar os docentes da instituição
para o ensino em inglês. • Requisitar que Docentes que retornam de atividades acadêmicas no exterior
ofereçam disciplinas  em língua  estrangeira  e  publiquem resultados  de  suas  pesquisas  em veículos
acadêmicos internacionais relevantes para sua área de conhecimento, de preferência em parceria com os
pesquisadores  estrangeiros  envolvidos  na pesquisa;  •  Convidar  discentes  egressos  de atividades  no
exterior a participar de atividades promovidas pelo Centro de Assessoria de Publicação Acadêmica (CAPA),
tais como assessoria para outros alunos que cursam disciplinas em inglês e também no que se refere ao
processo da escrita de artigos para publicação em periódicos internacionais, no caso de docentes.

Descreva aqui estratégias inovadoras que serão adotadas pela Instituição que não foram
abordadas nos itens acima

• Ofertar Disciplinas Transversais sobre Escrita Acadêmica em Língua Inglesa, em caráter presencial e
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transmitida remotamente em tempo real para alunos e docentes. Em 2017 esta disciplina atendeu a 250
alunos no regime presencial e 250 alunos no regime remoto. Em 2018 está aberta para docentes e alunos
pós-graduandos da Universidade e pretende formar mais de 500 discentes e docentes para a elaboração
de artigos científicos em inglês. Em 2019 será ofertada em inglês, estendendo-a para outras universidades
do Brasil e do exterior, na modalidade remota. Em 2018 a UFPR lançou a disciplina “Estatística Aplicada”,
contabilizando 400 alunos matriculados em regime presencial e remoto, oriundos de vários programas,
visando prover sólida formação acadêmica em diferentes áreas do conhecimento. Prevê-se a ampliação da
oferta dessas disciplinas em 2019 e 2020 na temática de Métodos de Pesquisa, em idioma inglês. • Prof.
Visitante:  Em  2017  a  UFPR  reformulou  suas  Resoluções  internas  a  fim  de  expandir  as  fronteiras
internacionais  do  corpo  docente,  permitindo  o  financiamento  de  Professores  Visitantes  do  exterior
reconhecidos em suas áreas de atuação por períodos entre 1 e 12 meses. Espera-se receber anualmente
pelo  menos  80  docentes  estrangeiros  com  fontes  próprias  de  financiamento.  Este  programa  já  está
implementado e em funcionamento. • A UFPR pretende institucionalizar um Programa Internacional de
Pós-Doutoramento (PIPD) voltado à atração de jovens talentos estrangeiros com reconhecida formação
acadêmica, os quais contribuirão (a) no desenvolvimento das atividades de pesquisa da UFPR, (b) na
oferta de disciplinas em outros idiomas, (c) no auxílio a discentes e docentes para a preparação de artigos
para  publicação  em  língua  estrangeira,  (d)  no  aprofundamento  de  ações  de  reciprocidade  nos
intercâmbios com os parceiros internacionais. O PIPD deve atrair pesquisadores que permaneçam no país
por períodos maiores do que os docentes que já detém reconhecido prestígio internacional. • A PRPPG-
UFPR  alocará  aproximadamente  50  bolsas  de  Mestrado  e  Doutorado  sanduíche  para  a  vinda  e
permanência de estudantes estrangeiros. Tal inovação é relevante para aumentar as possibilidades de
atrair  discentes  de  instituições  estrangeiras,  com  as  quais  se  possam  estabelecer  relações
preferencialmente  baseadas  em  reciprocidade.  As  ações  recíprocas  expandem  as  possibilidades  de
aumento de vagas para alunos brasileiros acolhidos em instituições parceiras do exterior. • A Coordenação
de Políticas Pedagógicas de Internacionalização na UFPR tem as seguintes funções: a) apoiar a escrita
científica em inglês para melhorar a quantidade e qualidade das publicações internacionais; b) capacitar o
corpo docente em English as a Medium of Instruction (ou EMI - Inglês como Meio de Instrução), para
aumentar a oferta de disciplinas ministradas em língua inglesa. Estas iniciativas já estão vigentes em
parceria com o Centro de Assessoria de Publicação Acadêmica (CAPA) e tornar-se-ão mais amplas e
integradas. Por exemplo, a Coordenação de Políticas Pedagógicas de Internacionalização articulará as
ações  do  EMI  com as  ações  dos  ETAs  (English  Teaching  Assistants,  bolsistas  norte-americanos  da
Fullbright) no preparo de material didático em inglês. Iniciou-se em 2018 um curso de EMI de 100 horas,
desenvolvido com a participação de docentes especialistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e
que  poderá  ser  computado  para  fins  de  progressão  da  carreira  de  docente.  •  Vinculado  ao  Setor  de
Ciências Humanas e Letras da UFPR, o Centro de Assessoria de Publicação Acadêmica é o primeiro writing
center do Brasil. Ele oferece suporte à revisão de artigos científicos em inglês, bem como constitui suporte
para outras ações de internacionalização da UFPR, como a tradução de sites para o inglês. O CAPA UFPR se
inspirou em alguns dos melhores writing centers dos Estados Unidos, como os da University of Maryland,
da University  of  Columbia,  da  University  of  Notre  Dame,  da University  of  Adelaide (Austrália)  e  da
University  of  Plymouth (Reino Unido).  •  Desde 2017 foi  lançada uma iniciativa institucional  visando
divulgar e apoiar a elaboração de propostas de pesquisa a serem submetidas a editais internacionais (ex.
National Geographic, Unesco, etc). A primeira iniciativa foi um workshop realizado em parceria com o
British Council, o Researcher Connect Grant Writing, organizado pela Coordenação de Pesquisa da PRPPG-
UFPR, abordando desde a elaboração até a submissão de propostas. • Recentes mudanças nas Resoluções
da UFPR permitem que discentes escrevam e defendam suas teses e dissertações em outro idioma. •
Aumentará  o  número  de  cotutelas  internacionais  como  efeito  de  Resoluções  aprovadas,  as  quais
desburocratizaram  este  processo.  •  Pretende-se  implementar  estratégias  de  Colaborative  Online
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International Learning (COIL) visando maximizar as contribuições derivadas das parcerias internacionais
existentes e futuras.
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Política de escolha de parceiros estrangeiros, considerando que ao menos 70% dos recursos
devem ser destinados às parcerias com instituições de países com os quais a Capes mantém
cooperação efetiva (listados no Anexo I do edital), cujas colaborações tenham mostrado
resultados mais relevantes em term os quantitativos e qualitativos

• Atualmente a UFPR conta com cerca de 250 acordos de cooperação acadêmica vigentes e ativos, com
universidades  sediadas  nos  seguintes  países,  por  ordem  alfabética:  Alemanha,  Angola,  Argentina,
Austrália, Bélgica, Bolívia, Camarões, Canadá, Chile, Colômbia, Coréia do Sul, Costa Rica, Croácia, Cuba,
Equador, Espanha, Estados Unidos, Estônia, França, Holanda, Ilhas Canárias, Índia, Inglaterra, Irlanda,
Itália, Jamaica, Japão, Líbano, Luxemburgo, México, Moçambique, Nova Zelândia, Paraguai, Peru, Polônia,
Tunísia.  A maior porcentagem destes acordos é com universidades sediadas na França, Alemanha e
Espanha. • A escolha de parceiros internacionais privilegia os interesses acadêmicos das cinco áreas
estratégicas de produção de conhecimento na UFPR,  sem, contudo,  restringir-se a elas.  Tal  escolha
depende da comprovação dos potenciais benefícios acadêmicos implicados na construção das parcerias,
bem  como  leva  em  consideração  a  existência  prévia  de  ações  pontuais  de  colaboração  já  em
desenvolvimento. A Agência UFPR Internacional é a instância que apoia, agiliza e regulamenta as ações de
internacionalização.  Dentre  as  atividades  da Coordenação de Cooperação Internacional  destaca-se  a
construção de redes de contato que promovam a interação e a colaboração dos pesquisadores da UFPR
com instituições e organismos internacionais ligados à promoção das atividades de ciência e tecnologia. •
A formalização dos acordos acadêmicos se dá de maneira rápida (uma semana) a partir da análise das
propostas de Acordos de Cooperação e Memorandos de Entendimento mediante Parecer  Referencial
exarado pela Procuradoria Federal junto à UFPR. Este documento permite ao corpo técnico da Agência
analisar e validar juridicamente acordos de colaboração acadêmica, diminuindo o tempo de conclusão dos
processos até a assinatura pelo Reitor. • A UFPR está presente nos principais encontros mundiais de
Universidades,  como o  NAFSA,  o  EAIE  e  a  FAUBAI,  aproveitando  a  ocasião  para  estabelecer  novas
parcerias acadêmicas e propor a renovação de acordos que tenham se mostrado vantajosos. • Todos os
acordos vigentes são divulgados em sistema digital  da universidade, bem como constam do site da
Agência UFPR Internacional. As informações relativas à construção de parcerias acadêmicas também são
disponibilizadas no site da Agência, em inglês e português.

Política de seleção interna de ações específicas e beneficiários, dentro das linhas de
financiamento do Programa Capes-PrInt. No caso de seleção de projetos de cooperação com
instituições estrangeiras, o proponente deverá enviar plano de aplicação de recursos, plano de
atividades, financiamento recíproco, mobilidade acadêmica, produção técnico - científica
conjunta, contrapartidas das instituições parceiras, entre outras.

•  A  seleção  de  bolsistas  discentes  será  feita  por  editais  específicos,  respeitando-se  a  aderência  das
demandas às áreas temáticas dos projetos propostos. Os editais serão elaborados pelos coordenadores de
projeto,  em  consonância  com  as  diretrizes  gerais  definidas  pelo  Comitê  Gestor,  respeitando-se  as
exigências gerais aplicadas pela Capes, tais como proficiência linguística, desempenho acadêmico, exame
de  qualificação,  tempo  para  a  conclusão,  plano  de  trabalho,  carta  de  anuência  entre  os  orientadores,
experiência do supervisor no exterior, histórico de colaboração entre os supervisores, existência de acordo
de cooperação acadêmica vigente; • Docentes: a distribuição de recursos considerará a aderência da

POLÍTICAS
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demanda às áreas temáticas dos projetos PRINT-UFPR, aferição da excelência acadêmica dos proponentes,
mensurados  por  suas  produções  intelectuais  internacionais,  existência  de  projetos  financiados  com
parceiros do exterior e experiência com grupos de pesquisa e universidades estrangeiras, quantidade de
disciplinas em idioma estrangeiro, capacidade de formação de pós-graduandos; • Projetos: avaliação da
aderência temática ao projeto PRINT-UFPR; da adequação e excelência da instituição estrangeira; das
contrapartidas da instituição estrangeira; da qualificação e experiência internacional da equipe do projeto;
do potencial de atração de recursos oriundos da parceria; do caráter competitivo e inovador da proposta
de pesquisa nos contextos nacional e internacional; do histórico e sinergia das ações de pesquisa dos
atores  envolvidos;  da adequação do cronograma de atividades e  orçamentário;  da abrangência  das
equipes; das ações de apropriação do conhecimento produzido em rede; do potencial de impacto de
publicações  internacionais  e  co-autorias.  •  Missões:  serão  considerados  a  existência  de  financiamentos
unilaterais  ou  bilaterais,  índices  de  produção  acadêmica,  currículos  dos  pesquisadores  estrangeiros
envolvidos  nas  ações,  reconhecimento  científico  da  equipe  envolvida  e  das  instituições  estrangeiras.  •
Participação  em  eventos  científicos  internacionais:  dependerá  de  análise  da  aderência  dos  mesmos  às
temáticas dos projetos de pesquisa do PRINT-UFPR, assim como de análise de sua abrangência, histórico e
relevância. • A PRPPG, os Programas de Pós-Graduação e os Coordenadores de Projetos de Pesquisa serão
responsáveis pela ampla divulgação dos editais de seleção, bem como de seus resultados, respeitando-se
os prazos recursais.

Política de contratação de professores com reconhecido desempenho científico em nível
internacional

• A UFPR compromete-se a discutir e propor Resoluções internas visando a contratação de docentes
brasileiros  e  estrangeiros  de  elevado  desempenho  científico  e  acadêmico,  levando  em  consideração  a
temática dos projetos de pesquisa relacionados ao desenvolvimento de ações internacionais estratégicas.
Espera-se  que tais  docentes  possam ser  credenciados  na Pós-Graduação desde o  momento de sua
contratação ou pouco tempo após a mesma. • Em 2017 a UFPR atualizou o Programa de Professores
Visitantes, que agora permite contratar docentes estrangeiros entre 1 e 12 meses, sendo possível renovar
o  contrato  por  até  4  anos  consecutivos.  Reconhece-se  que  a  fixação  de  pesquisadores  de  reconhecida
excelência é difícil, visto a elevada demanda que os mesmos possuem em suas instituições no exterior,
financiamentos  e  outros  aspectos.  O  Programa  de  Professores  Visitantes  permite  que  os  mesmos
permaneçam na UFPR por intervalos mais curtos de contratação, sendo então possível atrair mais de 80
pesquisadores internacionais anualmente. Espera-se que os pesquisadores internacionais de reconhecido
impacto possam, após períodos de atuação na condição de visitantes,  reunir  condições para serem
aprovados em concursos públicos, uma vez superadas as restrições relativas à falta de fluência em nosso
idioma. • O forte investimento programado no Programa de Jovens Pesquisadores (PIPD -  Programa
Internacional de Pós-Doutoramento) permitirá que o maior tempo de permanência na UFPR de jovens
talentos provenientes do estrangeiro possa permitir que os mesmos reúnam condições para cumprir as
exigências determinadas pelos concursos públicos para provimento do cargo de docente, sendo então
absorvidos pela instituição.

Política de aumento da proficiência em línguas estrangeiras dos discentes, docentes de pós-
graduação e corpo técnico da Instituição que tenha relação direta com o Projeto Institucional
de Internacionalização proposto.

• A partir de 2017 a UFPR lançou um programa de disciplinas transversais de natureza comum a vários
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programas, visando promover uma sólida formação acadêmica em diferentes áreas do conhecimento. A
primeira disciplina ofertada foi a de “Escrita Acadêmica em inglês”; a segunda disciplina está sendo
ofertada no primeiro semestre de 2018 e tem como tema “Estatística Aplicada”. O planejamento da
instituição prevê ainda ofertar um novo conjunto de disciplinas voltadas para Métodos de Pesquisa. A
partir de 2019 estas disciplinas serão ministradas em inglês, de forma a induzir o contato dos alunos
brasileiros com aquele idioma e a aumentar a possibilidade da UFPR de receber alunos estrangeiros; • Os
discentes  envolvidos  em missões  no  exterior  devem responder  pelos  critérios  de  proficiência  em língua
estrangeira estipulados pela Capes; • Os docentes e servidores que se comprometerem com a melhora de
sua  qualificação  em  língua  estrangeira  poderão  ser  beneficiados  na  oportunidade  da  solicitação  de
progressão  funcional;  •  Direcionar  o  Programa  Institucional  de  Qualificação  de  servidores  (PIQ)  para
fornecer cursos de inglês instrumental e de conhecimento das culturas estrangeiras, em particular em se
tratando das secretarias de Pós-Graduação e Graduação da UFPR; • Aumento de disciplinas regulares em
nível de Pós-Graduação ministradas em idioma estrangeiro por parte dos docentes envolvidos em projetos
de pesquisa, sobretudo quando beneficiários dos recursos do PRINT; • Aumento do número de disciplinas
optativas de Graduação ministradas em língua estrangeira.

Política de reconhecimento de créditos e das atividades acadêmicas e científicas realizados
por docentes e discentes no exterior.

• Com a reformulação da Resolução da Pós-Graduação em 2017, a UFPR adotou uma política que visa
facilitar o reconhecimento de créditos e atividades desenvolvidas no exterior, delegando aos colegiados
dos programas autonomia para que os créditos sejam considerados a partir das exigências de cada área
do conhecimento. Tais simplificações reduziram as demandas burocráticas e potencializaram as ações de
cotutela,  que  já  vêm experimentando  um crescimento  importante.  No  caso  da  cotutela,  os  alunos
brasileiros realizam suas atividades no exterior a partir de um plano pré-aprovado pelo Colegiado do
Programa  de  Pós-Graduação,  de  forma  que  a  viabilidade  da  aceitação  de  créditos  é  analisada  e
assegurada  previamente  pelo  orientador  no  país  e  pelo  Colegiado  do  Programa;  •  O  aumento  de
disciplinas regulares e transversais sinaliza a política de oferta e reconhecimento de créditos em outros
idiomas, o que favorece o intercâmbio discente em bases recíprocas; • Todos os programas de Pós-
Graduação possuem disciplinas optativas, como Tópicos de Pesquisa Avançados, o que favorece que aulas
ministradas por docentes estrangeiros possam ser acomodadas na grade curricular de cada Programa; •
Incentivo  à  prática  de  duplas-titulações,  mediante  cumprimento  de  créditos  válidos  em  ambas
universidades. Os discentes que almejam formação bilateral precisam ter o consenso da universidade
estrangeira (Colegiados de Graduação e Pós-Graduação),  ademais da formalização de um acordo de
cooperação específico para essa finalidade.

Política de acolhimento e acompanhamento de docentes, pesquisadores e discentes
estrangeiros.

A UFPR dispõe de um protocolo de atendimento, recepção e acolhimento da comunidade estrangeira
(docentes e discentes) pela Agência UFPR Internacional, seguindo os seguintes passos: 1. Contato prévio
via e-mail para envio do manual do aluno/docente estrangeiro na UFPR (elaborado em 7 idiomas); esta
informação também consta do site da Agência; 2. Recepção presencial dos estrangeiros a fim de transmitir
esclarecimentos  a  respeito  das  informações  anteriormente  prestadas,  além  de  outras  informações
relativas à vida universitária na UFPR; 3. Seleção de monitores/tutores, em geral alunos estagiários do
Centro de Línguas que dominam o idioma estrangeiro do discente ou docente, de modo que possam
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acompanhá-los e orientá-los em trâmites burocráticos como o cadastro do cpf e o registro de estrangeiro
junto  à  polícia  federal,  durante  a  primeira  semana;  4.  No  caso  dos  discentes  estrangeiros,  após  a
confecção dos cpfs a Agência Internacional realiza o cadastro dos GRT (registro de alunos em trânsito)
junto ao Núcleo de Atendimento Acadêmico e instrui os alunos para que se apresentem às coordenações
de curso para efetuarem suas matrículas; 5. Apesar de já terem ciência da vinda dos alunos estrangeiros,
as respectivas coordenações de curso são novamente avisadas da chegada dos alunos; 6. Os alunos
estrangeiros cursam gratuitamente o curso de língua portuguesa para estrangeiros oferecido pelo Centro
de  Línguas  desta  instituição,  ação  financiada  pela  UFPR;  7.  Os  discentes  estrangeiros  são  convidados  a
participar  de  atividades  culturais  e  de  interação com os  alunos  brasileiros,  promovendo-se  assim a
aclimatação dos estrangeiros na instituição; 8. A Agência conta com técnicos capacitados para auxiliar
docentes estrangeiros a definir sua moradia durante o período previsto de sua estadia no país.

Política de apropriação do conhecimento e experiência adquiridos no exterior pelos
beneficiários das ações do Projeto Institucional de Internacionalização.

• Promoção de workshops nas áreas temáticas de excelência, envolvendo parceiros internacionais e a
equipe de pesquisadores da instituição; • Promoção de webinares específicas sobre conteúdos temáticos
oriundos de pesquisas com parceiros internacionais; • Oferta de disciplinas (em português e/ou idioma
estrangeiro) sobre conteúdos temáticos oriundos de pesquisas com parceiros internacionais; • Publicação
e  divulgação  dos  resultados  de  pesquisa  obtidos  em  missões  de  estudo  em  veículos  científicos
reconhecidos e/ou de impacto em suas áreas de conhecimento; • Uso da TV UFPR para fins de divulgação
de pesquisas desenvolvidas com parceiros internacionais; • Ampliação de ambientes virtuais de discussão
acadêmica  envolvendo  parceiros  internacionais  no  formato  de  Newsletters  e  Colaborative  Online
International Learning (COIL), dentre outros; • Inclusão de discentes e docentes em projetos de pesquisa
desenvolvidos em colaboração internacional no âmbito das áreas estratégicas da UFPR; • Incentivo à
participação de bolsistas estrangeiros de Pós-doutorado (PIPD) na oferta de disciplinas de Graduação e
Pós-Graduação em língua estrangeira.

Política de gerenciamento e operacionalização do Projeto Institucional de Internacionalização.

• Criação de um Centro de Gerenciamento com suporte técnico e tecnológico para a gestão das atividades
do projeto PRINT-UFPR; • Adequação e garantia de infraestrutura da instituição para a implementação das
atividades dos projetos de cooperação científica do PRINT-UFPR; • Gerenciamento dos recursos financeiros
pelo Comitê Gestor em parceria com suporte técnico das Pró-reitorias de Planejamento e de Pesquisa e
Pós-Graduação; • Reunião inicial do Comitê Gestor com Coordenadores de subprojetos para planejamento
geral da implementação do projeto institucional PRINT-UFPR; • Reuniões semestrais do Comitê Gestor com
Coordenadores  de  subprojetos  e  Coordenadores  de  PPG  para  fins  de  acompanhamento  das  atividades
desenvolvidas; • Reunião anual das áreas temáticas para discriminação e de atividades desenvolvidas e
planejamento de novas ações; • Atualização do Plano Institucional de Internacionalização da UFPR com
vistas  à  perenidade  das  ações  de  internacionalização;  •  Incentivo  às  políticas  de  capacitação  e
qualificação dos quadros da UFPR para o desenvolvimento contínuo de políticas de internacionalização; •
Distribuição equilibrada de recursos institucionais,  respeitando-se as competências dos membros das
equipes dos subprojetos.

Política de acompanhamento e avaliação interna das metas e da execução do Projeto
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Institucional de Internacionalização.

•  Apresentação  periódica  de  relatórios  descritivos  das  atividades  realizadas  e  de  seu  respectivo
orçamento, em consonância com as exigências do edital Capes-PRINT; • Monitoramento sistemático dos
indicadores das ações dos projetos desenvolvidos com parceiros internacionais; • Redefinição eventual de
estratégias de desenvolvimento de projetos a partir de seu acompanhamento prévio; • Avaliação periódica
do cumprimento de metas definidas nas ações e projetos de pesquisa; • O descumprimento sistemático de
indicadores, metas e ações poderá implicar na eventual revisão da permanência do subprojeto como
integrante do projeto PRINT-UFPR.

Política de conciliação de programas nacionais de fomento apoiados pela Capes ao esforço de
internacionalização.

•  Incentivar  a  elaboração  de  redes  de  programas  de  pós-graduação  (MINTER,  DINTER)  visando
compartilhar experiências internacionais oriundas das atividades do projeto PRINT-UFPR; • Promover a
interação entre grupos de pesquisa vinculados aos PPGs, reconhecidos na instituição e/ou credenciados no
CNPq, com os Coordenadores e a equipe dos subprojetos do PRINT-UFPR; • Desenvolver oportunidades de
interação entre Programas de Pós-Graduação não associados ao Projeto PRINT-UFPR com aqueles inseridos
nesse programa; • Incentivar a presença de pesquisadores estrangeiros nos programas de bolsas de PNPD
mediante  processos  seletivos  que prevejam entrevistas  não-presenciais  e  eventualmente  em idioma
estrangeiro; • Utilizar recursos de diversos editais de apoio à realização de eventos para promover a
participação de parceiros internacionais vinculados aos projetos PRINT-UFPR; • Adaptar os processos
seletivos para permitir a participação de candidatos estrangeiros na competição por bolsas institucionais
da  UFPR;  •  Aumentar  a  participação  de  pesquisadores  internacionais  membros  das  equipes  dos
subprojetos PRINT-UFPR nos comitês editoriais  dos periódicos auxiliados pela  Capes;  •  Incentivar  os
Programas de Pós-Graduação que não aderiram ao edital Capes-PRINT para que convidem pesquisadores
internacionais com auxílio dos recursos de balcão obtidos em editais de demanda contínua da Capes; •
Otimizar o emprego dos recursos PROAP, incentivando a participação de pesquisadores estrangeiros em
eventos de curta-duração e participação em bancas de mestrado e doutorado de discentes da instituição;
• Integrar ações dos programas BRAFITEC, BRAFAGRI, CAPES-COFECUB, DAAD, FULBRIGHT, PROBRAL,
Fundação NEWTON, FCT, Escola de Altos Estudos, etc. às ações dos subprojetos de pesquisa do PRINT-
UFPR.

Descreva aqui outras políticas inovadoras que serão adotadas pela Instituição que não foram
abordadas nos itens acima.

• A UFPR é favorável aos depósitos de patentes internacionais na intenção de ampliar o escopo territorial
de proteção intelectual e dos resultados das pesquisas institucionais, bem como na busca por parceiros
para licenciamento e transferência de tecnologia. No momento, vários contatos têm sido feitos no sentido
de viabilizar os depósitos internacionais, inclusive por meio do estabelecimento de parcerias para pesquisa
e desenvolvimento de novos produtos e processos, tais como o desenvolvimento de novos medicamentos
e produtos para o agronegócio. Para a UFPR, as parcerias e a flexibilização das negociações e processos
internos são meios para efetivar os depósitos internacionais. A UFPR consolidará sua política de inovação
até fevereiro de 2019, de acordo com a Legislação Brasileira vigente (Novo Marco Legal de Ciência e
Tecnologia),  priorizando parcerias externas. • A fim de aperfeiçoar os processos internos de depósito de
patentes e potencializar as tecnologias que irão ao mercado, a Agência de Inovação da UFPR estabeleceu
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medidas operacionais visando otimizar seu portfolio de patentes disponíveis para o setor produtivo. Uma
dessas  ações  é  a  formação  do  Conselho  de  Propriedade  Intelectual,  que  avaliará  os  requisitos  de
patenteabilidade dos pedidos. Outro exemplo de ação é o trabalho conjunto com a Coordenação de
Pesquisa  e  o  Sistema  de  Bibliotecas  da  UFPR  a  fim  de  criar  oficinas  para  acesso  às  ferramentas  de
pesquisa  aos  bancos  de  informação tecnológica,  visando alinhar  os  temas  de  pesquisa  aplicada  às
demandas de mercado. • Em ações de inovação a UFPR é considerada como a quarta instituição no
Ranking  de  Universidades  da  Folha  de  São  Paulo  (RUF).  Esta  classificação  demonstra  a  efetividade  da
política interna de disseminação da cultura de propriedade intelectual, fazendo da UFPR uma referência
nacional. A UFPR lidera as redes regionais de inovação, como por exemplo a Rede de Inovação do Paraná
(REDIN), que tem como proposta a organização de cursos e eventos de capacitação em inovação. • A
Agência de Inovação UFPR promove parcerias por meio da transferência de tecnologia e contratos de
licenciamento,  com  o  auxílio  aos  pesquisadores  e  condução  dos  processos  necessários  para  sua
formalização.  A  busca  por  novos  mercados  internacionais  tem sido  constante  desde  2017  e  já  há
negociações em curso,  nas quais  a  Agência de Inovação,  em conjunto com a Procuradoria  Federal,
estabelece  os  processos  de  maneira  adequada  e  sem riscos  jurídicos  para  as  partes.  As  parcerias
envolvendo material  biológico  são uma ação que tem recebido contatos  internacionais  de possíveis
interessados. Outras áreas também apresentam potencial para aplicação internacional, como Mecânica,
Saúde Humana, Saúde Animal, Agronegócio e Tecnologias Verdes. • Estímulo a ações de cooperação
internacional  para  empreendedorismo:  a  Agência  de  Inovação  está  estabelecendo  parcerias  com
instituições internacionais para ações de estímulo ao empreendedorismo, como a mentoria a grupos de
alunos, tendo como prêmio ao melhor trabalho uma viagem para visitar a instituição parceira. Com o
adequado provimento de recursos, esta ação será administrada pela Agência de Inovação no escopo do
projeto PRINT. • Da mesma forma, uma vez identificado o potencial de geração de uma Startup, a Agência
de Inovação organiza a mentoria a grupos de alunos da UFPR, ou grupos mistos de alunos brasileiros com
alunos  de  instituição  parceira,  para  criar  as  bases  a  fim  de  que  uma  empresa  passe  a  explorar  o
conhecimento gerado, colocando-o no mercado. Tal ação se estenderá ao âmbito dos subprojetos PRINT-
UFPR quando oportuno.  •  Também se prevê a  organização de um trabalho de mentoria  durante  o
desenvolvimento da pós-graduação, de modo que o aluno já comece a direcionar a pesquisa visando gerar
uma  patente  ou  mesmo  uma  Startup.  Este  procedimento  está  estabelecido  na  Coordenação  de
Empreendedorismo da Agência de Inovação e pode ser adaptado para ações com os alunos do projeto
PRINT.
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Internacionalização do ensino - Incorporação de temas internacionais nas aulas de graduação
e pós-graduação.

A inclusão de temas internacionais nas aulas de Graduação e Pós-Graduação será uma decorrência dos
projetos PRINT- UFPR, os quais estão inseridos em cinco áreas temáticas estratégicas,  nas quais se
concentra o melhor da produção científica e tecnológica desta universidade. Assim, na área temática 1 –
Biodiversidade e Meio Ambiente estão previstos cursos versando sobre mudanças climáticas globais,
qualidade do ar, proteção e conservação da natureza, recursos hídricos e gestão de bacias hidrográficas,
riscos e vulnerabilidades associados aos desastres naturais, gestão da biodiversidade e do patrimônio
natural, proteção e conservação de solos. Na área temática 2, Energias renováveis e novas fontes de
Energia, preveem-se disciplinas sobre processos de conversão de energia fotovoltaica, planejamento da
qualidade ambiental urbana e sistemas inteligentes de distribuição de energias. Com relação à área 3, de
Materiais, criar-se-ão disciplinas sobre novas formas de síntese e processamento de materiais avançados e
técnicas avançadas de caracterização de materiais e nanoestruturas de carbono. Na área temática 4,
Biomedicina e Saúde, pretende-se implementar, com conhecimentos inovadores e de ponta, disciplinas
sobre tratamento e prevenção das principais doenças crônico-degenerativas (Câncer, Diabetes, Obesidade
e Doenças Cardíacas) e doenças transmissíveis negligenciadas (Dengue, Zika vírus, Chicungunha, Malária,
Febre Amarela, entre outras), as quais impactam sobre o sistema público de saúde e sobre a qualidade de
vida da população, constituindo preocupação internacional por causa de sua transmissibilidade em um
mundo globalizado. Na área temática 5 - Democracia, Cultura e Desenvolvimento, preveem-se disciplinas
de reconhecida importância social internacional, tais como: sobre migrações e direitos humanos, políticas
públicas de caráter social (affirmative action) e relativas à diversidade e multiculturalismo, além de novas
formas de produção e circulação de dados na esfera digital (Digital Humanities).

Produção de material de divulgação da instituição em outras línguas, inclusive websites dos
PPGs envolvidos.

Tal como estabelecido no Plano Institucional de Internacionalização da UFPR, a instituição se compromete
a envidar esforços para tornar seus ‘sites’ efetivamente internacionais, segundo os moldes das melhores
instituições estrangeiras. Esta ação deve se iniciar já pelo ‘site’ principal da UFPR e se estender pelo ‘site’
da Agência UFPR Internacional, alcançando, finalmente, os ‘sites’ dos Programas de Pós-Graduação cujas
informações em inglês ainda sejam incipientes. O CAPA, Centro de Apoio à Publicação Acadêmica, é o
suporte institucional para a internacionalização das principais informações dos ‘sites’ da UFPR, contando
com uma equipe de 18 bolsistas especializados na atividade de tradução. A ideia é criar um portfolio de
informações permanentes, capazes de atrair docentes e discentes interessados em estabelecer parcerias
e colaborações acadêmicas. A UFPR já dispõe de folders em inglês com informações atualizadas a respeito
dos cursos de Graduação e Pós-Graduação, destacando suas áreas de excelência e seus principais projetos
de pesquisa.

Treinamento e capacitação de servidores para internacionalização da instituição.

O treinamento de servidores técnico-administrativos da Universidade não se restringe apenas à sua

CONTRAPARTIDAS
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capacitação para o bom desempenho de suas tarefas relacionadas aos processos de internacionalização
da  instituição,  mas  também  abrange  sua  qualificação  em  outros  idiomas,  sobretudo  o  inglês.  Neste
sentido, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas já tem ofertado cursos de idiomas, especialmente na língua
inglesa, para os servidores da UFPR. Na perspectiva do PRINT, os investimentos serão intensificados com
ênfase inicial nos servidores vinculados às secretarias de Pós-Graduação e em Laboratórios de Pesquisa.
Os dados atuais apontam que aproximadamente 5-10% dos secretários dominam um segundo idioma,
sendo que a perspectiva institucional é a de que existam incrementos graduais, de forma que ao final do
período de vigência do PRINT aproximadamente 30-35% dos servidores tenham bom domínio certificado
de  idioma estrangeiro.  Para  essa  tarefa,  a  UFPR  possui  um programa de  qualificação  de  servidores  que
conta com recursos próprios para custear as despesas associadas a essa atividade. Da mesma forma, a
UFPR conta com um Centro de Línguas com ampla experiência  no ensino de idiomas,  também ele
envolvido  na  missão  de  capacitar  os  quadros  funcionais  para  uma  completa  e  adequada
internacionalização.  Tais  ações  encontram-se  previstas  no  plano  de  internacionalização  da  UFPR  e,
gradativamente, também envolverão servidores ligados a cursos de Graduação.

Contrapartidas oferecidas pelas instituições estrangeiras que firmarem parceria com a
instituição proponente, quando houver.

Naquelas instituições que demandam custos (‘tuitions’  e  ‘fees’),  serão solicitadas a sua redução ou
isenção,  especialmente  no  caso  de  doutorandos  com  bolsas  modalidade  sanduíche,  a  partir  de
negociações diretas com a instituição parceira no exterior. Também se pretende estabelecer negociações
com instituições parceiras visando permitir  que discentes brasileiros possam desempenhar atividades
acadêmicas variadas, contribuindo assim para enriquecer o currículo dos mesmos, ao mesmo tempo em
que  se  reforça  a  interação  recíproca  entre  os  parceiros.  Prevê-se  ainda  discutir  com os  parceiros
estrangeiros a organização de Laboratórios de Pesquisa comuns com a UFPR, congregando pesquisadores
de excelência em torno a áreas comuns de investigação, o que implica dividir custos entre as duas
instituições e aumentar as chances de obter financiamento externo aos recursos previstos no Print-UFPR.
Acolhida nas instituições estrangeiras de pesquisadores brasileiros para desenvolvimento de atividades
pesquisa e docência, visando a reciprocidade da produção do conhecimento. Devem ser considerados os
investimentos  na  produção  e  divulgação  internacional  do  conhecimento  no  âmbito  dos  projetos  de
cooperação. Auxílio financeiro e logístico para a realização de eventos no exterior, relativos às pesquisas
produzidas no âmbito dos projetos de cooperação científica. Busca de recursos financeiros para a melhoria
das bases materiais e tecnológicas para o desenvolvimento satisfatório das pesquisas com os parceiros
estrangeiros. Finalmente, conta-se como contrapartida das instituições parceiras a disponibilização de
moradia universitária e/ou de ajuda de custo para instalação e deslocamentos de discentes e docentes da
UFPR no exterior.

Outras contrapartidas, quando houver.

Além das contrapartidas já mencionadas, prevê-se ainda um conjunto de ações visando a promoção da
ciência, tecnologia e cultura, dentre as quais podem ser destacadas: a) Estabelecimento de parcerias
acadêmicas  com maior  participação  de  empresas  públicas  e  privadas  na  promoção  da  pesquisa  e
inovação. Este tipo de ação envolve diretamente os pressupostos do Novo Marco Legal da Ciência e
Tecnologia do Brasil, que regulamenta as novas relações entre a academia e o setor produtivo. Neste
contexto, faz-se mister apostar em novas possibilidades legais e institucionais para garantir relações
inovadoras em parcerias internacionais que reforcem a internacionalização da UFPR. Já há experiências em
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curso na UFPR com instituições no exterior neste sentido, dentre as quais se destacam aquelas com a
Universidade de Stuttgart e a empresa Boeing, com a Renault, com a AUDI, com a Prefeitura de Estocolmo
e o SMHI – Swedish Meteorological and Hydric Institut. O sucesso obtido com essas parcerias evidencia a
importância deste tipo de ação; b) Melhoramento das bases materiais, tecnológicas e organizacionais para
o desenvolvimento de intercâmbio e cooperação internacional. As instituições envolvidas nos processos de
cooperação internacional devem ter maiores facilidades para realização de suas atividades, com menor
dispêndio de esforços em burocracia e trâmites diplomáticos. Para tanto, a Agência UFPR Internacional
deverá desenvolver ações junto à diplomacia brasileira e de outros países envolvidos nos processos de
intercâmbio científico-técnico,  visando facilitar  e  promover a mobilidade de estudantes e pesquisadores.
Além desta dimensão será de fundamental importância oferecer bases materiais satisfatórias para os
serviços administrativos de acolhimento institucional,  bem como promover melhorias substanciais  no
suporte tecnológico, especialmente a TI – Tecnologia de Informação, visando a dinamização do processo
de trocas internacionais. A UFPR tem investido neste sentido, especialmente com os avanços digitais
introduzidos pela Plataforma SIGA – Sistema de Gestão Acadêmica, desenvolvida pela instituição/PRPPG
desde 2014, e atualmente aplicado na gestão da Pós-Graduação e da Pesquisa. Melhorias nestes sistemas
irão garantir  agilização e  dinamização interna da internacionalização institucional.  c)  Investimento e
prospecção de novas possibilidades de recursos financeiros para o suporte das atividades de cooperação
internacional.  Além  dos  recursos  já  evidenciados  no  âmbito  deste  projeto,  há  que  se  assinalar  a
insuficiência dos mesmos quando se observa a elevada demanda proveniente dos grupos e programas de
pós-graduação na instituição; assim, faz-se mister buscar novas fontes de recursos financeiros (brasileiros
e  estrangeiros)  para  garantir  uma  maior  participação  de  estudantes  e  pesquisadores  da  UFPR  em
programas de ensino, pesquisa e extensão-cultura de dimensão internacional. A UFPR está empenhada em
dar suporte à elaboração de projetos e sua submissão em editais internacionais. e) Melhoria do suporte de
acolhimento dos estudantes e pesquisadores estrangeiros recebidos na UFPR e instituições estrangeiras. A
realização de atividades no âmbito da produção do conhecimento carece de boas condições materiais para
ser realizada com o sucesso almejado no cenário da ciência contemporânea. Neste sentido, tanto a UFPR
quanto  as  instituições  de  acolhida  no  exterior  devem garantir  condições  de  moradia  e  saúde  com
qualidade e segurança a todos os envolvidos nas atividades de internacionalização. Naquelas instituições
onde  tais  bases  ainda  apresentam  insuficiência  será  necessário  envidar  esforços  na  sua  melhoria  e
dimensionamento para a oferta satisfatória das condições que garantirão o pleno desenvolvimento das
atividades objetivadas. f) Aprimoramento e aplicação de um sistema eletrônico de comunicação e trabalho
que permita a interação just-in-time entre diferentes parceiros nacionais e internacionais nas atividades de
produção do conhecimento. Neste âmbito tomam destaque a perspectiva de oferta de aulas, seminários e
colóquios com funcionamento em diferentes localidades e no mesmo momento; o acompanhamento de
atividades  de  pesquisa,  especialmente  suas  partes  experimentais,  de  forma compartilhada entre  as
equipes  envolvidas;  e  a  elaboração  conjunta  de  relatórios  e  documentos  para  posterior  publicação
conjunta dos envolvidos nas diferentes propostas de divulgação acadêmico-cientifica.
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Número de disciplinas ministradas em língua estrangeira na pós-graduação entre 2013 e 2016

40

Número de programas de pós-graduação stricto sensu cotutela entre 2013 e 2016

12

Número de programas de pós-graduação stricto sensu com dupla titulação entre 2013 e 2016

8

Número de programas de pós-graduação stricto sensu bilaterais entre 2013 e 2016

8

Número de contribuições para produtos derivados e base de dados de projetos de pesquisa
internacionais

15

Número de programas de fomento da Capes dos quais a instituição se beneficiou entre 2013 e
2016

18

Número de projetos de cooperação internacional da Capes dos quais a instituição se beneficiou
entre 2013 e 2016

10

Previsão na estrutura curricular dos programas dos PPGs de inserção de materiais, temas e
disciplinas em língua estrangeira.

A inclusão de temas, materiais e disciplinas em língua estrangeira de Graduação e Pós-Graduação será
uma  decorrência  dos  projetos  PRINT-  UFPR,  os  quais  estão  inseridos  em  cinco  áreas  temáticas
estratégicas,  nas  quais  se  concentra  o  melhor  da  produção  científica  e  tecnológica  desta  universidade.
Pretende-se  que,  dentre  os  pesquisadores  envolvidos  nos  dezesseis  subprojetos  do  PRINT-UFPR,

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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aproximadamente cento e vinte deles ofertem disciplinas na Pós-Graduação em língua estrangeira no
primeiro  ano  de  vigência  do  projeto.  Ao  final  do  projeto,  espera-se  que  180  docentes  desenvolvam tais
atividades,  o  que  significa  que  aproximadamente  50%  dos  docentes  estará  envolvida  em  atividade  de
docência em outro idioma. Estima-se também que cerca de 30% dos professores visitantes e jovens
doutores (PIPD) do exterior ministrarão disciplinas de curta duração em idiomas estrangeiros nos PPGs da
UFPR. Espera-se ainda que, deste contingente, uma parcela de 10% ministre disciplinas optativas em
idioma estrangeiro nos cursos de Graduação.Estas práticas docentes terão como resultado a produção de
materiais didáticos em idioma estrangeiro nas temáticas propostas pelo PRINT-UFPR. Dentre os temas
estratégicos privilegiados nestas disciplinas, mencionam-se: mudanças climáticas globais, qualidade do ar,
proteção  e  conservação  da  natureza,  recursos  hídricos  e  gestão  de  bacias  hidrográficas,  riscos  e
vulnerabilidades associados aos desastres naturais, gestão da biodiversidade e do patrimônio natural,
proteção e conservação de solos;  processos de conversão de energia  fotovoltaica,  planejamento da
qualidade ambiental urbana e sistemas inteligentes de distribuição de energias; novas formas de síntese e
processamento  de  materiais  avançados  e  técnicas  avançadas  de  caracterização  de  materiais  e
nanoestruturas de carbono; sobre tratamento e prevenção das principais doenças crônico-degenerativas
(Câncer, Diabetes, Obesidade e Doenças Cardíacas) e doenças transmissíveis negligenciadas (Dengue,
Zika vírus, Chicungunha, Malária, Febre Amarela, entre outras); sobre migrações e direitos humanos,
políticas públicas de caráter social (affirmative action) e relativas à diversidade e multiculturalismo, além
de novas formas de produção e circulação de dados na esfera digital (Digital Humanities).
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Benefício Valor
Valor dos Projetos de Cooperação R$ 39.992.968,12
Valor das Missões não vinculadas a projetos de pesquisa R$ 800.000,00
Valor das Bolsas não vinculadas a projetos de pesquisa R$ 6.442.380,05
Valor de Outras ações R$ 651.032,00
Valor Total do Projeto R$ 47.886.380,17

VALORES DE BENEFÍCIOS PREVISTOS CADASTRADOS
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