
REGULAMENTO PARA SELEÇÃO  

PROGRAMA DE APOIO A MISSÕES ACADÊMICO/CIENTÍFICAS NO EXTERIOR - 

CCP/PPGEM 

 

O presente regulamento descreve os procedimentos e critérios a serem adotados para 

seleção de bolsistas do Programa de Apoio a Missões Acadêmico/Científicas no Exterior, Edital 

Nº 03/2019 - PrInt USP/CAPES, no contexto do programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Mecânica da EESC-USP.  

Os candidatos deverão: 

a) Ser brasileiros ou estrangeiros com visto permanente no Brasil; 

b) Ser orientadores credenciados junto ao PPGEM da USP; 

c) Demonstrar comprovada liderança acadêmica e reconhecida produtividade científica; 

d) Possuir registro ORCID. 

 

1. Inscrições 

As inscrições devem ser feitas até o dia 8 de abril de 2019. Será selecionada apenas 

uma proposta no âmbito do PPG EM e que posteriormente será analisada pela Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação da USP e pelas Comissões de Seleção indicadas pelos coordenadores de área do 

PrInt USP/CAPES. Há a disponibilidade de 64 auxílios, sendo 9 auxílios na área de Tecnologia. 

As inscrições serão realizadas, na Secretaria de Pós-Graduação do Programa de 

Engenharia Mecânica da EESC/USP, na Av. Trabalhador São-Carlense, 400, CEP 13566-590, 

São Carlos, SP, onde deverão ser entregues os seguintes documentos (exigidos no edital 

03/2019 (PrInt USP): 

a) Ficha de inscrição para o Programa PrInt USP/Capes PAME (anexo I do edital 

03/2019 – PrInt USP), contendo descrição detalhada dos seguintes critérios: 

- Identificação pessoal e vínculo; 

- Universidade de destino, identificando se é parceira nos termos do anexo II do edital 

03/2019 – PrInt USP; 

- Evidências de cooperação entre a USP e instituição de destino ou carta de intenções 

demonstrando o interesse mútuo do desenvolvimento de projeto acadêmico/científico entre os 

grupos de pesquisa/programas de pós-graduação/universidades; 

- Objetivos da missão: pesquisas em conjunto, discussão sobre convênios de dupla-

titulação, parcerias acadêmico/científicas, estabelecimento, fortalecimento e prospecção de 

redes de colaboração e financiamentos externos, entre outros; 

- Duração da missão; 

- Orçamento detalhado conforme normas do edital (instruções adicionais no anexo III 

do edital 03/2019 – PrInt USP); 



- Endereço eletrônico institucional, não sendo aceitos e-mails externos aos da 

Universidade. 

b) Link para acesso ao Curriculum Vitae atualizado, a partir da Plataforma Lattes. 

 

2. Análise da Solicitação  

 

Os seguintes itens serão avaliados para a seleção de proposta: 

 

(a) Publicação do Docente (D1) 

D1 = 5 x (AP)/30 

sendo: AP = Número de artigos publicados (ou aceitos para publicação) pelo docente 

em coautoria com orientado(s) do mesmo junto ao PPGEM (atualmente matriculados ou 

egressos) em periódicos indexados no ISI Web of Knowledge; Será considerado um máximo de 

trinta publicações nos últimos 5 anos. 

 

(b) Qualificação da Instituição no Exterior (D2) 

D2 = 2,5 x P  + 2.5 x (301-REP)/300 

sendo: P = 1 caso a Instituição seja parceira internacional conforme Anexo II do 

EDITAL Nº 03/2019 - PrInt USP e REP = Classificação da instituição do estágio segundo o 

Times Higher Education World University Rankings 2018 (Em caso de classificações contidas 

em uma faixa, será adotado para cálculo o limite superior). 

 

(c) Qualidade da Proposta para o Programa (D3) 

e 

(d) Interações Existentes entre Pesquisadores (D4) 

 

As alíneas (c) até (d) acima valerão de 0 (zero) a 5 (cinco) pontos cada, conforme 

avaliação nas seguintes categorias: 

0 pontos - Inaceitável - informações incompletas ou ausentes; 

1 ponto – Fraco; 

2 pontos – Médio; 

3 pontos – Bom; 

4 pontos - Muito Bom; 

5 pontos – Excelente. 

 

A classificação no processo de seleção se dará segundo a ordem decrescente de médias 

das candidaturas calculadas segundo procedimento abaixo, 



 

Pontuação Candidatura = D1 + D2 + D3 + D4, 

 

sendo que a candidatura com maior média será selecionada. Em caso de empate serão avaliados 

os seguintes itens: número de artigos publicados pelo solicitante em periódico indexado na base 

Journal Citation Reports (JCR), publicada pelo Institute for Scientific Information (ISI) e 

editada pela Thomson, cujo fator de impacto se situe nos 3 quartis superiores da média do fator 

de impacto dos periódicos da área relacionada (Q1 a Q3); índice h do solicitante no 

ResearcherID (Clarivate Analytics; número de turmas de disciplinas de pós-graduação do 

Programa ministradas pelo solicitante nos últimos 3 anos. 

A comissão avaliadora será composta pela Comissão Coordenadora do Curso e 

representante discente. 

 

Comissão Coordenadora do Programa Pós-Graduação em Engenharia Mecânica 

Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) Universidade de São Paulo (USP) 

 


