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PROGRAMA DE APOIO A VINDA DE PROFESSOR/PESQUISADOR 

VISITANTE DO EXTERIOR – PVEXT 
 
 
 
 

Edital nº 17/2013-Programa de Internacionalização da UNESP/PROPe 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O auxílio para vinda de Professor/Pesquisador Visitante do Exterior tem por meta induzir o 
intercâmbio de profissionais estrangeiros altamente qualificados junto a grupos de 
pesquisa de excelência da UNESP contribuindo para incrementar a pesquisa na UNESP. 
Dentro deste contexto, a Pró-Reitoria de Pesquisa contribuirá para a internacionalização 
da pesquisa, seja ela de cunho multidisciplinar, básica ou voltada para a inovação, de 
forma a colaborar para o avanço do conhecimento e fortalecimento dos grupos de 
pesquisa e formação de recursos humanos qualificados aptos a atuarem em áreas 
estratégicas. 
 
2. OBJETIVO 
 
O Programa para a vinda de Professor/Pesquisador Visitante do Exterior visa fomentar a 
visita de professores com relevância internacional em grupos de pesquisa consolidados 
e/ou com vínculos prévios de cooperação internacional com o mesmo (artigos, projetos 
de pesquisa, intercâmbio discente/docente) com vistas ao fortalecimento de parcerias 
científicas.  
 



 

Pró-Reitoria de Pesquisa 
Rua Quirino de Andrade, 215 – 9º andar – 01049-010 – São Paulo – SP 
Fone: (11) 5627-0313 – Fax: (11) 5627-0126 

                                      http://www.unesp.br/prope - prope@unesp.br 

 
 
3. ESTRATÉGIA 
 
A PROPe concederá auxílios no valor máximo de R$ 10.000,00 para líderes de grupos de 
pesquisa qualificados, interessados em receber pesquisadores estrangeiros altamente 
produtivos, com vínculos pré-estabelecidos. A proposta visa proporcionar o intercâmbio 
internacional via desenvolvimento de parcerias científicas e consolidação de linhas de 
pesquisa inovadoras em áreas na fronteira do conhecimento. As propostas terão 
julgamento de mérito por comitê Ad Hoc e os recursos do orçamento da PROPe serão 
destinados àquelas que forem consideradas altamente qualificadas na análise. 
 
 
4. BENEFÍCIOS 
 
O benefício do Programa corresponde ao pagamento de passagem aérea no valor de até 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e auxílio estadia limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para 
estadia de no máximo 10 dias. 
 
5. SOLICITAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 
 
Para solicitar o enquadramento, os líderes de grupo de pesquisa a coordenar a proposta 
deverão inscrever-se exclusivamente de forma online, pelo endereço 
http://prope.unesp.br/sisprope 
Os seguintes documentos deverão ser preenchidos e anexados: 

I – Formulário de Inscrição do edital online; 
II – Detalhamento das atividades a serem desenvolvidas pelo professor visitante; 
III- CV Lattes do proponente da proposta, inscrição no google scholar e professor 
visitante; 
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IV- Justificativa que qualifique o grupo de pesquisa na proposta e do professor 
visitante. 
V. Comprovação da cooperação internacional com o professor visitante do 

exterior. 
  
Calendário 
As solicitações de enquadramento no Programa devem seguir o cronograma: 
Envio das propostas: Fluxo contínuo 
 
5. ENQUADRAMENTO 
A PROPe procederá a análise dos documentos e a análise de mérito e, por fim, 
deliberará sobre a solicitação. 
Obs: A solicitação de enquadramento com documentação incompleta não será 
analisada. 
 
6. Liberação e aplicação dos recursos 
 
I- Os recursos financeiros serão oriundos da Fonte de Recurso PDI/Programa de 

Internacionalização-UNESP/PROPe e serão disponibilizados pela FUNDUNESP e 
gerenciados pelo coordenador, por meio de assinatura de Termo de Outorga entre o 
interessado e a PROPe/FUNDUNESP. 

II- A aplicação de recurso deverá respeitar as normas de utilização e prestação de 
contas da FUNDUNESP. 

III- O número de solicitações aprovadas está limitado ao valor dos recursos 
financeiros disponibilizados no orçamento anual da Pró-Reitoria de Pesquisa destinada a 
Ação. 

 
7. Relatório Cientifico 
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O prazo de entrega do relatório científico será de até 30 dias após o encerramento 
do projeto. 

 
8. Disposição final 
Os casos omissos serão resolvidos pela PROPe. 

 
 
 


