PROJETO INSTITUCIONAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO (PUCRS-PRINT)
RESULTADO
EDITAL 03/2020
PROFESSOR VISITANTE NO BRASIL
Aprovados na 1ª Chamada
Início das atividades: a partir de setembro de 2020.
TEMA 2: MUNDO EM MOVIMENTO: INDIVÍDUOS E SOCIEDADE
Projeto: Tecnologia e Sociedade num mundo globalizado e em crise
Coordenador: Ingo Sarlet
Professor(a)

PPG

Modalidade da Bolsa

Valentina Faggiani

Direito

Professor Visitante no Brasil (15 dias)

Importante:
 Conforme Ofício Circular nº 2/2020-DRI/CAPES recebido em 18 de março de 2020, em virtude da
pandemia da COVID-19, as concessões de bolsa para início em junho, julho e agosto foram suspensas.
Ficam mantidas, até o momento, concessões para início em setembro de 2020.
 Com base no exposto acima, o beneficiário deverá alterar para setembro de 2020 o início do período da
bolsa, bem como ajustar a documentação necessária para a indicação da bolsa à CAPES.
 Somente serão indicados para obtenção da bolsa os candidatos sem nenhum tipo de pendência em
relação aos documentos exigidos no EDITAL 03/2020;
 É de inteira responsabilidade do bolsista realizar o aceite da bolsa no Sistema de Controle de Bolsas e
Auxílios - SCBA e o acompanhamento do seu processo pela plataforma Linha Direta, a fim de realizar as
ações necessárias para a implementação da bolsa;
 A CAPES providenciará a emissão da Carta de Concessão da bolsa e do Termo de Outorga ao candidato
selecionado. O recebimento da Carta de Concessão da bolsa e do Termo de Outorga não garante a
implementação final da bolsa;
 A CAPES poderá cancelar a Carta de Concessão da bolsa e do Termo de Outorga emitidos em função de
restrição orçamentária ou documentação apresentada com dados parciais, incorretos ou inverídicos, ou
ainda corrigir as informações da carta se for detectado erro em sua emissão com eventuais dados ou
informações incorretas.
Porto Alegre, 08 de abril de 2020.

Profa. Carla Denise Bonan
Gestora do PII – PUCRS/PrInt
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 40, 9º andar | CEP 90619-900 | Porto Alegre, RS – Brasil
Fone: (51) 3320-3515 | E-mail: propesq@pucrs.br | www.pucrs.br

