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PROJETO INSTITUCIONAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO (PUCRS-PRINT) 
 

RESULTADO 

EDITAL 04/2020 

JOVEM TALENTO E PÓS-DOUTORADO COM EXPERIÊNCIA NO EXTERIOR 

Aprovados na 1ª Chamada  

Início das atividades: a partir de setembro de 2020. 
 

Projeto: Avanços no desenvolvimento de fármacos, diagnóstico e epidemiologia de doenças negligenciadas   

Coordenador(a): Cristiano Valim Bizarro  

Candidato(a) PPG Modalidade da Bolsa 

Cristiana Pereira de Carvalho Psicologia 
Pós-doutorado com experiência no exterior 

(12 meses) 
 

 

Projeto:  Formação humana: saberes e práticas para um mundo em movimento 

Coordenador(a): Alexandre Anselmo Guilherme 

Candidato(a) PPG Modalidade da Bolsa 

Camila Aloisio Alves Educação 
Pós-doutorado com experiência no exterior 

(6 meses) 
 

BOLSA NÃO VINCULADA A PROJETOS - PRÓ-REITORIA 

Candidato(a) PPG Modalidade da Bolsa 

Claudia Maria Guedes Joaquim História 
Jovem Talento com Experiência no Exterior 

(6 meses) 

Gisele Hansel Medicina e Ciências da Saúde 
Pós-Doutorado com Experiência no Exterior 

(6 meses) 
 

 

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 do 
benefício, bem como ajustar o cronograma do plano de trabalho e 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 04/2020. A CAPES se reserva o direito de averiguar a 

elegibilidade dos candidatos conforme previsto no Edital 041/2017 do Programa Institucional de 

Internacionalização (CAPES-PrInt); 

 A indicação do candidato aprovado no Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios (SCBA) pressupõe o 
conhecimento e a aceitação do Regulamento de Bolsas da CAPES (Portaria CAPES nº 289, de 28 de 
dezembro de 2018 e/ou atos normativos subsequentes que disciplinem a matéria) e das condições do 
Edital 41/2017, das quais esse não poderá alegar desconhecimento; 

 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/02012018-Portaria_289_de-28-12-2018.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/02012018-Portaria_289_de-28-12-2018.pdf
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 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 
 

 

https://scba.capes.gov.br/scba/login.seam?conversationId=18402
https://scba.capes.gov.br/scba/login.seam?conversationId=18402
https://scba.capes.gov.br/scba/login.seam?conversationId=2425

