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O Projeto Capes PrInt da UFLA tem
como principal objetivo consolidar as
parcerias internacionais já existentes
com Universidades dos Estados Unidos
e Canadá e alguns países da Europa,
como Inglaterra, França e Holanda.
Além disso, com os recursos
disponibilizados pelo Projeto Capes
PrInt da UFLA, será possível criar
parcerias institucionais e duradouras
com outras Universidades
mundialmente reconhecidas na área
de “Produção de alimentos e
segurança alimentar”. Tudo isso, terá o
intuito de melhorar a formação dos
estudantes de pós-graduação
(benefício direto) ou de graduação
(benefício indireto) da UFLA, bem como
a qualidade das pesquisas
desenvolvidas. Outro objetivo do
projeto é permitir a criação de
mecanismos para ampliar a
internacionalização e o ambiente
internacional dentro da UFLA, assim
como estimular a vivência
internacional da comunidade
acadêmica, por meio das seguintes
ações:

1.Aumentar a publicação de artigos e patentes
com colaboradores estrangeiros;
2.Ampliar a participação de docentes em
congressos no exterior;
3.Aumentar a mobilidade internacional de
docentes e discentes;
4.Aumentar o número de docentes e discentes
que dominam e utilizam frequentemente o
idioma inglês no campus, o que permitirá a
ampliação do número de disciplinas ministradas
em inglês e a participação de colaboradores
estrangeiros em grupos de pesquisa;
5.Ampliar a participação de discentes
estrangeiros na UFLA;
6.Ampliar a participação de professores
visitantes estrangeiros atuando na pós-
graduação e graduação da UFLA;

Além da ampliação do ambiente internacional,
o Projeto Capes PrInt da UFLA tem ainda como
objetivo estimular a inserção internacional dos
Programas de Pós-graduação da UFLA, levando
em consideração os seguintes aspectos:

1.Aumentar a participação de docentes
estrangeiros nos grupos de pesquisa da UFLA;
2.Aumentar o número de pesquisas
desenvolvidas em colaboração com centros de
pesquisa mundialmente reconhecidos;
3.Dotar os Laboratórios Multiusuários da UFLA
de metodologias laboratoriais empregadas nos
laboratórios dos parceiros internacionais;
4.Aumentar o número de artigos publicados em
periódicos com alto fator de impacto nas áreas
do conhecimento vinculadas a este projeto;
5.Aumentar os indicadores de citações da UFLA;
6.Ampliar o número de docentes que atuam no
corpo editorial de periódicos de alto impacto;
7.Aumentar o número de docentes que são
convidados para ministrarem palestras em
eventos internacionais;
8.Aumentar a submissão e aprovação de
projetos por órgãos ou agências de fomento
internacionais.

Programas Participantes
Administração
Agroquímica
Ciência do Solo
Ciência dos Alimentos
Ciências Veterinárias
Engenharia de Biomateriais
Entomologia
Fitopatologia
Fitotecnia
Genética e Melhoramento de Plantas
Microbiologia Agrícola
Zootecnia

Rothamsted Research   -   Inglaterra
Lancaster University   -  Inglaterra
University of Nottingham   -  Inglaterra
University of Florida  -   EUA
University of Illinois   -   EUA
Purdue University    -   EUA
University of Wisconsin   -   EUA
University of California - Davis   -   EUA
Cornell University   -   EUA
Ohio State University   -   EUA
University of California - Berkeley   -   EUA
Texas A&M University   -   EUA
Texas Tech University   -   EUA
Wagenigen University & Research   -   Holanda
University of Guelph   -   Canadá
INRA    -   França
Agreenium    -   França

Instituições Prioritárias  -  País

Ítens Financiáveis
- Auxílio para Missões de Trabalho no Exterior; 
- Bolsas no Exterior:
      - Doutorado Sanduíche;
      - Professor Visitante Junior (antigo pós-
doutorado com vínculo empregatício);
- Professor Visitante Sênior (antigo estágio sênior
no exterior);
      - Capacitação em cursos de curta duração ou
“summer/winter schools”.
- Bolsas no País:
      - Jovem Talento;
      - Professor Visitante;
      - Pós-Doutorado.

Ações: 

Duração dos Projetos
Até 5 anos com início a partir de novembro 
de 2018.

http://prpg.ufla.br/_ppg/administracao
http://prpg.ufla.br/_ppg/agroquimica
http://prpg.ufla.br/_ppg/solos
http://prpg.ufla.br/_ppg/alimentos
http://prpg.ufla.br/_ppg/veterinaria
http://prpg.ufla.br/_ppg/biomateriais
http://prpg.ufla.br/_ppg/entomologia
http://prpg.ufla.br/_ppg/fitopatologia
http://prpg.ufla.br/_ppg/fitotecnia
http://prpg.ufla.br/_ppg/genetica/
http://prpg.ufla.br/_ppg/microbiologia
http://prpg.ufla.br/_ppg/zootecnia

