
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

PORTARIA Nº 1229, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 
A PRÓ-REITORA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

LAVRAS, no uso de suas atribuições regimentais, 

 
 

RESOLVE: 
 

 
Divulgar o resultado final, do Processo Seletivo referente ao Edital PRPG/UFLA Nº 

47/2021, Programa Institucional de Professor Visitante no Brasil/CAPES/PrInt/UFLA, de acordo com 
as vagas disponíveis (item 3.2), em conformidade com o Edital. 

 

PPG Candidato(A) Instituição/país Período de Visita (2022) 

Fitopatologia Alexander Karasev University of Idaho, EUA 
05 de fevereiro a 14 de 
fevereiro 

Fitotecnia Paul W. Paré Texas Tech University, EUA 
15 de fevereiro a 24 de 
fevereiro 

Entomologia Emma J. Sayer 
Lancaster University, Reino 
Unido 

31 de janeiro a 13 de 
fevereiro  

Genética e M. 
Plantas 

Esteban Fernando Rios University of Florida, EUA 15 de julho a 27 de julho 

Genética e M. 
Plantas 

Marcio Fernando Ribeiro 
de Resende Junior 

University of Florida, EUA 
30 de julho a 07 de 
agosto 

 

   

 

 

A implementação das bolsas dos candidatos aprovados será realizada no sistema SCBA, em 
data a ser informada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e o Grupo Gestor do Projeto Capes PrInt  
da UFLA. Segundo o item 3.12 do Edital, “As saídas para o exterior só poderão ocorrer após a 
aprovação da renovação das propostas aprovadas no âmbito do Programa CAPES/PrInt – Ofício 
nº26/2021-DRI/CAPES, de 26 de março de 2021. Possivelmente, as saídas só ocorrerão no início do 
ano de 2022, sem datas previstas. Neste caso, o Grupo Gestor aguardará a comunicação oficial da 
Capes, quanto ao resultado da renovação das propostas aprovadas no âmbito do Programa 
CAPES/PrInt e o calendário de indicação no SCBA e saídas ao exterior. Certamente, será necessária 
a coleta de novas cartas da IES estrangeiras, com as datas de saída e retorno. 

Os coordenadores dos Programas de Pós-graduação beneficiados com bolsas de Professor 
Visitante no Brasil deverão dar todo o suporte ao docente estrangeiro, seja após o cadastro no 
sistema SCBA, nos trâmites pré e pós-visita e na confecção do relatório final de atividades. 

Cabe a coordenação do Programa de Pós-graduação beneficiado com bolsas de Professor 
Visitante no Brasil divulgar entre os demais Programas de Pós-graduação  da UFLA as atividades as 
serem realizadas pelo Professor Visitante no Brasil, principalmente a(s) disciplina(s) ofertada(s), 
período de matrícula e oferta de vagas aos discentes, bem como a disponibilidade do mesmo em 
poder desenvolver alguma atividade (palestra, participação de banca de defesa, entre outras). 

 
 
 



Rafael Pio 

Coordenador Institucional Projeto Capes 
PrInt/UFLA 

 

 
Adelir Aparecida Saczk 

Pró-Reitora de Pós-Graduação 


