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Seleção de candidatos à Missões de Trabalho no Exterior no âmbito do 
Programa Institucional de Internacionalização – CAPES – PrInt 

 
RESULTADO FINAL PPGN 2020 

Em 12 de março de 2020, reuniu-se a comissão de avaliação do processo seletivo para Missões de Trabalho 
no Exterior, no âmbito do Programa Institucional de Internacionalização CAPES/PrInt do Programa de Pós-
graduação em Nutrição – PPGN/UFRJ. A comissão foi constituída pelos professores doutores, Anna Paola Trindade 
Rocha Pierucci (Coordenadora do PPGN), Gilberto Kac (membro interno do PPGN) e Cristiana Pedrosa Melo Porto 
(membro externo do PPGN), que executaram a avaliação dos candidatos em conformidade com o Edital no 41/2017 
– CAPES/PrInt e com a Portaria CAPES no 289, de 28 de dezembro de 2018. O edital de seleção do PPGN 2020 foi 
aprovado em reunião ordinária de 16/12/2019 e tornado público no sítio do PPGN na internet 
(www.ppgn.nutricao.ufrj.br) no dia 06/01/2010. Foram disponibilizadas três vagas para obtenção de auxílio para 
missões de sete (7) à dez (10) dias no exterior para a participação em eventos, associadas à realização de encontros 
científicos e visitas às instalações de Instituições de Ensino e Pesquisa estrangeiras parceiras do PPGN/UFRJ. 
Houve três candidaturas submetidas pelas professoras Mariana Costa Monteiro, Patricia de Carvalho Padilha e Maria 
Beatriz Trindade de Castro. As candidatas apresentaram documentação em conformidade aos requisitos exigidos em 
edital. A Professora Mariana Costa Monteiro apresentou planejamento para apresentação de três (3) trabalhos no 3rd 
International Conference on Food Bioactives & Health; para realização de visita técnica na Universidade de Parma e 
para a realização de reuniões científicas com os pesquisadores Daniele Del Rio, Gary Williamson e Francisco 
Tomás-Barberán, com o qual o PPGN/UFRJ possui MoU oficializado, no período de 14/06/2020 à 24/06/2020. A 
Professora Patricia de Carvalho Padilha apresentou plano de trabalho para participar do curso de “Treinamento em 
Ensaios Clínicos Proposto e Qualidade em Pesquisa pela rede EQUATOR Network”, na Oxford University, no 
período de 14/10/2020 a 21/10/2020. A Professora Maria Beatriz Trindade de Castro apresentou plano de trabalho 
para reunião científica na University of Greenwich, Reino Unido com a qual o PPGN/UFRJ possui MoU oficializado, 
para discussão sobre projeto de pesquisa no tema Vitamina D e terapia periodontal em Gestantes, no período de 10 
dias em outubro de 2020. A comissão considerou que as propostas apresentadas atenderam aos requisitos 
constantes em edital e que possuem adequação quanto à inserção no Projeto Institucional de Internacionalização do 
PPGN e da UFRJ, pois se inserem na temática definida no contexto de Nutrição e Sustentabilidade e potencial de 
multiplicação de conhecimento e técnicas para o ensino de pós-graduação e futuros novos projetos de pesquisa. 
Entretanto, foi estabelecida ordem de prioridade considerando os seguintes aspectos: 1) maior aderência ao tema de 
Nutrição e Sustentabilidade definido pela inserção do PPGN no programa institucional da UFRJ no Edital PrInt 
CAPES; 2) Consistência do plano de trabalho apresentado quanto à capacidade de multiplicação e incorporação de 
novos pesquisadores do PPGN e da Instituição parceira; 3) planejamento institucional do PPGN para qualificação 
dos docentes em nível de pós-doutoramento. Sendo assim, foram recomendadas por ordem de prioridade para o 
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recebimento de do auxílio para Missões no Exterior as docentes Maria Beatriz Trindade de Castro, Mariana Costa 
Monteiro e Patricia de Carvalho Padilha. Nada mais havendo a tratar a comissão encerrou a avaliação.  

 
Rio de Janeiro, 13 de março de 2020 
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Dra. Anna Paola Trindade Rocha Pierucci 
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