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RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL (PCI) 

IDENTIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
 
 
 
 
 

1. TÍTULO DO PROJETO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 

Produção de conhecimento para impulsionar a agenda 2030 – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
Instrução: Informar o título do Projeto de Cooperação Internacional, o mesmo informado no formulário de inscrição. 

 

2. PERÍODO A QUE SE REFERE O PRESENTE RELATÓRIO 
DATA INÍCIO DATA FIM 

 

01/11/2018 31/10/2019 00/00/0000 
Instrução: Informar o período de apuração para elaborar a presente prestação de contas, data esta, estipulada pela CAPES e previamente já informada no Edital 41/2017 – Programa CAPES-PrInt. 
 

3. IES/IP:  4. NOME DO COORDENADOR DO PCI: 
 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro Mario Roberto Dal Poz 
Instrução: Informar o nome da IES/IP, cujo relatório estará vinculado. Instrução: Informar o nome do Gestor, relacionada ao Projeto de Cooperação Internacional em questão. 

 
 
 

5. PROJETO – NÚMERO DO AUXPE: 6. PROGRAMA DA CAPES 7. EDITAL DO PROGRAMA 
 

2774/2018 Programa Capes-PrInt Edital 41/2017 
Instrução: Informar a que projeto estará vinculada a respectiva Prestação de Contas, em conformidade com o 
Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018. Como no caso, trata-se do Projeto Institucional de 
Internacionalização da (nome da IES/IP) sobre o Projeto de Cooperação Internacional”. 

  

  

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
 
 
 

8. TEMA VINCULADO AO PROJETO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 

Saúde Coletiva 
Instrução: Informar o TEMA, cujas ações do Projeto de Cooperação Internacional estão vinculadas. 
 
 

9. OBJETIVO(S) DO PROJETO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
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Objetivo 1 – Capacitar docentes no exterior (Realização de estágio pós-doutoral nas modalidades professor visitante júnior e sênior) 
Objetivo 2 - Capacitar discentes no exterior (Aprimoramento da formação para pesquisa através da realização de estágio no exterior na modalidade doutorado-sanduíche) 
Objetivo 3 – Consolidar parcerias internacionais existentes fortalecendo o desenvolvimento institucional (Realização de missões de trabalho em ambas as direções) 
Objetivo 4 – Estabelecer novas parcerias internacionais em áreas emergentes (Realização de missões de trabalho em ambas as direções) 
Objetivo 5 – Ampliar a publicação internacional dos programas (Produção de artigos científicos em colaboração com pesquisadores internacionais e publicados em revistas 
internacionais qualificadas) 
Objetivo 6 – Produzir conhecimento em Saúde Coletiva relativo à temática dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) (Produção de artigos científicos e incorporação da 
temática no currículo dos Programas relacionados aos ODS) 

Instrução: Transcrever apenas os objetivos do Projeto de Cooperação Internacional, aqueles que representam as ações gerais do projeto apresentado na inscrição. Deverá ser escrito com verbo no infinitivo de forma sucinta e clara, 
representando o foco central de todo projeto de Cooperação Internacional.  
 
 

10. RELATAR AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO ÂMBITO DO PROJETO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL (mínimo de 1.000 caracteres) 
 

<Relato sobre alterações ocorridas no Projeto de Cooperação Internacional> 
Instrução: Informar as alterações ocorridas na equipe, temas, países, dentre outras e seu reflexo na execução do Projeto até o momento. 
 

DADOS DA EXECUÇÃO DOS BENEFÍCIOS: MISSÕES DE TRABALHO E DE RECURSOS DE MANUTENÇÃO NA REFERIDA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
 
 

 

11. EXECUÇÃO DAS MISSÕES DE TRABALHO NO PROJETO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 
 

11.1. Título da Missão de Trabalho 11.1.1. Data Início da 
Missão 

11.1.2. Data Fim da 
Missão 

11.1.3. Valor da Missão de Trabalho 
(R$) 

Uso da otimização de dados na avaliação de sistemas alimentares saudáveis, acessíveis, seguros, culturalmente 
aceitáveis e sustentáveis 

22/09/2019 12/10/2019 R$ 13.225,87 
 

11.1.4. Despesas da Missão de Trabalho 11.1.4.1. Quantidade 11.1.4.2. Valor Unitário (R$) 11.1.4.3. Valor Total (R$) 
Passagem 01 5.710,25 5.710,25 
Diária Nacional     
Diária Internacional 05 1.503,12 7.515,62 
Seguro-Saúde    

Total: 13.225,87 
 
 

11.2 Título da Missão de Trabalho 1.1.1. Data Início da Missão 1.1.2. Data Fim da Missão 1.1.3. Valor da Missão de Trabalho (R$) 

Reforçar a capacidade técnica e institucional para realizar análises sobre o mercado de trabalho da 
saúde 09/10/2019 19/10/2019 12.928,25 

 

1.1.4. Despesas da Missão de Trabalho 1.1.4.1. Quantidade 1.1.4.2. Valor Unitário (R$) 1.1.4.3. Valor Total (R$) 
Passagem 01 6.766,53 6.766,53 
Diária Nacional     
Diária Internacional 04 1.540,60 6.162,42 
Seguro-Saúde    

Total: 12.928,53 
 
 

11.3 Título da Missão de Trabalho 11.3.1 Data Início da Missão 11.3.2 Data Fim da Missão 11.3.3 Valor da Missão de Trabalho (R$) 
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Estudos sócio históricos da produção de conhecimento e políticas de saúde: análises dos processos de 
cópia, inovação e produção de bens terapêuticos essenciais, e o direito universal à saúde 04/11/2019 26/11/2019 10.700,06 

 

11.3.4 Despesas da Missão de Trabalho 11.3.4.1 Quantidade 11.3.4.2 Valor Unitário (R$) 11.3.4.3 Valor Total (R$) 
Passagem 0 0,00 0,00 
Diária Nacional     
Diária Internacional 07 1.528,58 10.700,06 
Seguro-Saúde    

Total: 10.700,06 
 
 

Instrução: Informar todas as missões de trabalho e detalhes ocorridos no Projeto de Cooperação Internacional, no referido ano que corresponde a Prestação de Contas, e repetir o conjunto de informações por missão de trabalho, 

até que se esgote as missões executadas no ano de referência da Prestação de Contas. Para inserir mais missões de trabalho, clicar no sinal  no final da tabela, para que um novo grupo de informações seja criado para cadastro, 
com as mesmas informações e formatação da anterior. 
 

1.2. O que representaram as missões de trabalho no âmbito do Projeto de Cooperação Internacional e quais impactos tiveram com sua execução? (mínimo de 1.000 
caracteres) 

 

As missões de trabalho visam consolidar parcerias internacionais existentes e estabelecer novas parcerias internacionais em áreas emergentes, fortalecendo o desenvolvimento 
institucional através de projetos de pesquisa e acordos de cooperação internacional renovados. 
No período considerado, foram realizadas 3 missões para Universidade de Montpellier, França,  Universidade da California, Berkeley, Estados Unidos o Centre de Recherches 
Médecine, Sciences, Santé et Société, Paris, França, respectivamente, que fortaleceram e renovaram os laços institucionisl com grupos e instituições de pesquisa em torno de projetos 
colaborativos de pesquisa e atividades acadêmicas. 

Instrução: Descrever sobre as missões de trabalho no âmbito do Projeto de Cooperação Internacional, observando aquelas contidas nas três categorias exclusivas, como previstas no Edital CAPES- PrInt 41/2017, itens 4.1.1.1, 4.1.1.2 e 
4.1.1.3. 
 
 

2. EXECUÇÃO DOS RECURSOS DE MANUTENÇÃO NO PROJETO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
Instrução: Os elementos de despesa, respectivos códigos detalhados nas questões A, B e C, não poderão ultrapassar o limite estabelecido no “Plano de Controle de Rubricas do PCI” (última versão reconhecida pela CAPES), para o 
orçamento do respectivo Ano. 
 
 

A) Material de Consumo (33.30.30) 

2.1. Descrição do Item 2.2. Quantidade 2.3. Valor Unitário (R$) 2.4. Valor Total (R$) 
<Descrição do item de Material de Consumo>    
<Descrição do item de Material de Consumo>    
<Descrição do item de Material de Consumo>    

A) Total do Material de Consumo:  
 
 
 
 
 
 

B) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (33.30.39) 
2.5. Descrição do Item 2.6. Quantidade 2.7. Valor Unitário (R$) 2.8. Valor Total (R$) 

<Descrição do Serviço de Terceiro PJ>    
<Descrição do Serviço de Terceiro PJ>    
<Descrição do Serviço de Terceiro PJ>    

B) Total dos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica:  
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Instrução: Agrupar neste campo todos os valores executados de “Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica” no âmbito do PCI. Preencher este item observando a Portaria CAPES nº 8, de 2018 em especial o inciso II do art. 17 e o parágrafo 
único do art. 18, vedações previstas no Art. 19. No caso de serviços realizados em equipamentos que possuam nº patrimônio e que estejam vinculados a atividades do projeto, como exemplo “serviço de manutenção de computadores”, 
“serviços de Locação de Software”, ambos os serviços estão ligados a um bem patrimonial, que no caso é o Computador, na qual, será necessário informar a sua descrição e nº de patrimônio. Para tanto, é importante descrever 

previamente os equipamentos e respectivos número de patrimônio que serão utilizados. Para inserir mais linhas com novas informações de Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica, clicar no sinal  no final da linha, que uma nova será criada, 
com as mesmas informações e formatação da anterior. 
 
 

C) Serviços de Terceiros - Pessoa Física (33.30.36) 
2.9. Descrição do Item 2.10. Quantidade 2.11. Valor Unitário (R$) 2.12. Valor Total (R$) 

<Descrição do Serviço de Terceiro PF>    
<Descrição do Serviço de Terceiro PF>    
<Descrição do Serviço de Terceiro PF>    

C) Total dos Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 

Instrução: Agrupar neste campo todos os valores executados de “Serviços de Terceiros -  Pessoa Física” no âmbito do PCI. Preencher este item observando a Portaria CAPES nº 8, de 2018, em especial o inciso III do art. 17 e o parágrafo 
único do art. 18, além das vedações previstas no art. 19. No caso de serviços realizados em equipamentos que possuam número de patrimônio e que estejam vinculados a atividades do projeto, como exemplo “serviço de manutenção 
de computadores”, “serviços de conservação de equipamentos”, ambos os serviços estão ligados a um bem patrimonial, que no caso é o Computador, na qual, será necessário informar a sua descrição e número de patrimônio. Para 

tanto, é importante descrever previamente os equipamentos e respectivos número de patrimônio que serão utilizados. Para inserir mais linhas com novas informações de Serviço de Terceiro - Pessoa Física, clicar no sinal  no final da 
linha, que uma nova linha será criada, com as mesmas informações e formatação da anterior. 
 
 
 
 
 
 

DADOS DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO PLANO DE TRABALHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO NO PROJETO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 

3.1.1. Plano de Trabalho 3.1.1.1. Ano Correspondente 3.1.1.2. Data Início 3.1.1.3. Data Fim 
<Ano do Plano de Trabalho> 00/00/0000 00/00/0000 

 

3.1.2. Atividades do Plano de Trabalho 3.1.2.1. Início da 
execução 

3.1.2.2. Fim da 
execução 

3.1.3. País ligado à 
ação 

3.1.4. PPG 
ligado à 

ação 

3.1.5. Percentual de Execução da 
Atividade proposta para o 

1º ano 
3.1.6. Breve justificativa do percentual  

atribuído para cada atividade 
(Informar em porcentagem) 

Capacitação de docentes no exterior com 
estágio pós-doutoral 

01/01/2019 31/12/2020 
França e Estados 

Unidos 
Saude 

Coletiva 
50% 

Um dos docentes foi surpreendido com o acometimento de 
doença em sua mãe e, sendo o único cuidador dela, solicitou 
mudança das datas de início e de término para 2020.  

Capacitação de discentes no exterior com a 
formação para pesquisa através da realização 
de estágio no exterior na modalidade doutorado-
sanduíche 

01/01/2019 31/12/2020 
Inglaterra e 

Estados Unidos 
Saude 

Coletiva 
100% Foram implementadas todas as bolsas programadas 

Consolidação de parcerias internacionais 
existentes eeEstabelecimento de novas parcerias 
internacionais em áreas emergente  

01/01/2019 31/12/2020 França e Estados 
Unidos100% 

Saude 
Coletiva 

100% Foram realizadas todas as missões programadas 
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Produção de conhecimento em Saúde Coletiva 
relativo à temática dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS 

01/01/2019 31/12/2020 

Brasil Saude 
Coletiva 

100% 

A temática dos ODS foi incorporada à disciplina “Panoramas 
da Saúde Global” (Programa de Pós-graduação em Saúde 
Coletiva do IMS/UERJ), oferecido nos dois semestres de 2019 e 
também como disciplina universal para alunos da graduação 
e tema central do evento  e em ações da UERJ “Agenda 2030 
na UERJ e a UERJ na Agenda 2030”   

Instrução: Informar os dados relevantes ao andamento das atividades contidas no Plano de Trabalho do Projeto de Cooperação Internacional, apresentado na versão aprovada pela CAPES. Respeitar a data que de fato iniciou e a 
data que finalizou/finalizará a atividade, como também informar o percentual de conclusão da atividade no primeiro ano do projeto. 

 
 
 

DADOS DA EXECUÇÃO EM RESULTADOS, IMPACTOS, DIFICULDADES E OUTRAS QUESTÕES 
 
 

 

4. QUAIS OS RESULTADOS FORAM ALCANÇADOS ATÉ O MOMENTO, COM O USO DOS RECURSOS JÁ DESCRITOS, E QUAIS OS POTENCIAIS APLICÁVEIS NO ÂMBITO DO PROJETO DE 
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL? (mínimo de 1.000 caracteres) 

 

 
1. Capacitação de docentes no exterior com estágio pós-doutoral: a) implementada uma bolsa de professor visitante sênior para o Prof. Horacio Horacio Federico Sívori 
desenvolver o plano de trabalho sobre “Violência em rede e a reprodução da desigualdade: discurso de ódio online e ativismo anti-direitos em diferentes escalas e contextos” no 
Laboratoire d’études de genre et de sexualité́, Université́ Paris 8, Vincennes Saint-Denis, Paris, França no período de 1 outubro 2019 a 31 março 2020 e b) aprovada a bolsa de professor 
visitante júnior para o Professor Felipe Dutra Asensi desenvolver o plano de trabalho sobre Judicialização da Saúde e Diálogo Institucional: Uma Análise sobre as Estratégias de 
Reivindicação do Direito à Saúde Desenvolvida em Instituições Jurídicas nos Estados Unidos e no Brasil no “Ambra College”, Miami, EUA, no período de1 dezembro 2019 a 30 junho 
2020. 
2. Capacitação de discentes no exterior com a formação para pesquisa através da realização de estágio no exterior na modalidade doutorado-sanduíche. Foram 
implementadas as bolsas para a) Angela Pereira Figueiredo, sob orientação do professor Martinho Braga Batista e Silva, no período de setembro de 2019 a fevereiro de 2020, no 
King´s College London, co-orientação da professora Diana Rose, com o plano de trabalho sobre “Recovery e participação na produção de conhecimento: uma iniciativa de 
pesquisa com usuários e usuárias da rede de saúde mental do Rio de Janeiro”; b) Daniela Porto Faus, sob orientação da professora Claudia Moraes, no período de setembro de 2019 
a a fevereiro de 2020 na Harvard University (School of Public Health), sob orientação da professora Marcia C. Castro, com o plano de trabalho sobre “Consequências da Violência 
na Infância ao longo da adolescência: um estudo seccional de base escolar no município do Rio de Janeiro”. Aprovado e em processo de implementação a bolsa para c) Alessandra 
Brigo, sob orientação do professor Sergio Carrara, no período de janeiro a junho de 2020, na New York University, sob orientação da professora Rayna Rapp,, com o plano de trabalho 
sobre “O Vírus Zika e os efeitos de uma epidemia nos direitos reprodutivos das mulheres no Brasil” 
3. Consolidação de parcerias internacionais existentes com a Universidade de Montpellier, França e a Universidade da California, Berkeley, Estados Unidos através de duas missões 
de trabalho, além da  missão de trabalho já aprovada para o Centre de Recherches Médecine, Sciences, Santé et Société, Paris, França, que fortalecem e renovam o 
desenvolvimento institucional com grupos e instituições de pesquisa em torno de projetos de pesquisa. 
4. A temática dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) foi incorporada à disciplina “Panoramas da Saúde Global” (Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva 
do IMS/UERJ), oferecido nos dois semestres de 2019 e também como disciplina universal para alunos da graduação. 
5. O evento  “Agenda 2030 na UERJ e a UERJ na Agenda 2030”  foi  realizado no dia 8/10/2019 na capela ecumênica da UERJ e constou de apresentações e debates sobre 
diversos aspectos dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)/Agenda 2030, tomando como eixo questões cruciais ligadas ao meio ambiente, buscando suas conexões 
com saúde, educação e justiça social, entre outros ODS, mas sobretudo, colocando em foco a atuação da Universidade na produção de conhecimentos necessários à resolução 
de problemas em diversas áreas abarcadas pela Agenda 2030, que propõe a indivisibilidade das dimensões econômicas, sociais e ambientais do desenvolvimento 

Instrução: Descrever neste item, elementos que representem os resultados e seus potenciais aplicáveis como desdobramento de tudo que foi feito até o momento, no âmbito do Projeto de Cooperação Internacional. Esta descrição 
deverá relacionar a aplicação das despesas na consecução das ações propostas no projeto aprovado no âmbito do Programa PrInt para o qual foi firmado o AUXPE objeto desta prestação de contas.  
Fundamentação legal: §1º do art. 53, Inciso II do art. 58, ambos do Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018.  
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5. QUAIS OS IMPACTOS ATINGIDOS CONSIDERANDO O QUE JÁ FOI EXECUTADO NO PRIMEIRO ANO, NO ÂMBITO DO PROJETO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL? (mínimo de 1.000 
caracteres) 

 

 
Aumento da mobilização e interesse dos doentes e discentes em torno das atividades de cooperação internacional, alguns artigos resultantes dessa cooperação 
em processo de submissão, aceleração de contatos com universidades e pesquisadores em universidades da lista de países prioritários, aumento da transparência 
no processo de seleção de beneficiários de bolsas, novos acordos em negociação. 
 

Instrução: Descrever neste item os impactos esperados com o que foi executado dentro do período de apuração da prestação de contas, que estejam alinhados com os impactos propostos na versão aprovada pela CAPES, do 
Projeto de Cooperação Internacional. 
 

6. QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENFRENTADAS NO PRIMEIRO ANO DE EXECUÇÃO DO PROJETO? (mínimo de 1.000 caracteres) 
 

 
As principais dificuldades foram devidas relativas às mudanças e/ou implantação de normas, formulários e instruções do programa pela CAPES depois de iniciado 
o programa, bem como à Incerteza gerada no programa e entre os pesquisadores com os problemas orçamentários enfrentados pela CAPES e a necessidade de 
adiar algumas atividades 

Instrução: Citar as principais dificuldades enfrentadas durante a execução do Projeto, seja de caráter técnico-científico, financeiro, administrativo ou gerencial. 
 

7. QUAIS FORAM AS AÇÕES ESTRATÉGICAS USADAS PARA CONTORNAR AS DIFICULDADES ENFRENTADAS? (mínimo de 1.000 caracteres) 
 

 
Basicamente tivemos que nos adaptar, fazer reuniões regulares dos coordenadores, professores e alunos, transferir atividades e adaptar outras ao tempo e recursos 
disponíveis. 
 

Instrução: Descrever como a instituição, em termos de planejamento estratégico, se preparou para contornar as referidas dificuldades enfrentadas, para que os resultados do projeto tenham sido comprometidos. 
 

8. OUTROS COMENTÁRIOS?  
 

 
nenhum 
 

Instrução: Se houver algum aspecto relevante no desenvolvimento do Projeto, que não foi abordado nas questões anteriores. 
 
 
 
 
 
 

 

9. DECLARAÇÃO (COORDENADOR) 
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Na qualidade de Coordenador do Projeto de Cooperação Internacional, DECLARO, para fins de prova junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, para 
os efeitos e sob as penas da Lei, que as informações prestadas neste relatório representam a real situação que se encontra o projeto em questão, por meio do presente Relatório 
Parcial de Execução do Projeto de Cooperação Internacional, tendo em vista o cumprimento das ações, atividades necessárias e aplicação de recurso dentro do que foi acordado 
no universo do Programa Institucional de Internacionalização em especial aos itens do Edital 41/2017 do Programa CAPES-PrInt: 5.1.2.7, 15, 16, dentre outros dispositivos legais correlatos 
ao Programa, inclusive a submissão a instâncias superiores ao Projeto, aqui elencados na forma desta prestação de contas do primeiro ano de execução do Projeto de Cooperação 
Internacional. 

 

Instruções Finais: Anexar documentos comprobatórios de acordo com as orientações da Coletânea de Entendimentos do Programa Institucional de Internacionalização (PrInt) e outras instruções, se for o caso. Ao anexar os 
documentos, identificar as comprovações de maneira que seja fácil a identificação ao ser analisada junto ao relatório em questão. A título de comprovação, importante anexar também o documento institucional que formaliza o 
Conselho Superior ou outro órgão correlato, como também, os seus membros, além do parecer deste conselho sobre a referida prestação de contas do projeto em questão, que estará vinculada ao Projeto Institucional de 
Internacionalização da IES/IP. 
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