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ANEXO I - REGRAS GERAIS DO PROGRAMA 

Atualizado em 09.01.2018 

Todas as solicitações de missões de pesquisadores devem ser enviadas à AUCANI 
utilizando-se de Processo USP. 

 

1. Missões de Pesquisadores 

1.1. Para o ano de 2018, os projetos aprovados/em andamento serão contemplados com uma 
única missão cofinanciada no sentido França-Brasil e uma única missão cofinanciada 
no sentido Brasil-França por projeto e por ano; 

1.2 Somente são financiáveis as viagens de docentes da USP. Pesquisadores externos ao 
quadro da USP podem integrar a equipe brasileira, mas não podem usufruir dos recursos do 
Edital. Durante o ano de 2018, doutorandos USP poderão participar de missões em caráter de 
substituição de docente da equipe, desde que justificada a necessidade; Membros de equipe 
com vínculo de estudante ou pós-doutorado na IES estrangeira não são elegíveis para receber 
auxílio financeiro da USP; 

1.3. A duração das missões é de no mínimo 10 dias e no máximo de 21 dias; 

1.4. As missões poderão ser realizadas entre os meses de janeiro (a partir da abertura do ano 
orçamentário) e dezembro. Não é permitida a realização de missões entre os dias 24 e 31/12. 
Os pedidos de missões devem ser encaminhados com pelo menos 2 meses antes da data 
prevista para o início da missão. O pesquisador que desejar efetuar uma missão durante o 
período de férias escolares deve encaminhar a solicitação com mais de 2 meses de 
antecedência, tendo em vista a dificuldade para reserva de voo e custo elevado das passagens; 

1.5. As missões não utilizadas no ano não são transferíveis para o ano seguinte; 

1.6. As solicitações de missões devem ser feitas e assinadas exclusivamente pelo coordenador 
do projeto; 

1.7. As missões são cofinanciadas pelos dois países. O país de origem do pesquisador pagará 
pelo transporte até o país onde será realizada a missão, e o país que recebe o pesquisador 
arcará com o pagamento das diárias; 

1.8. Os recursos disponibilizados para financiamento do programa onerarão o orçamento da 
AUCANI. O valor aprovado será remanejado para a Unidade do coordenador; 

1.9. Em 2018, o valor das diárias será de 107 euros por dia para os pesquisadores brasileiros 
que forem para a França, e de R$411,20 (16 UFESP) por dia para os pesquisadores franceses 
em visita ao Brasil; 

1.10. Tendo em vista os recursos disponíveis, a USP se reserva o direito de recusar 
solicitações de missões que não sejam feitas dentro do prazo (dois meses antes da data 
prevista para a viagem) e que tenham um custo de transporte muito elevado; 
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1.11. DOCUMENTAÇÃO: Para a solicitação de missões França-Brasil ou Brasil-França, no 
mínimo dois meses antes da data de partida, deve ser juntado ao processo e encaminhados 
à AUCANI os documentos relacionados abaixo: 

 

Para uma missão Brasil-França 

O recurso para aquisição da passagem aérea para a França será repassado à Unidade após a 
apresentação, pelo Coordenador, de: 

− Formulário 2018 – Passagem aérea; 

− Carta convite do Coordenador francês, indicando resumidamente as atividades 
planejadas, cronograma com o início e término das atividades, e o número de diárias 
que serão concedidas pelo COFECUB; 

− Cotações da passagem aérea (apresentação de 3 orçamentos). 

Cabe ao Coordenador preencher a Fiche Mission COFECUB 2018 e transmitir por e-mail ao 
Coordenador francês, que encaminhará ao COFECUB para solicitação efetiva da missão 
(pagamento das diárias ao pesquisador brasileiro). 

A passagem aérea deverá ser adquirida pela Unidade em classe econômica. Recomenda-se 
pesquisar preços em diversas agências de viagens e escolher época de baixa temporada para 
as missões. A AUCANI cobrirá as despesas referentes ao percurso total da missão (local 
Unidade USP – local Instituição Parceira – local Unidade USP). 

 

Para uma missão França-Brasil: 

O recurso para as diárias a serem oferecidas ao Professor Visitante francês será repassado à 
Unidade após a apresentação, pelo Coordenador, de: 

− Formulário 2018 – Professor Visitante; 

− Documentação que definiu o programa da visita (planejamento de atividades). 

 

2. Condições Gerais: 

2.1. As solicitações de inclusão ou mudança de um membro da equipe do projeto, com 
justificativa e currículo lattes do pesquisador, deverão ser encaminhadas à Comissão 
Coordenadora do Programa USP/COFECUB, que poderá deliberar sobre a solicitação 
mediante parecer de assessoria; 

2.2. Espera-se que a parceria resulte em artigos colaborativos em revistas especializadas de 
alto impacto e circulação internacional; 

2.3. Nas publicações em conjunto, deve ser feita a referência ao Acordo USP/COFECUB. 
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3. Relatório parcial 

Ao final do período de 20 meses, para avaliação da possibilidade de renovação, apresentar 
relatório incluindo: 

a) Relato resumido da cooperação; 

b) Formação de recursos humanos com ênfase em pós-doutorandos e doutorandos 
vinculados ao projeto; 

c) Trabalho(s) publicado(s) ou submetido(s) à publicação em conjunto, de preferência, em 
periódicos internacionais ou em nacionais Qualis A; 

d) Outras realizações, tais como: eventos científicos conjuntos e outros produtos resultantes 
da atividade de pesquisa conjunta. 

Este relatório será analisado pela Comissão responsável pelo Programa USP/COFECUB, para 
avaliar se o mérito dos resultados apresentados justifica a renovação do projeto por mais 2 
anos.  

O Coordenador do projeto deve apresentar um breve cronograma e planejamento das 
atividades a serem desenvolvidas nos próximos 2 anos, contando-se com a possibilidade de 
mudanças ou acréscimos no período. Caso não ocorram mudanças, o projeto será considerado 
em sua versão inicial. 

4. Relatório final 

Ao final do período de 48 meses, apresentar relatório incluindo: 

a) Relato quantitativo e descritivo da cooperação; 

b) Formação de recursos humanos com ênfase em pós-doutorandos e doutorandos 
vinculados ao projeto; 

c) Trabalho(s) publicado(s) ou submetido(s) à publicação em conjunto, de preferência, em 
periódicos internacionais ou em nacionais Qualis A; 

d) Outras realizações, tais como: eventos científicos conjuntos e outros produtos resultantes 
da atividade de pesquisa conjunta; 

e) Breve avaliação do coordenador sobre o impacto do programa no âmbito de sua pesquisa 
(aspectos positivos e negativos). 

O relatório final será analisado pela Comissão responsável pelo Programa USP/COFECUB, 
sendo atribuído um conceito final ao resultado da cooperação, considerando-se os objetivos 
propostos no projeto comum e o alcance dos mesmos. Este conceito será levado em conta na 
avaliação das equipes que se candidatarem a editais posteriores de programas internacionais 
de colaboração em pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e da AUCANI, considerando-se o 
espaço 4 anos para apresentação de nova solicitação.  

Em caso de não apresentação do relatório final, a equipe responsável fica impedida de 
apresentar uma nova proposta para o COFECUB. No caso de avaliação negativa dos resultados 
de um projeto, as equipes não podem apresentar uma nova proposta por três editais 
consecutivos. 


