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                                            PLANO DE APLICAÇÃO - 2020  
USP 

 

1 - DADOS CADASTRAIS - Earth and Space (EAS) 
 

 

1.1 Nome do Gestor ou Coordenador 

Tito José Bonagamba 

1.2 Programa CAPES/ nº do Processo AUXPE: 

88887.309510/2018-00 (Migrado - SICAPES3) 

1.3 Endereço 

Rua da Reitoria, 374 – 4 º  andar 

1.4 UF 

SP 

1.5 CEP 

05508-220 

1.6 DDD/Telefone 

(11) 3091-3266 

 

2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

2.1 Título do Tema –  Earth and Space (EAS) 
 

Esta área temática reúne um número expressivo de programas de excelência, com forte inserção 

internacional e tradição de muitas décadas. Existem 22 programas, dos quais metade (11) recebeu a 

pontuação mais alta (7) na última avaliação quadrimestral da Capes e 5 programas receberam a nota 

6.  

A competência consolidada nesses programas permite enfrentar desafios que vão desde o 

entendimento de fenômenos na escala subatômica até a escala do universo. De especial interesse são 

os processos terrestres que afetam o equilíbrio e a sustentabilidade do nosso planeta. Nas ciências 

básicas e naturais, como astronomia, física, geociências, matemática e química, há uma participação 

significativa da USP em projetos organizados em vastas redes internacionais atualmente em 

andamento. Os objetivos nessa área temática fazem parte da visão estratégica de internacionalização 

da Universidade, buscando consolidar e expandir a liderança internacional em áreas onde já temos 

excelência, aproveitando temas em que o Brasil desperta interesse especial. Como exemplo, 

mencionamos as ciências atmosféricas, que são de grande relevância para os estudos de mudanças 

climáticas, onde pesquisas na região amazônica são realizadas com liderança internacional 

consolidada na USP. Entendemos que a atualidade oferece importantes oportunidades para atrair 

pesquisadores internacionais, jovens talentos de outras nacionalidades, para se estabelecerem no 

Brasil. A excelência de nossos programas de pós-graduação deve ser ampliada através do aumento do 

intercâmbio e da promoção de ambientes internacionais de pesquisa e treinamento de recursos 

humanos, com a expansão de acordos de dois graus (meta de aumento de 50%); nos últimos anos, 

houve uma grande expansão na oferta de cursos de inglês para aumentar a diversidade de 

nacionalidades em nosso corpo discente, o que será fortalecido; pretendemos aumentar acordos com 

nossos parceiros internacionais para promover um maior intercâmbio na oferta de cursos de pós-

graduação, tanto por professores estrangeiros da USP quanto por professores da USP no exterior, 

com o objetivo de aumentar a visibilidade internacional do conhecimento existente aqui; 

desenvolveremos ações estruturantes nos programas de pós-graduação que receberam nota 4 

(quatro programas), a fim de elevá-los a um nível de excelência. 
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Missão de trabalho 
 

Nome do pesquisador:  
Nome da PPG:   

Período: (mín. 7 dias e máx. 15 dias):  

Data prevista (D/M/A): Ida: 

                                       Volta: 

Previsão de gastos 

(em US$) 

 

 

 

Diárias (valor): $ 

Diárias (Quantidade: 1/2 diária no 1º e no último dia da missão): 

Passagem (valor): $ 

Trecho de Ida: 

Trecho de Volta: 

Auxílio Seguro Saúde: $ 90,00 

 

Total: $ 

Na Descrição detalhada das atividades deverá constar todas as atividades previstas no dia a dia, 

desde o dia do deslocamento (origem) até a data da saída do país de destino, especificando local a 

ser visitado, nome da pessoa de contato e assunto a ser  tratado. 

Descrição detalhada das atividades: 
 
 

 

Assinatura do docente/pesquisador(a): 
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Na qualidade de beneficiário, 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 inexiste qualquer débito em 

mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no 

orçamento da União, na forma deste Plano de Trabalho. 

 

 
Pede deferimento 

                                                                                             Assinatura 

 

 

                                                    __________________________________________________ 
    TITO JOSE BONAGAMBA 

 

             

São Carlos, _____/_____/______ 

  Local e data 

 

 

 
 

4 – DECLARAÇÃO (Gestor ou Coordenador)           
 


