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                                            PLANO DE APLICAÇÃO - 2020  
USP 

 

1 - DADOS CADASTRAIS - Health and Disease (HAD) 
 

 

1.1 Nome do Gestor ou Coordenador 

JOSE EDUARDO KRIEGER 

1.2 Programa CAPES/ nº do Processo AUXPE: 

88887.309511/2018-00 (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 – USP - Health and Disease 

A USP congrega 88 PPGs nessa área temática, compreendendo 17,1% dos programas de nota 4, 44,3% 

de nota 5 e 38,6% de programas de excelência Proex (notas 6 e 7). Todos os programas se concentram 

em 12 áreas de conhecimento da avaliação da Capes e foram responsáveis pela produção de mais de 

19.500 artigos (Fonte: Scival, maio de 2018), em que 30,6% deles com colaboração internacional e 

impacto normalizado por citação de 1,43. Assim, os programas têm forte inserção internacional e 

capacidade estabelecida para produzir ciência de qualidade. Os programas buscam compreender os 

fenômenos fisiopatológicos das principais doenças e problemas de saúde, estudar e propor políticas 

públicas para a sociedade, bem como criar ferramentas e tratamentos de diagnóstico. Hoje, a maior 

taxa de mortalidade na população brasileira se deve a doenças crônicas não transmissíveis, 

impactando economicamente e forçando os governos a direcionar recursos consideráveis às políticas 

de saúde e educação para promover o bem-estar da população. Assim, nesses 30 subprojetos que 

compõem essa área, nosso objetivo é:  

a. Fortalecer a capacitação de recursos humanos qualificados, capazes de liderar grupos de pesquisa 

nuclear e em instituições de ensino e pesquisa de médio e longo prazo, estimulando a mobilidade 

internacional, o intercâmbio de especialistas com pesquisadores renomados e o diploma duplo 

(aumento de 50%);  

b. Consolidar novas parcerias internacionais com instituições e grupos de pesquisadores líderes em 

áreas de fronteira do conhecimento, promovendo uma nova visão integrada na Pós-Graduação, 

permitindo cursos com a participação de pesquisadores seniores de diferentes instituições, mesmo 

em um único curso, com novas ferramentas em inglês (aumento de 50%); c. Avançar na fronteira do 

conhecimento de cada subárea de pesquisa neste assunto, buscando melhorar a infraestrutura (física 

e humana) em pesquisa, troca de conhecimentos, aumentar a visibilidade das pesquisas realizadas na 

USP e a inserção de pesquisadores em grande rede de projetosinternacional;  

d. Atrair jovens pesquisadores de destaque para o desenvolvimento de pesquisas em laboratórios de 

grande relevância científica e social na área temática; e  

e. Aumento de 20% no número de PPGs Proex. 
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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 

 

 

                                                    __________________________________________________ 
                 JOSE EDUARDO KRIEGER  

         
 

             

São Paulo, _____/_____/______ 

  Local e data 

 

 

 
 

4 – DECLARAÇÃO (Gestor ou Coordenador)           
 


