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SELEÇÃO DE CANDIDATO(A)S ÀS BOLSAS DE JOVEM TALENTO E PÓS-
DOUTORADO COM EXPERENCIA NO EXTERIOR NO ÂMBITO DO PROJETO PRINT-
CAPES/UFSC COORDENADO PELO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA
EENGENHARIA DE MATERIAIS(PGMAT)

Título do Tema: NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA
Título do SubProjeto: "Desenvolvimento de Nanoestruturas e Incorporação em Produtos
Funcionais
PPG's Participantes:
a) Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais (PGMAT)l
b) Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química (POSENQ)l
c) Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos (PGEAL)

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais
(PGMAT) da Universidade Federal de Santa de Catarina (UFSC), no uso de suas
atribuições como programa líder de subprojeto do PRINT-CAPES/UFSC, torna público que
estão abertas as inscrições para seleção de bolsistas de Jovem Talento com Experiência no
Exterior (JTEE) e Pós-Doutorado com Experiência no Exterior (PDEE) do Programa PRINT-
CAPES/UFSC, para início do período da bolsa no Brasil entre 01/10/2019 e 31/03/2020.

l.DAFINALIDADE
1.1. 0 JTEE objetiva promover a inserção de jovens pesquisadores brasileiros ou
estrangeiros com relevante experiência acadêmico-científica no exterior para exercer
atividades de pesquisa e docência em Programas pós-graduação na UFSC vinculados ao
Programa PRINT -- CAPES/UFSC.
1.2. O PDEE tem por objetivo atrair pesquisadores ou docentes, brasileiros ou
estrangeiros. residentes no Brasil ou no exterior que tenham relevante experiência
acadêmico-científica no exterior para realização de atividades de pesquisa e docência.
1.3. Espera-se que a atuação de jovens talentos e de pós-doutorandos no programa
contribua para trocas de conhecimento, crie novos ambientes acadêmicos com maior
diversidade cultural e científica, de fomento e estimule ações que impactem positivamente a
qualidade dos egressos e pesquisas na Pós-graduação da UFSC.

2.DOS CANDIDATOS
2.1. A candidatura às bolsas JTEE do presente edital está aberta a jovens pesquisadores
de talento, brasileiros ou estrangeiros, residindo no exterior com relevante experiência
acadêmico-científica internacional comprovada nas áreas temáticas do PRINT-
CAPES/UFSC, de doze meses, para realização de atividades de pesquisa e docência.
2.2. Não serão aceitas candidaturas de Jovens Talentos que já estejam exercendo
atividades de docência ou pesquisa no Brasil.
2.3. O JOVEM TALENTO deverá ter até dez anos de doutoramento e comprovada
experiência em instituição de ensino e pesquisa no exterior após a conclusão do doutorado.
O candidato, brasileiro ou estrangeiro, não deve ter residido no Brasil nos últimos
seis meses.
2.4. A candidatura às bolsas PDEE do presente edital está aberta a pesquisadores ou
docentes, brasileiros ou estrangeiros, residentes no Brasil ou no exterior que tenham
relevante experiência acadêmico-científica no exterior para realização de atividades de
pesquisa e docência.



2.5. O candidato a PDEE pode ser estrangeiro(a) ou brasileiro(a) que tenha desenvolvido
projeto de pesquisa no exterior na área de pesquisa do subprojeto (Anexo 1) por pelo menos
um ano e possuir título de doutor, ter produção acadêmica relevante, nos últimos cinco
anos, e possuir o registro ORCID.
2.6. As atividades realizadas pelos bolsistas no âmbito deste edital deverão ser
desenvolvidas nos Programas de pós-graduação vinculados aos subprojetos PRINT-
CAPES/UFSC (Anexo lll).
2.7. Os candidatos deverão ter formação em instituições vinculadas ao PRINT-
CAPES/UFSC. Alternativamente, poderão apresentar comprovação de desenvolvimento de
atividades em instituição vinculada ao projeto

3.ITENS FINANCIÁVEIS
3.1. As Bolsas de JTEE terão vigência de 12 meses, prorrogável por igual período,
dependendo da aprovação do relatório e disponibilidade expressa no edital subsequente
3.2. As Bolsas de PDEE terão vigência de 6 a 12 meses, improrrogáveis.
3.3. São itens financiáveis no âmbito das bolsas: mensalidade. auxílio-deslocamento
auxílio-instalação e seguro saúde, conforme Anexo 1 1 do Edital CAPES 41/17, disponível no
site da PROPG/UFSC(http://propg.ufsc.br/internacionalizacao/print/editais-print0.
3.4. As especificações (quantidades) das bolsas ofertadas para este edital será
distribuída segundo as quotas dos subprojetos, conforme disposto no Anexo 111 do presente

3.5. Os valores das bolsas serão depositados pela CAPES diretamente na conta bancária
dos candidatos aprovados e selecionados por este edital. respeitando-se o número de cotas
disponibilizado pela CAPES.
3.6. E vedado o acúmulo de bolsas com outros benefícios concedidos pela CAPES ou
por quaisquer agências nacionais, salvo se norma superveniente dispuser em contrário
3.7. A CAPES não concederá passagem para acompanhantes ou dependentes.
3.8. A CAPES não cobrirá quaisquer outros custos além dos descritos no Anexo ll do
Edital CAPES 41/17, tais como: seguro de vida. seguro contra acidentes, entre outros

edital

4.DAS OBRIGAÇOES
4.1 . Caberá ao candidato selecionado e aprovado:
a) Tomar as providências necessárias, quando for o caso, para a obtenção de visto de
entrada no Brasíl, na categoria VITEM 1, com validade compatível com o período de
vigência da bolsa aprovada, prevendo a possibilidade de prorrogação, quando for o casal
b) Garantir e acompanhar o planejamento, a organização e execução das atividades
previstas no Plano de Trabalhos
c) Atuar obrigatoriamente em atividades relacionadas à pós-graduação, como: desenvolver
projeto de pesquisa, proferir cursos palestras e seminários, ministrar aulas, interagir com o
corpo docente e discente do programa de pós-graduaçãol
d) Seguir toda a legislação da CAPES, incluindo as obrigações para o recebimento dos
auxílios e prestação de contas
4.2. Caberá ao docente anfitrião:
a) Orientar e assessorar o candidato aprovado e selecionado no que for necessário para a
vinda ao Brasil. incluindo solicitação de visto, providências relacionadas à moradia e aos
serviços de saúde disponíveisl
4.3. Caberá ao coordenador do subprojeto:
a) Garantir e acompanhar o planejamento, a organização e execução das atividades
previstas no Plano de Trabalho, atuando como interlocutor entre a UFSC, a CAPES e o
candidato selecionado e aprovado.
4.4 . Caberá à coordenação do Programa de Pós-Graduação anfitrião:
a) O programa de Pós-Graduação anfitrião vinculado ao subprojeto proponente deverá
assumir o compromisso de manter as condições de trabalho necessárias ao cumprimento e
execução do projeto, no caso de sua aprovação
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5.DOCRONOGRAMA
5.1 . O edital seguirá de acordo com os prazos estabelecidos no quadro a seguir

6.DASINSCRIÇOES
6.1. As inscrições deverão ser realizadas no período de 06/05 a 24/05 de 2019, via e-
mail, encaminhado para ppgmat@contato.ufsc.br, indicando no campo "Assunto" do e-mail
Inscrição JTEE 2019 -- PRINT -- Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de

Materiais (PGMAT)" ou "Inscrição PDEE 2019 -- PRINT -- Programa de Pós-Graduação em
Ciência e Engenharia de Materiais (PGMAT)", conforme a modalidade de bolsa a qual o
candidato tem interesse em concorrer.
6.2. Cada candidato poderá ter uma única inscrição no âmbito do presente edital. Caso
sejam apresentadas mais de uma inscrição, as candidaturas serão automaticamente
canceladas.
6.3. A inscrição neste processo de seleção implicará no conhecimento do regulamento de
bolsas disponibilizadas no Brasil pela CAPES e na tácita aceitação das condições
estabelecidas no inteiro teor deste edital, bem como dos editais complementares que
porventura venham a ser publicados.
6.4. Os documentos necessários à inscrição no processo seletivo são os seguintes:
6.4.1 . Arquivo único em formato Po/tab/e Documenf Fom7af (.pdf) denominado "Formulário
de Inscrição", completamente preenchido (Anexo IV), disponível
http://ppgmat.posgrad.ufsc.br/ (aba/ícone PROJETO CAPES-PRINT, EDITAL
04/PGMAT/2019) ;
6.4.2. Sumário atualizado do Cu/Hct//um V/fae do proponente constando seu código

6.4.3. Arquivo único em formato Portal)/e Document Fom7af (.pdf) intitulado "Comprovante
institucional de experiência no exterior" pelo período exigido pelo editall
6.4.4. Arquivo único em formato Podar/e Documenf Fo/maf (.pdf) de uma carta de
recomendação intitulado "Carta de Recomendação

ORCID

em
N.o
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Etapa Prazo Responsável

Inscrições dos candidatos 06/05 a 24/05/2019 Docente anfitrião/candidato

Comissão de Seleção Divulgado PROPG

Homologação das Inscrições 30/05/2019 Comissão de Seleção

Pedidos de reconsideração do
indeferimento das inscrições

03 e 04/06/2019 Docente anfitrião/candidato

Resultado final da homologação das
inscrições, caso houver pedidos de
reconsideração

l0/06/2019 Comissão de Seleção

Divulgação dos candidatos
classificados

01/07/2019 Comissão de Seleção

Etapa Prazo Responsável

Pedidos de reconsideração à Comissão
de Seleção

03 e 04/07/2019 Docente anfitrião/candidato

Divulgação do resultado após análise
dos pedidos de reconsideração

11/07/2019 Comissão de Seleção

Pedidos de recurso ao Grupo Gestor
PRINT-CAPES/UFSC

15 e 16/07/2019 Docente anfitrião/candidato

Divulgação do resultado após análise
dos pedidos de recurso

23/07/2019 Comissão de Seleção

Envio à PROPG da documentação dos
candidatos aprovados

24 a 31/07/2019 Comissão de Seleção



6.4.5. Arquivo único em formato Po#ab/e l)ocumenf Fom7af (.pdf) intitulado "Plano de
trabalho" em inglês. elaborado em comum acordo pelo candidato e pelo docente anfitrião
vinculado ao subprojeto PRINT-CAPES/UFSC devidamente assinado por ambos, contendor
a) Título, nome do proponente, área do conhecimento e nome do docente anfitrião;
b) Programa de atividades de ensino e pesquisa na Pós-graduação. contendo objetivos e
metas, compatíveis com a duração da visitam
c) Projeto de Pesquisa a ser desenvolvido durante a vigência da bolsa, de no máximo lO
Daqinasl
d) Cronograma de execuçãol
e) Relevância do projeto;
f) Resultados esperados
6.4.6. Arquivo único em formato PoNab/e Documenf Fom7af (.pdf) intitulado "Título de
Doutor" com cópia de documento comprobatório do título de doutor ou declaração de sua
instituição atestando a condição de doutora
6.4.7. Arquivo único em formato Podar/e l)ocument Fom7af (.pdf) intitulado "Declaração de
Interesse" com declaração em inglês, em modelo livre do candidato demonstrando
concordância com sua participação no período da visita, que deverá ter prazo de
permanência ininterrupta pelo período aprovado.
6.5. A UFSC não se responsabilizará por propostas não recebidas em decorrência de
eventuais problemas técnicos, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas de
comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
6.6. A UFSC reserva-se ao direito de excluir da seleção as candidaturas não confirmadas
até o prazo de encerramento das inscrições, de acordo com o cronograma.
6.7. Não serão acolhidas inscrições condicionais, extemporâneas, ou por via postal, fax
ou outros meios.
6.8. Os docentes anfitriões e respectivos programas de pós-graduação vinculados ao
subprojeto (Anexo 1) estão descritos no Anexo ll deste edital.
6.9. O tamanho máximo dos arquivos a serem anexados não poderá ultrapassar 5 MB.
6.10. As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira
responsabilidade do proponente, reservando-se a UFSC e a CAPES o direito de cancelar a
candidatura que não estiver preenchida de forma completa e correta.
6.1 1. O(A) candidato(a), ao apresentar a documentação requerida, se responsabiliza pela
veracidade de todas as informações prestadas e pela autenticidade dos documentos
entregues.
6.12. O docente anfitrião deve enviar toda a documentação, exclusivamente via Internet,
até às 17h00 do último dia para inscrição, horário de Brasília, conforme estabelecido no
calendário

7.DACOMISSAO DESELEÇAO
7.1. A comissão de seleção, responsável pela seleção dos candidatos à bolsa, designada
pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, será constituída pelo Coordenador do Subprojeto.
pelos Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação partícipes do subprojeto e por um
representante discente do programa líder, podendo ser apresentados também membros
suplentes.

7.2. Os Coordenadores de Programas de Pós-Graduação podem ser substituídos por um
docente permanente por eles indicados.

7.3. Caso o Coordenador de Subprojeto seja também Coordenador de Programa de Pós-
Graduação, o respectivo Programa de Pós-Graduação deverá ser representado por seu
subcoordenador.

7.4. A Portaria N.' 3/2019/PROPG de nomeação das comissões de seleção está
disponível para consulta através do seguinte endereço:

http://p ropg . ufsc . br/internacionaliza cao/pri nt/po rtaria-e-ofícios-ufsc-pri nt/

8.DOS CRITERIOS DESELEÇAO
8.1. A análise e o julgamento das propostas em atendimento a este edital serão
realizados em 03 (três) etapas:
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8.1.1. Etapa 1: Análise técnica - As propostas serão analisadas pelas respectivas
Comissões de Seleção, com a finalidade de verificar o atendimento aos itens obrigatórios, o
envio da documentação solicitada e a adequação dos projetos às especificações e às
condições contidas neste Edital. As inscrições incompletas. enviadas de forma indevida, fora
dos prazos estabelecidos ou em desacordo com as respectivas instruções deste Edital
serão automaticamente canceladas
8.1 .2. Etapa 11: Análise de mérito (Avaliação e Classificação) - Realizada pela Comissão de
Seleção conforme a disponibilidade de bolsas descrita no Anexo 111 deste Edital
8.1 .3. Etapa 111: Homologação pelo Grupo Gestor- a ser realizada mediante avaliação da
documentação apresentada
8.2. A análise e julgamento de mérito e relevância acadêmica das propostas, mencionada
no item 8.1.2., a ser realizada pelas Comissões de Seleção, levará em consideração os
seguintes aspectos:
a) Experiência prévia do candidato à bolsa, conforme Cu/rica/um V/fae e carta de
recomendação, na área de pesquisa de interesse, considerando sua produção científica,
tecnológica ou inovadora relevante, principalmente nos últimos cinco anosl
b) Mérito, originalidade e relevância do plano de trabalho para o desenvolvimento científico.
tecnológico e deinovação do Paísl
c) Impacto da proposta do candidato nos diversos desfechos de ensino/pesquisa no(s)
Programa(s) de destino.
8.3. As alíneas de "a" a "c" do item 8.2 valerão de 0 (zero) a 5 (cinco) pontos cada,
conforme avaliação nas seguintes categorias:
0 pontos - Inaceitável, informações incompletas ou ausentes
1 ponto - Fraco
2 pontos - Médio
3 pontos - Bom
4 pontos - Muito Bom
5 pontos - Excelente
8.4. A classificação final será estabelecida pela ordem decrescente de notas. Em caso de
empate a nota obtida na alínea "a" será utilizada como critério de desempate. As
candidaturas serão desclassificadas se obtiverem menos de 1 0 pontos no total.
8.5. A nota máxima possível é de 15 (quinze) pontos e a mínima de 0 (zero) ponto.

9.DAINSCRIÇAO NA CAPES
9.1. Após a seleção interna da proposta na UFSC, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação
realizará a inscrição das informações nos Sistemas da CAPES, devendo o programa
encaminhar para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação após a Etapa ll uma pasta eletrõnica
individual para cada candidato aprovado e selecionado, contendo os documentos
necessários em arquivos em formato PDF
9.2. As informações prestadas são de inteira responsabilidade do(a) candidato(a). podendo
a UFSC e a CAPES exclui-lo(a) da seleção se a documentação requerida for apresentada
com dados parciais, incorretos ou inconsistentes em qualquer Etapa do processo seletivo,
ou ainda fora dos prazos determinados, bem como se constatado posteriormente serem
aquelas informações inverídicas.
9.3. Documentos e informações adicionais poderão ser solicitados pela UFSC ou pela
CAPES a qualquer tempo para melhor instrução do processo.

IO.DAANALISEDOCUMENTALNACAPES
10.1. A verificação da consistência documental consiste no exame, pela equipe técnica da
CAPES, da documentação apresentada para a inscrição, do preenchimento integral e
carreto dos formulários eletrõnicos disponíveis, bem como do cumprimento dos requisitos
constantes neste Edital.
l0.2. Inscrições incompletas e enviadas de forma indevida ou fora dos prazos estabelecidos
serão indeferidas.
l0.3. O indeferimento da candidatura por este requisito impede a tramitação para as etapas
subsequentes
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ll.DOS RESULTADOS ERECURSOS
11.1. A lista dos candidatos com inscrições homologadas, com a pontuação obtida e
respectiva classificação. será publicada na homepage dos PPG's participantes
11.2. Os pedidos de reconsideração à Comissão de Seleção, com as justificativas que os
motivam e devidamente fundamentados, deverão ser encaminhados via e-mail. conforme
prazos previstos no cronograma disponível no item 5.1 deste edital, para
ppgmat@contato.yfsc.br, contendo no campo "Assunto" a seguinte informação "PEDIDO DE
RECONSIDERAÇAO - PDEE/JTEE - NOME DO PPG LÍDER - NOME DO CANDIDATO"
11.3. Caberá pedido de recurso ao Grupo Gestor PRINT-CAPES/UFSC quando houver
indeferimento do pedido de reconsideração pela Comissão de Seleção. Os pedidos de
recursos, com as justificativas que os motivam e devidamente fundamentados, deverão ser
encaminhados via e-mail, conforme prazos previstos no cronograma disponível no item 5.1
deste edital, para print.propg@contato.ufsc.br. contendo no campo "Assunto" a seguinte
informação "RECURSO -- PDEE/JTEE-- NOME DO PPG LÍDER - NOME DO CANDIDATO"
1 1.4. Os resultados após análise dos pedidos de reconsideração à Comissão de Seleção e
de recurso ao Grupo Gestor PRINT-CAPES/UFSC serão publicados na homepage dos
PPG's participantes do subprojeto.
11.5. Serão selecionado(a)s aquele(a)s candidato(a)s que, pela ordem decrescente da
pontuação obtida, preencherem o número de bolsas disponibilizadas por subprojeto
conforme descrito no Anexo 111 deste edital.
1 1 .6 Caso ocorram desistências de candidato(a)s selecionado(a)s, poderão ser chamados a
ocupar as bolsas remanescentes outro(a)s candidato(a)s aprovado(a)s, sendo respeitada a
ordem de classificação. Vagas remanescentes poderão alternativamente ser remanejadas
para administração da Pró-Reitoria de Pós-Graduação.
1 1.7. Em nenhuma hipótese serão fornecidas informações sobre o resultado por telefone ou
por e-mail.

12.DAS DISPOSIÇOES FINAIS
12.1. Será desclassificado(a) e automaticamente excluído(a) do processo seletívo, o(a)
candidato(a) que:
1 - Realizar duas ou mais inscrições no presente editall
11 - Não apresentar a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste

111 - Prestar declarações ou apresentar documentos falsos no processo seletivo.
12.2. O resultado deste Edital tem validade até o lançamento do próximo Edital de Seleção
de Jovem Talento com Experiência no Exterior (JTEE) e Pós-Doutorado com Experiência no
Exterior (PDEE) no âmbito do Projeto Institucional de Internacionalização PRINT-
CAPES/UFSC
12.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção ou pelo Grupo Gestor
PRINT-CAPES/UFSC, conforme as suas competências.

Edital

Florianópolis(SC), 29 de abril de 2019

y.hG..
Guilrbrme Mariz de Oliveira Barra
Coordenador do PGMAT

António f%dro Novaes dé Oliveira

Coordenador do Subprojeto
:APES/PRINT-UFSC

/
B
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ANEXO 1 - Subprojeto PRINT-CAPES/UFSC:
"DESENVOLVIMENTO DE NANOESTRUTURAS E INCORPORAÇÃO EM PRODUTOS
FUNCIONAIS"

1) Descrição

Essa proposta de pesquisa foi concebida para agregar pesquisadores de Programas de
Pós-Graduação da UFSC que estejam trabalhando e tenham uma experiência
reconhecida em nanociência e nanotecnologia de materiais particulados. Seguindo uma
abordagem verdadeiramente interdisciplinar, a proposta tem como objetivos:
B Assegurar a excelência de classe mundial em pesquisa e desenvolvimento em

sistemas particulados nas escalas nano e micros
e Desenvolver parcerias com a indústria e promover a transferência de conhecimento

de modo a viabilizar produtos e processos inovadoresl
e Formar estudantes e pesquisadores como uma força de trabalho qualificada para o

setor de nanotecnologia. O prometo deverá prover um ambiente de pesquisa de
vanguarda abordando os principais desafios nas áreas emergentes de ciência e
engenharia na escala nano. As atividades principais de pesquisa estão baseadas
em grupos de excelência existentes na UFSC, bem como em parcerias estratégicas.
tanto na indústria e quanto em instituições de pesquisa ao redor do mundo
particularmente na América do Norte e do Sul, Austrália, Europa.

2) Contexto do Projeto

O projeto pretende contribuir para o desenvolvimento de sistemas e produtos
nanoestruturados, em particular:
e Cerâmica nanocristalina com alta estabilidade:

Revestimentos nanocompósitos para superfícies metálicasl
Membranas inorgânicas para separação de gases e líquidosl
Materiais cimentícios com nanopartículas funcionaisl
Nanocompósitos para aplicações metalúrgicasl
Nanopartículas biossintetizadas por microorganismosl
Nanopartículas poliméricas estruturadasl
Nana e microcristais para aplicações biomédicasl
Nanopartículas antimicrobianasl
Nanopartículas funcionais em fibras têxteisl
Materiais porosos com nana e/ou microporos podendo ou não serem funcionalizados
com nanopartículas para diversas aplicaçõesl
Materiais vitrocerâmicos contendo nano e/ou microcristais para diversas aplicações.

e

e

e

e

e

e
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A interação dos PPGs desta proposta e dos respectivos parceiros estrangeiros deve
promover importantes avanços em relação ao desenvolvimento de processos e produtos
que apresentem aspectos sinergéticos. Assim, por exemplo, membranas inorgânicas
poderão incorporar nanopartículas funcionais antimicrobianasl nanopartículas obtidas por
biossíntese poderão ser adicionadas a componentes a base de cimento, ou ainda
nanopartículas poliméricas estruturadas poderão ser aplicadas em fibras têxteis.

3) Problema

Nanomateriais funcionais apresentam propriedades únicas que não são encontradas em
seus equivalentes convencionais formados a partir de partículas maiores. Cerâmicas
com estruturas nanométricas são mais tenazes do que as fabricadas a partir de
partículas micrométricas. Metais nanoestruturados são significativamente mais duros do
que metais de grãos mais grosseiros. Superfícies modificadas na nanoescala podem
apresentar resistências excepcionais à corrosão e ao desgaste. Nanossistemas
aplicados a construções podem não apenas melhorar seu desempenho mecânico como
também ativar propriedades relacionadas ao ambiente. Polímeros reforçados com
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nanopartículas têm características ímpares devido às ligações e interações locais.
Nanopartículas bioativas, maiores do que moléculas típicas, porém menores que os
vírus, podem atuar no interior das células distribuindo medicamentos. No entanto. o
maior desafio no desenvolvimento de produtos nanotecnológicos é a integração de
nanoestruturas em produtos funcionais. Partículas nanométricas aglomeram facilmente,
devido ao aumento da energia de superfície. Por outro lado, o produto final não precisa
estar na nanoescala, mas pode ser de tamanho micro ou macroscópico. Assim,
nanoparticulados são frequentemente associados a sistemas microestruturados
formando nanocompósitos, onde a estrutura nanométrica apresenta ao menos uma das
dimensões da ordem de 100 nm ou menos. Nestes casos, a dispersão das partículas na
matriz é de fundamental importância para garantia das propriedades especiais ao
material

4) Insumos

De uma maneira geral, o custeio, excluindo passagens aéreas, diárias, seguro saúde e
auxílio deslocamento (previstos no orçamento) compreende:
. Bolsas em geral vinculadas ao projeto (conforme descrito no projeto institucional

detalhado aprovado)l
Material de consumo: reagentes, matérias. primas, componentes e/ou peças de
reposição de equipamentos, software, instalação, recuperação e manutenção de
equipamentos, resistências elétricas e refratários de fornosl recuperação de
cadinhos de platina, adequação de espaço físico, etc.l
Serviços de terceiros: pagamento integral ou parcial de contratos de manutenção e
serviços de terceiros, pessoa física ou jurídica, de caráter eventual, despesas
acessórias, especialmente as de importação e as de instalações necessárias ao
adequado funcionamento dos equipamentos.

e

e

5) Discussão teórico-metodológica

A síntese de materiais nanométricos pode se dividir em duas abordagens: top-down (de
cima para baixo), partindo de partículas maiores até nanopartículas, ou botton-up (de
baixo para cima), a partir de átomos até estruturas mais complexas. Em ambos os
casos, os processos podem ser desenvolvidos em meio líquido, gasoso ou sólido. [1] A
abordagem top-down inclui processos como moagem com bolas ou rolos por via úmida.
tratamentos térmicos, litografia, entre outros. Entretanto, esses métodos podem causar
imperfeições na superfície da estrutura. Além disse, os custos energéticos são elevados
e a contaminação dos materiais pode ser significativa. Os métodos bottom-up consistem
basicamente em construir estruturas átomo por átomo ou molécula por molécula. De
acordo com essa abordagem, podem-se fabricar nanoestruturas através de síntese
química, organização posicional e auto-organização. [2] Na síntese química são
utilizadas moléculas ou partículas de dimensão nanométrica, sendo os métodos de sol-
gel, hidrotérmicos e de precipitação os mais comuns. Na abordagem por organização
determinada, as moléculas são manipuladas e colocadas em determinada ordem, uma
por uma. Atualmente, o crescimento de nanoestruturas pode ser feito principalmente via
fase vapor: deposição química de vapor (CVD), infiltração química de vapor (CVI),
reação de infiltração química de vapor (CVl-R). Na opção por auto-organização, átomos
e moléculas se organizam de forma autónoma por meio de interações químicas ou
físicas construindo nanoestruturas ordenadas. A estruturação empregando
microrganismos é um exemp]o da auto-organização.[3] Nas linhas de pesquisa
vinculadas ao projeto serão explorados métodos alternativos de síntese, em particular
por via química (bottom-up). Técnicas de revestimento ou modificação superficial, como
plasma e spray pirólise poderão também ser empregados para a produção de camadas
nano ou micrométricas do material de interesse sobre substratos variados. O maior
desafio na ciência e tecnologia de nanomateriais é manter o controle do tamanho e da
forma das nanopartículas, geralmente na forma de nanocristais, e que está diretamente
ligado aos métodos de processamento. O processamento parte de matérias-primas nano
ou microparticuladas, que são consolidadas em um componente volumétrico ou
utilizadas para revestir um substrato usando uma variedade de técnicas. Filmes finos
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podem ser processados a partir de dispersões de nanopartículas em água ou solvente
com uma espessura típica de 10 nm a 10 Fim. Um grande número de técnicas de
revestimento pode ser utilizado para esta finalidade, tais como imersão, pulverização e
revestimento por rotação, impressão de jato de tinta e serigráfica, deposição em vácuo,
pulverização térmica, galvanoplastia, entre outros. (Legg, 2003) Precursores na forma de
pós nanoestruturados, películas finas ou fitas devem ser consolidados para se obter o
material sob a forma volumétrica necessária para aplicações estruturais. A densificação
de estruturas em nanoescala por métodos convencionais de sinterização é um desafio
como um resultado de aglomeração das partículas, elevada reatividade e, por
consequência, contaminação. O crescimento de grão, com perda das nanopropriedades,
e a porosidade residual também são problemas típicos associados ao processamento de
partículas de cerâmica e metal. Atualmente, uma compreensão fundamental de novas
abordagens de sinterização está sendo desenvolvida para reduzir o tempo e temperatura
e, assim. limitar o crescimento de grão nas nanoestruturas. A incorporação de
nanopartículas ao longo de fibras pode ser realizada por diversos processos alternativos.
Por exemplo, uma técnica de eletrofiação é capaz de produzir fibras a partir de uma
grande variedade de polímeros e solventes com diâmetros que vão desde alguns
nanõmetros a vários micrõmetros. Além disso, a estrutura de fibras pode ser ajustada e
materiais inorgânicos podem ser incorporados, tais como partículas ou sais de metal.
Quando nanopartículas metálicas, tais como Pd, Pt, Au ou Ag são adicionados, fibras
poliméricas obtidas por eletrofiação podem atuar como suportes de catalisadores em
muitos processos. Nanocompósitos, tais como resinas poliméricas misturadas com
nanoparticulados, estão emergindo como uma nova classe promissora de materiais
avançados. Argilas organofílicas, também conhecidos como nanoargilas, podem ser
obtidas pela reação de troca iónica das argilas hidrófilas com um cation orgânico tal
como um íon de amónio ou de fosfõnio de alquila, para torna-las compatíveis com a
matriz polimérica. Uma profunda compreensão da relação entre três fundamentos -
processamento, propriedades e desempenho - é necessária para ajudar a indústria a
fabricar componentes de forma económica conforme definidos critérios de desempenho.
Nas unidades associados aosintegrantes do projeto, a pesquisa fundamental em
laboratório é combinada com a experiência de processamento para desenvolver novos
materiais e processos, além de melhorar os processos existentes com transferência de
conhecimento para aplicações industriais. O aspecto fundamental da nanotecnologia
reside no fato de que as propriedades mudam dramaticamente quando o tamanho dos
materiais é reduzido à escala nanométrica. No entanto, a medição de propriedades em
nanoescala é uma tarefa desafiadora. (Joshi, 2008) Técnicas especializadas foram
desenvolvidas para diferentes características. Algumas técnicas focam somente nas
imagens e oferecem diferentes resoluções, enquanto outros medem as concentrações
de átomos em massa e oferecem diferentes sensibilidades de detecção. Técnicas
alternativas também acessam diferentes profundidades da amostra em estudo. (National
Research Council, 2006) As técnicas de imagem, como a microscopia eletrõnica de
varredura (MEV). microscopia eletrõnica de transmissão (MET), microscopia de
tunelamento de varredura (M'TV) e microscopia de força atómica (MFA) foram
desenvolvidas para observar materiais de tamanho submicrométricas. Os nanomateriais
somente podem ser vistos por meio de técnicas como estas, já que tanto o olho humano
como a mícroscopia óptica não podem ser usados para observar as dimensões a nível
nano. A análise de raios-X por dispersão.de energia (EDX), normalmente em conjunto
com MEV, é uma técnica para analisar os elementos próximos da superfície e estimar a
sua proporção, em posições diferentes, originando assim um mapeamento global da
amostra. Técnicas de espectroscopia, tais como Raman, UV-Vis. FT-IR e DRX podem
também ser utilizadas para caracterizar nana e microestruturas. A espectroscopia
Raman e a FT-IR são usadas para estudar os modos de vibração, rotação e outros de
baixa frequência em um sistema. Essas técnicas proporcionam uma impressão digital
através da qual as moléculas podem ser identificadas através de suas ligações
químicas. Espectros de um composto no ultravioleta-visível (UV-Vis) são obtidos por
exposição de uma amostra a uma fonte de luz ultravioleta, que são úteis, por exemplo,
para a detecção de partículas metálicas na faixa nanométrica. A difração de raios X
(DRX) fornece informação sobre a cristalinidade, tamanho de cristalito, e composição e
orientação de fase. DRX de grande angular tem sido tipicamente empregada para
identificar a estrutura de nanocompósitos, por exemplo, polímeros/silicatos em camadas.
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A espectroscopia de fotoelétrons de raios X é uma técnica utilizada para estimar a
fórmula empírica ou composição elementar na superfície de um material em torno de lO
nm. Também detecta contaminação, se houver, na superfície ou no interior de uma
amostra. Materiais de grãos ultrafinos são sólidos com partículas de tamanho menor que
l bim. Um material nanoestruturado tem um tamanho médio inferior a 100 nm, mas maior
que l nm. Em muitos casos, as propriedades físicas dessas nanoestruturas podem ser
muito diferentes do mesmo material que compreende partículas ou grãos de tamanho
convencional. Diferentes técnicas para a medição de tamanho da partícula e sua
distribuição (DTP) podem ser usadas para partículas na nana e microescala. Esses
métodos estão associados a fenómenos físicos, tais como contagem óptica, resistência
elétrica, sedimentação, difração de raios laser de luz dinâmica de espalhamento, entre
outros. Os laboratórios associados deste Instituto podem oferecer uma gama de técnicas
de caracterização que cobrem nano e microestruturas, bem como medição de
propriedades de materiais densos.

6) Impactos Esperados

Tipo Formar um número expressivo de estudantes graduados, mestres e doutores com
estágio nas instituições da rede no Brasil e no exterior Formação Promover a formação
de pesquisadores e técnicos para atuar no setor produtivo em áreas afins à
nanotecnologia Formação Promover ao menos um evento regional anual de divulgação
das pesquisas em nanociência e nanotecnologia junto à comunidade Formação Atrair
um número expressivo de pesquisadores internacionais com destacada produção
científica ou tecnológica para desenvolver pesquisas nas instituições participantes
Ciência Publicar um número expressivo de artigos indexados internacionais bem como
patentes na área de nanotecnologia.
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ANEXO ll - Programas de Pós-Graduação Vinculados e respectivos Membros da
Equipe do Subprojeto PRINT-CAPES/UFSC ("Desenvolvimento de Nanoestruturas e
Incorporação em Produtos Funcionais") -- Docente Anfitrião.

1 1

Programa de Pós-Graduação
Vinculado/ UFSC
Programa de Pós-Graduação em Ciência
e Engenharia de Materiais (PGMAT) --
PPG Líder

Membros da equipe(PRINT-CAPES/UFSC)

ALOISIO NELMO KLEIN
ANDREAVELINO PASA
ANTONIO PEDRO NOVAES DEOLIVEIRA
(Coordenador)
CARLOSAUGUSTOSILVA DEOLIVEIRA
CARLOS RENATORAMBO
CELSO PERES FERNANDES
DACHAMIR HOTZA
GUILHERME MARIZ DEOLIVEIRABARRA
JOAOBATISTA RODRIGUESNETO
MARCIO CELSOFREDEL
THIAGOFERREIRA DACONCEIÇÃO
VALDERES DRAGO

Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Química (POSENQ)

ANTONIOAUGUSTO ULSON DESOUZA
CLAUDIASAYER
DEBORA DEOLIVEIRA
PEDRO HENRIQUEHERMES DEARAÜJO
SELENE MARCA DE ARRUDA GUELLI ULSON DE
SOUZA

Programa de Pós-Graduação em
Engenharia de Alimentos(PGEAL)

ALCILENE RODRIGUES MONTEIRO FRITZ
MARCO DILUCCIO
DEBORA DE OLIVEIRA



ANEXO 111 -- Distribuição de Bolsas Jovem Talento com Experiência no Exterior
(JTEE) e Pós-Doutorado com Experiência no Exterior (PDEE) por Subprojetos - PRINT-
CAPES/UFSC.

Número de Bolsas disponíveis

Área Temática SUBPROJETO PPG'S
PARTICIPANTES Pós-Doutorado

Jovem Talento com l com Experiência
Experiência no Exterior l no Exterior

:JTEE) l (PDEE
Engenharia e Gestão do
Conhecimento, Estudos da
Tradução, Ciência da
Informação

l Apoio digital à governança do
programa de internacionalização

]

Desafios da universidade
contemporânea no mundo
globalizado: cultura e formação em
perspectiva comparada, Brasil e
Alemanha

Portal Línguas, literatura e práticas
culturais

2 Filosofia, Sociologia
Política

l 0

3

4

Linguística, Literatura,
Design

Interdisciplinar em
Ciências Humanas
Psicologia, Educação
Científica e Tecnológica.
Literatura
Educação Científica e
Tecnológica, Liguística,
Serviço Social, Psicologia,
Interdisciplinar em
Ciências Humanas
Estudos da Tradução,
Educação CientíÊlca e
Tecnológica, Linguística,
Engenharia e Gestão do
Conhecimento,
Antropologia Social,
Inglês: Estudos
Linguísticos e Literários,
Literatura

l

Práticas Culturais, Educação e
Direitos Humanos: violências.
gênero, diversidades

Tema 1: Linguagens,
Interculturalidade e

Identidades

5 Repositório de práticas interculturais l

6 Tradução, tradição e inovação l

l

7

8

Desenvolvimento de nanoestruturas
e incorporação em produtos
funcionais

Ciência e Engenharia de
Materiais, Engenharia
Química, Engenharia de
Alimentos

Tema 2: Nanociência e

Nanotecnologia

Desenvolvimento e aplicação de
nanocatalisadores
Estudo multilateral e translacional
em novos fármacos e sistemas de
liberação nanoestruturados para o
tratamento de doenças infecciosas,
-arasitárias e câncer

Alimentos de origem vegetal,
processamento e impacto na saúde

Química, Engenhuia
Química, Farmácia

Farmácia. Química
Biotenologia e
Biociências. Saúde
Coletiva

9 l

]10

1 1

12

13

14

15

Engenharia de Alimentos,
Ciência dos Alimentos
Bioquímica:
Neuroclências,
Farmacologia
Biotecnologia e
Biociêncías ,
Neurociências
Bioauímica, Farmacologia
Educação Física, Saúde
Coletiva
Enfermagem, Saúde
Coletiva
Saúde Coletiva.
Arquitetura e Urbanismo,
Educação Física

Alvos moleculares e terapêuticos em
doenças metabólicas e degenerativas

Tema 3: Saúde
Humana

Comunicação celular e biologia de
sistemas

Diagnóstico e intervenção para
estilos de vida saudáveis

]

l

l

Educação interprofissional em saúde

Envelhecimento saudável e
mobilidade urbana
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Área Temática SUBPROJETO PPG'S
PARTICIPANTES

Número de Bolsas disponíveis

J ovem Talento com
Experiência no Exterior

(.JTEE)

Pós Doutorado
com Experiência

no Exterior

Tema
4: Sustentabilidade

Ambiental

16 Caracterização, conservação e uso
sustentável da biodiversidade

Recursos Genéticos e

Vegetais   0

17 Energia Sustentável para o Futuro

Engenharia Elétrica
Direito. Matemática Pura e
Aplicada, Engenharia de
Automação e Sistemas
Engenharia Mecânica    

18

Internacionalização integrada da
produção de conhecimento e
formação de recursos humanos na
área de biodiversidade
marinho/costeira bases para a
sustentabijídade

Ecologia, Biociências e
Biotecnologia    

19

Pesquisa e Inovação para Cidades
Inteligentes e Ambientalmente
Sustentáveis - Aguas, Resíduos e
Energia Renovável

Engenharia Ambiental,
Engenharia Química,
Design, Interdisciplinar em
Ciências Humanas. Direito    

20 Produção sustentável de alimentos
no âmbito das Ciências Agrárias

Aquicultura, Ciências dos
Alimentos. Recursos
Genéticos e Vegetais    

21

Sustentabilidade Industrial
tratamento, aproveitamento e
valorização de resíduos; tecnologias
[impas; fontes renováveis de energia
e uso da biodiversidade

Engenharia Química,
Química. Ciências dos
Alimentos, Engenharia
Ambiental, Engenharia de
Alimentos

2 2

22
Agua. Energia e Alimento
NEXUS" Sustentabilidade na

comunidade intemacional

Direito, Interdisciplinar em
Ciências Humanas.
Contabilidade. Recursos
Genéticos e Vegetais    

Tema
S: Transformação
Digital: Indústria e

Serviços 4.0

23
Automação, controle e sistemas
computacionais para indústria e
serviços 4.0

Engenharia de Automação
e Sistemas, Engenharia
Elétrica. Ciência da
Computação    

24 Big Data Analytiçs: lançando luz
dos genes ao cosmos

Ciência da Computação
Biociência e Biotecnologia   0

25 Internacional ização da Matemática e
integração çom Física e Engenharias

Matemática Pura e

Aplicada, Engenharia
Elétriça, Engenharia de
Automação e Sistemas    

26
Manufatura distribuída e
automatizada e fabricação
automatizada setoria](saúde)

Engenharia da Produção,
Ciência da Computação.
Contabilidade    

27 Robótica: competência e pesquisa
:m paralelismo e reconfiguração

Engenharia Mecânica
Engenharia de Automação
: Sistemas. Matemática
Pura e Aplicada    



ANEXO IV -- Formulário de Inscrição JTEE ou PDEE PRINT-CAPES/UFSCFORMULARloimscpicÃn

DECLARAÇÃO:
Declaro para os devidos fins que estou ciente do disposto no ) EDITAL N.a
04/PGMAT/2019, ii) no regulamento de bolsas da CAPES, declarando que estou realizando
uma única inscrição neste edital

Data: / /2019

Assinatura do(a) candidato(a)

Assinatura do(a) docente anfitrião(ã)
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  Nome do subprojeto:  
  Nome do(a) Candidato (a);  
  Nacionalidade:  
  Endereço e País de Residência:  
  CPF ou N'do Passaporte:  
  Telefone para contato:  

Programa de Pós-Graduação para
desenvolvimento das atividades:  
Identificador ORCID;  
Instituição da formação doutoral:  
Área de formação doutoral:  
Data de Defesa do Curso de
Doutorado:  
Instituição Estrangeira com o qual
possuivínculo(para PDEE):    
Endereço eletrõnico(e-mail):    
Modalidade para candidatura: ( ) Jovem Talento com Experiência no Exterior

( ) Pós-Doutorado com Experiência no Exterior  
Período delnício: ( )1 = 01/10 a 31/12/2019

( )11 = 01/01 a 31/03/2020  


