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Colaborações Internacionais no Programa de PG-CM
Segundo
o
último
Plano

Nacional

de

Pós-Graduação

(http://www.capes.gov.br/component/content/article PNPG 2011-20, capítulo 11, p 233), as
cooperações internacionais podem ser classificadas, de acordo com o grau de simetria de
conhecimento entre as partes envolvidas, em USUÁRIO, MUTUÁRIO e PROVEDOR, sendo as
vertentes usuário e provedor as colaborações assimétricas. Por ocasião da capacitação dos
docentes do nosso Programa, particularmente daqueles com mais tempo de carreira, a vertente
de colaboração internacional prevalente era a de Usuário, isto é, era necessário ir para o exterior,
incorporar o aprendizado de ferramentas metodológicas e trazê-las para a nossa Universidade.
Mais recentemente, o Programa tem investido na vertente Mutuário, realizando intercâmbios em
condições de participação simétrica. Isso tem acontecido com o acordo binacional entre a CAPES
e o COFECUB-França, permitindo mobilidade de alunos e pesquisadores e formação de recursos
humanos de alto nível. Além da CAPES, a USP também tem participação independente em
intercâmbio com o COFECUB (USP-COFECUB). Nesse contexto, diversos docente do Programa
participam/participaram dos projetos CAPES e USP/COFECUB (Marco Antônio Zago, Eduardo
Antônio Donadi, Dimas Tadeu Covas, Alcyone Artioli Machado e Rodrigo Tocantins), na qualidade
de coordenadores ou colaboradores. Como consequência desses acordos, três alunos do
Programa realizaram doutorado em cotutela, obtendo diplomas válidos no Brasil e na França
(Renato Luiz Guerino Cunha/Marco Antônio Zago; Breno Melo Lima/Eduardo Antônio Donadi e
Alan Grupioni Lourenço /Alcyone Artioli Machado). Outro intercâmbio mais recente, aprovado
em

2013,

foi estabelecido

entre

Brasil e

Holanda

(CAPES/NUFFIC),

tendo

como

coordenador/participante os docentes Lauro Wichert Ana e Eduardo Barbosa Coelho.
Na vertente Usuário, cabe destacar o intercâmbio realizado com os Estados Unidos,
inserido no Programa Yale-USP Partnership Program, iniciado em 2009, tendo como coordenador
o docente

Benedito Fonseca, objetivando a mobilidade e treinamento de alunos de pós-

graduação em estágios de oito semanas em laboratórios da Yale, sendo que 24 alunos da FMRPUSP já participaram do intercâmbio, sendo 4 deles (Mariana Carolina de Morais Sobral, Aline
Gozzi, Breno Luiz Melo-Lima, Danillo Lucas Alves Espósito) do nosso Programa.
Na vertente Provedor, o professor Antonio Pazin Filho tem intercâmbio com a
Universidade de Santander – Bucaramanga, Colômbia para ministração de cursos de pósgraduação à distância e estruturação do curso de pós-graduação em doenças infectocontagiosas.
Recentemente, o Programa iniciou colaboração com a Universidade Central do Equador para
capacitar docentes dessa Instituição na realização de doutorados. Ainda, os docentes Milton
César Foss, Ayrton Custódio Moreira, Valdes Roberto Bolela e Ana Maria Ferreira Roselino

orientam/orientaram alunos estrangeiros provenientes de Angola, Colômbia e Chile.
Face às aspirações da USP em se tornar Universidade de Classe Mundial e, às disposições
da CAPES de atribuir conceitos mais altos aos Programas com nível semelhante aos
internacionais, a consolidação e a introdução de novos intercâmbios internacionais são iniciativas
altamente desejáveis.
Colaboração: Eduardo Antônio Donadi

