
 

Após reunião, a Banca de seleção composta pelos Professores José Ricardo Murari 

Pires (IBqM-UFRJ), Helena Maria Marcolla Araújo (ICB-UFRJ), e Carla Ribeiro 

Polycarpo (Coordenadora CAPES-PrInt IBqM) aprovou as solicitações de ambos os 

aplicantes para Auxílio de missões. Este auxílio é concedido ao Programa de Pós-

graduação em Química Biológica sob o Projeto de Cooperação Internacional  

intitulado:  “Bases moleculares das doenças prevalentes no século XXI para 
desenvolvimento de novas abordagens preventivas, diagnósticas e terapêuticas”  
pelo Programa CAPES-PrInt Edital nº. 41/2017. O projeto endereça questões 
voltadas à elucidação dos mecanismos moleculares e celulares envolvidos em 
diversas patologias, buscando a identificação de alvos e terapias para o 
tratamento de enfermidades prevalentes no século XXI, bem como aquelas que 
acometem os países ao sul do globo. A missão do Prof. Didier Salmon ao 
laboratório do Prof. Prof. Dr. Stefan Magez e  Dra. Magdalena Radwanska tem 
como objetivo maior o estabelecimento de colaboração para o  Desenvolvimento 
de estratégias imunoterapêuticas contra as tripanossomíases. A missão da Profa. 
Monica possui por objetivo apresentar o projeto “DiagSyn”da equipe Osiris Rio 
UFRJ na competição internacional de engenharia 
de sistemas biológicos, iGEM (https://2020.igem.org/Main_Page). Este encontro 
é promovido pela fundação iGEM e reune anualmente equipes de Universidades 
do todo o mundo. Ambos as missões se encaixam perfeitamente dentro do 
projeto de cooperação internacional proposto pelo IBqM, tentando trazer 
soluções inovadoras seja para o tratamento ou para o diagnóstico das doenças 
prevalentes no século XXI. 
Por motivos práticos e para que mais pessoas possam ser agraciadas com auxílio 
financeiro para missões no exterior ainda no ano de 2020 (como previsto no 
plano de aplicação enviado à CAPES), foi definido um teto de R$5.000,00 para as 
passagens e 5 diárias. Os valores do auxílio para diárias basear-se-ão na Portaria 

132/2016, conforme tabela II. Para viabilizar a viagem de todos a banca resolveu 

considerar as possíveis variações do dólar, ponderando que os valores de diárias serão 

ajustados de acordo com valor da moeda no período da viagem até o teto de R$4,50 

por U$1,00. Os agraciados devem ainda entregar toda a documentação descrita no 

edital para o qual esta seleção foi realizada e assinar um termo de compromisso para 

que possam ser reembolsados pelas viagens. Um novo edital deve ser lançado no 

próximo ano para selecionar mais dois candidatos a missões. 

 

 
Sem mais, 
 
 
Carla Ribeiro Polycarpo 
Profa. Associada IBqM - UFRJ 
Coordenadora CAPES-PrINT –PPGQB 
 
José Ricardo Murari Pires 
Prof. Associado – IBqM - UFRJ 
 
 
Helena Maria Marcolla Araújo 
Prof. Associada- ICB -UFRJ 



 
 


