Programa de Modernização do Ensino de Graduação Engenharia EUA (PMG)
Orientações para Solicitação de Especialista Visitante
Descrição: concessão anual de visita de até dois especialistas visitantes norteamericanos atuando nos EUA, por PIM. As visitas devem se destinar à realização de
atividades de cooperação em ensino de engenharia relacionadas com o PMG.
Período de permanência no Brasil: Mínimo de 7 e máximo 21 dias.
Benefícios: Os benefícios serão administrados diretamente pela Fulbright, que
disponibilizará aos especialistas per diem, passagens aéreas, seguro saúde e
honorários.
• Diária: US$170 (incluindo hospedagem, alimentação e transporte local).
• Passagem aérea: até US$ 2.000
• Seguro saúde: até US$ 90
• Honorários: US$ 200 por dia no Brasil, após apresentação de relatório de
atividades.
Procedimento para Solicitação do Especialista Visitante
Passo 1. Solicitação
Solicitação do gestor ou coordenador do PIM, por e-mail, com justificativa de como a
visita contribui para o desenvolvimento do PIM, com o nome do beneficiário, enviada
no mínimo 60 dias de antecedência à data da viagem, acompanhada dos seguintes
documentos:
• Planilha de Dados do PIM, preenchida com as informações do PIM e do
beneficiário, modelo disponível no site do programa PMG.
• Currículo do especialista visitante norte-americano.
• Agenda completa de atividades do especialista visitante
Passo 2. Envio de instruções ao especialista visitante
Após aprovação da solicitação, a Fulbright enviará comunicação (vide instruções em
anexo, em inglês) para o especialista visitante norte-americano, com cópia para o
solicitante, com os procedimentos para obtenção de passagem, seguro de saúde, per
diem. O apoio local ao especialista visitante norte-americano é de responsabilidade
do solicitante.
Nota: todos os documentos, modelos e formulários estão disponíveis no site do PMG:
https://fulbright.org.br/special-project/modernization-of-undergraduate-educationprogram/
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