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TEMA 1 - Questão social – desafios contemporâneos em políticas públicas

Entre 23 de novembro e 5 de dezembro a 
professora Maria Lúcia Teixeira Garcia realizou 
missão de trabalho na Universidade de Humak 
(Finlândia) com objetivo de assinatura de acordo 
de cooperação e identificação de editais para 
submissão de propostas de pesquisa conjunta.

Com reuniões com a reitoria e setores 
administrativos, a missão oportunizou: Assinatura 
de acordo de cooperação (disponível na página da 
SRI), submissão conjunta de proposta ao edital 
Erasmus+ (finalizada em fevereiro de 2022) e 
início de discussão de proposta conjunta para 
o Edital Capacity Building. Além disso, outras 
parcerias entre cursos da Ufes e da Humak estão 
sendo levantadas por outros departamentos.

Reuniões com colegas de Humak University, UFES e Robert Gordon University

A Secretaria de Relações Internacionais da Ufes se 
reuniu algumas vezes, virtualmente, com técnico 
da universidade de Humak para elaboração 
de proposta ao Edital Erasmus +. A ação prevê 
financiamento para mobilidade de docentes, 
discentes e técnicos entre as duas universidades.

Proposta submetida ao edital Erasmus+
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Em fevereiro foi a vez da professora Maria Lúcia 
realizar missão de trabalho na Universidade 
Robert Gordon (Aberdeen, Escócia). As atividades 
envolveram reuniões com a reitoria e setor 
responsável por co-tutela e dupla titulação, aulas 
com alunas do curso de Serviço Social, reunião 
com colegas dos Departamentos de Serviço 
Social, Saúde Pública e Arquitetura, além de 

reuniões com o setor responsável por editais e 
cooperações.

As atividades foram frutíferas e as tratativas para 
co-tutela foram bem sucedidas. A agenda de novas 
reuniões e assinatura de acordos para isso estão 
em curso.

Aberdeen

Fotos do Campus de Jyväakylä

Professora Maria Lucia, da Ufes. ministra aula no curso de Serviço Social da Robert Gordon University
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“It has been an absolute pleasure to have your 
contributions throughout your stay with colleagues 
and students across social work, sociology and 
allied health professionals. Additionally, I am 
really pleased also with the progress we made 
on the negotiations to establish a joint PhD 
course of study, as well as developing research 
collaborations across a variety of disciplines 
across both our institutions”

(Gary Spolander, professor do curso de Serviço 
Social e parceiro no Capes PrInt).

Parcerias

Reunião com Stephen Vertigans, Gary Spolander e Maria Lucia T. Garcia e Nick Fyfe

“A quick message to say how much we have 
valued and enjoyed you being with us.  Your time 
has here has flown and clearly has been very 
productive at university, school and co-authoring 
levels which is an increasingly rare combination! 
There is much we can take forward and I hope 
this visit is one of many in a growing relationship 
between our schools and interests” 
(Stephen Vertigans, RGU).

Dessa missão resultaram ainda atividades que se 
estenderão pelos próximos anos.

Além disso, a Secretaria de Relações Internacionais da Ufes se reuniu virtualmente com técnico da 
Robert  Gordon para planejamento de evento virtual em conjunto, objetivando o estabelecimento de 
novas parcerias entre pesquisadores e a expansão das relações para outras áreas do conhecimento. A 
previsão de realização do evento é em Abril/Maio de 2022.


