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Abordagem

• Descrição breve de minha instituição

• Minhas responsabilidades no setor internacional 
do SRUC

• Exemplo 1: Norgesuniversitetet

• Exemplo 2: EU FP7

• Exemplo 3: MOU EMBRAPA & SRUC

• Exemplo 4: BBSRC & FAPESP

• Exemplo 5: ANIHWA & Marie Curie

• Oportunidades futuras
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SRUC: 1 de outubro de 2012
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Colaboração internacional

• Pesquisa
• Ensino

Presente in mais de 50 paises, including o Brasil
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Meu trabalho

• Sou professor na área de saúde e bem-estar 
animal, com interesse particular nas 
consequências dos processos de ajustamento 
para o sistema nervoso central.

• Sou responsável pelas atividades internacionais 
de minha instituição para as Américas.

• Vou relatar algumas experiências nesta palestra
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Problema

• Com a economia saudável, ocupando a sexta 
posição no mundo, também experimentando um 
otimismo invejável o Brasil apresenta credenciais 
relativamente modestas no cenário global de 
pesquisa:
– A) World University Rankings  2011-2012

– Brasil: USP – 44/100; posição global 178

– B) SCImago Journal and Country Ranking 

– Brasil: 15 posição;  – H index: 285 (EUA 1.305); 
documentos 391.589 (EUA 6.149.455)
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É correta esta avaliação?

• Não necessariamente!

•  Estes dados refletem critérios específicos, nem 
sempre relevantes as politicas governamentais 
do Brasil.

•  Em certas áreas de pesquisa, como produção de 
alimentos, agricultura e produção pecuária 
tropical o Brasil é referência mundial.
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Abordagem

• Exemplo 1: Norgesuniversitetet

• Exemplo 2: EU FP7

• Exemplo 3: MOU EMBRAPA & SRUC

• Exemplo 4: BBSRC & FAPESP

• Exemplo 5: ANIHWA & Marie Curie
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1) Multimedia para monitorar dor!

• Projeto AWESOME: Norgesuniversitetet & Norwegian 
University of Life Sciences
– R$120.000 

• Universidade Federal do Paraná, Universidade 
Positivo e Universidade Federal de Pelotas

• Encaminhar os recursos para o Brasil, só pela 
Embaixada da Noruega, depois de mais de 12 meses 
de tentativas

• Trabalho importantίssimo para o sucesso do projeto 
de R$12.000.000 que coordeno (programa quadro)



2) Animal Welfare Indicators-
(AWIN) FP7 Project
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AWIN e o BrasilAWIN e o Brasil

• R$600.000 para o trabalho inovador na 
transferência de informações cientίficas para a 
sociedade: Universidade Positivo

www.animal-welfare-indicators.net

http://www.animal-welfare-indicators.net/
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Ciências Animal e Veterinária (04/2012)

Scottish Rural College, Roslin Institute, Moredun 

Institute, University of Edinburgh, Institute for Animal 

Health e 60 pesquisadores Brasileiros, ligados a 
EMBRAPA e Universidades discutiram cooperação 
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4) BBSRC & FAPESP (+outros)

• Proposta para o edital BBSRC & FAPESP no 
valor de R$6.700.000, junto com colaboradores 
da USP. 

• Discussões em andamento para projetos junto a 
União Européia

– Marie Curie Initial Training Network Grant

–ANIHWA-ERA NET
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Pontos negativos: 1

• Existe uma morosidade inexplicável, e sem 
justificativa, em certos setores ligados ao 
processo de tomada de decisões no Brasil.

•  O histόrico de colonialismo extrativista 
assusta pesquisadores e instituições sobre 
questões de propriedade intelectual.

• Estratégias a longo prazo, com avaliação 
sistemática são raras. 
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Pontos positivos: 1 

• Brasileiros, de uma forma geral, tem talentos naturais 
para serem catalisadores de redes de cooperação.

• As relações pessoais estabelecidas por 
pesquisadores Brasileiros são “sόlidas” e 
“profundas”.

• O Brasil tem despertado uma curiosidade muito 
saudável na comunidade cientίfica internacional.

• Recursos tem sido alocados de uma forma crescente 
para processos de cooperação internacional entre o 
Brasil e o Reino Unido (BBSRC & FAPESP; BBSRC 
& CNPq).
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Novas idéias: Ciência sem fronteiras

• É o plano mais ambicioso de aceleração no 
processo de mobilidade internacional nas 
diversas  áreas de pesquisa no mundo.

• Tem sido assunto prioritário na agenda das 
entidades financiadoras de pesquisa no mundo 
inteiro, e faz parte dos “pacotes” de negociações 
em todas as missões diplomáticas que o Brasil 
recebe.
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Importância da internacionalização

• Não é uma panacéia para resolver todos os 
problemas

• Certos assuntos como:
– A) Mudanças climáticas 

– B) Produção de alimentos, 

– C) Segurança alimentar 

– D) Doenças emergentes

• são globais, veja o recente exemplo da merenda 
escolar na Alemanha.
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Alguns temas globais

• Segurança alimentar

• Saúde e bem-estar 
humano e animal

• Formas renováveis 
de energia

• Rastros/pegadas de 
carbono

• Recursos naturais e 
biodiversidade

• …

Pobreza

Propriedade

intelectual
Politicas 

financeiras

Saude        

                    

Alimentos

Bem-estar

Humano e

animal

Clima
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AgradecimentosAgradecimentos

• FPVII team

www.animal-welfare-indicators.net

http://www.animal-welfare-indicators.net/
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Obrigado!

• ABEP-UK

• Cambridge University Brazilian Society
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