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Edital Capes-PrInt
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• Lançado em novembro de 2017.
• Retificado em fevereiro de 2018.
• Principal objetivo, conforme texto do edital:
fomentar o planejamento estratégico nas IES.
• Principais preocupações: indicação de foco,
valores disponibilizados e informações ainda
insuficientes.

Ações na UFRJ
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• Formação e início dos trabalhos da Comissão PrInt: nov de 2017
(atividade contínua);
• Reunião com os coordenadores dos PPGs 6 e 7: 19 de dez de 2017;
• Disponibilização de informações no site da PR2: 21 de dez de 2017;
• Mensagem “Informações sobre o Programa Institucional de
Internacionalização – Capes-PrInt” para os PPGs 5, 6 e 7: 28 de dez de
2017;
• Mensagem “Esclarecimentos sobre o Edital Capes-PrInt”: 17 de jan de
2018;
• Mensagem “Edital PrInt/CAPES: Novas informações”: 6 de fev de
2018;
• Mensagem “Edital PrInt/CAPES: Novas informações”, com perguntas
complementares : 23 de fev de 2018;
• Mensagem “Edital CAPES Print - Nova Solicitação de Dados”: 13 de
mar de 2018.
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Esclarecimentos Capes

O PPG que aderir ao edital PrInt não poderá:
- desligar-se do projeto institucional.
- solicitar no Balcão os itens financiados no edital:
 Auxílios para missões de trabalho no exterior;
 Recursos para manutenção de projetos de pesquisa em cooperação
internacional;
 Bolsas no exterior: Doutorado sanduíche, Professor visitante sênior e
júnior, capacitação de até 3 meses;
 Bolsas no país: Professor visitante; Jovem talento com experiência no
exterior, Pós-doutorado com experiência no exterior.

O PPG que aderir ao edital PrInt poderá:
- concorrer a outros editais Capes, salvo os incorporados pelo PrInt;
- solicitar recursos vinculados ao tema da proposta e demais temáticas.

Sobre o projeto
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• Estrutura-se a partir de temas, que “deverão estar alinhados às
competências da instituição (Item 3.2.2 do Edital) e abordar,
sempre que possível, de forma inovadora, assuntos importantes
para a sociedade brasileira”;
• Dados gerais: diagnóstico de internacionalização da UFRJ
(pontos fortes e fracos); estratégias e políticas de cooperação
internacional da instituição; indicadores institucionais (que
serão disponibilizados pela Capes);
• Solicitação de todos os recursos (2018-2021), seguindo valores
pré-definidos nos anexos do edital (associados ou não ao tema);

Parceiros Internacionais
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“70% dos recursos devem ser destinados às parcerias com instituições
de países com os quais a Capes mantém cooperação efetiva e cujas
colaborações tenham mostrado resultados mais relevantes em termos
quantitativos e qualitativos” (3.4.1.15).
África do Sul
Austrália
Canadá
Dinamarca
Finlândia
Irlanda
México
Países Baixos
Suécia

Alemanha
Áustria
China
Espanha
França
Itália
Noruega
Reino Unido
Suíça

Argentina
Bélgica
Coréia do Sul
Estados Unidos
Índia
Japão
Nova Zelândia
Rússia

Proposta UFRJ
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• Tema: Sustentabilidade
• Subprojetos:
 Protegendo a vida: reunindo pesquisas sobre
saúde, bem estar, meio ambiente, ecossistemas,
etc.
 Combatendo a desigualdade e promovendo o
desenvolvimento: articulando pesquisas sobre
tecnologia, ocupação do espaço, organização
social, educação, gênero, etc.

Nesta etapa, os PPGs devem:
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• Optar por um dos 2 subprojetos: "Protegendo a vida" ou
“Combatendo
a
desigualdade
e
promovendo
o
desenvolvimento";
• Selecionar os parceiros internacionais seguindo as diretrizes
do edital;
• Escolher representante para compor o GT que formulará a
ementa e objetivos dos subprojetos, ações para alcançá-los e
justificativa para a participação dos PPGs;
• Elaborar uma proposta de solicitação de recursos, seguindo
diretrizes formuladas pela Comissão PrInt –PR2.

Novas adesões
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• Poderão aderir à proposta institucional da UFRJ os PPGs que:
 obtiveram nota 4 ou superior na Avalição Quadrienal 2017;
 optarem por um dos subprojetos apresentados;
 demonstrarem cooperação internacional relacionada ao
tema do subprojeto escolhido;
 possuírem
registro
documental
das
parcerias
internacionais.
•

Prazo final para adesões: 09 de abril de 2018 (5, 6 e 7).

Adesões – 05abr18
Administração

Arquitetura

Biofísica

Bioquímica

Biotecnologia Vegetal

Ciência de Alimentos

Ciências da Literatura

Ciências Farmacêuticas

Clínica Médica

Direito

Ecologia
Educação

Economia da Industria e da
Tecnologia
Enfermagem

Engenharia Biomédica

Engenharia Civil

Engenharia de Processos
Químicos e Bioquímicos
Engenharia de Transportes

Engenharia de Sistemas e
Computação
Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Engenharia Metalúrgica e de
Materiais

Engenharia Nuclear

Engenharia Química

Estatística
Fisiologia

Farmacologia e Química
Medicinal
Genética

Geologia

Imunologia e Inflamação

Letras Neolatinas

Letras Vernáculas

Linguística

Lógica e Metafísica

Microbiologia

Nutrição

Planejamento Energético

Planejamento Urbano

Química Biológica

Serviço Social

Urbanismo

Zoologia

Considerações finais
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• Os PPGs terão até o mês de agosto para fazer o registro
formal das parcerias internacionais, considerando o item
3.4.1.17 do edital: “As parcerias deverão ser formalizadas
entre a Instituição Proponente e a(s) IES estrangeira(s)
por meio de instrumentos de colaboração internacional,
como Acordos de Cooperação, Convênios, Memorandos de
Entendimento, ou outro instrumento congênere”.

• Edital “retificado”
• Novo Prazo de inscrição : até 10 de maio de 2018
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