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Breve histórico:

- ENPROP – Manaus, em 23/11/2016

- Reunião regional - São Paulo, em 15/03/2017

- Lançamento do Edital PrInt – 10/11/2017

- "Estratégia de Excelência das Universidades Brasileiras e a
Iniciativa da Excelência alemã" – Brasília, em 16 /11/ 2017

- ENPROP – João Pessoa, 22/11/ 2017



Proposta Institucional Edital CAPES-Print

Destaques do Edital CAPES-Print

- Consolidação de parcerias e construção de novas

- Proposta e Plano Institucional de Internacionalização

- Parceiros prioritários

- 300 milhões anuais - 40 projetos institucionais

- Temas prioritários para as ações de internacionalização 



Período Atividade prevista

Até 18 de abr de 2018 Inscrição das propostas

Até 30 de mai de 2018 Avaliação das propostas

A partir de 1º de jun de 

2018

Divulgação dos resultados 

preliminares

Até 30 de jul de 2018 Análise de recursos e 

divulgação do resultado final

A partir de ago de 2018 Implementação dos Projetos 

Institucionais de 

Internacionalização

Calendário - CAPES



Tema indicado: sustentabilidade

Abrangência e relação com diversas áreas de 
conhecimento

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/



Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 

(sustainable development goals – ONU)

- Erradicação da pobreza;

- Fome zero;

- Boa saúde e bem-estar;

- Educação de qualidade;

- Igualdade de gênero;

- Água limpa e saneamento;

- Energia acessível e limpa;

- Emprego e crescimento econômico;



- Indústria, inovação e infraestrutura;

- Redução das desigualdades;

- Cidades e comunidades sustentáveis;

- Consumo e produção sustentáveis;

- Combate às alterações climáticas;

- Vida debaixo d’água;

- Vida na Terra;

- Paz, justiça e instituições fortes;

- Parcerias em prol das metas.



Destaques na elaboração da proposta institucional

Consolidação das parcerias  internacionais

Memoranda of Understanding (MoU)

Diagnóstico do atual estágio de internacionalização:
- Cooperação internacional: projetos financiados, 

artigos publicados em coautoria com pesquisador 
estrangeiro e mobilidade – 15 de janeiro de 2018

- Projetos relacionados ao tema indicado

- Parceria entre PPGs


