
Dados Cadastrais do Projeto de Pesquisa em Cooperação Internacional (“projetinho”) – 

Copiado dos prints do Sistema CAPES enviados pela CAPES em 14/11/18 

 

1. Dados Gerais do Projeto 

 

Título do Tema: 

• Essa informação é fixa e não pode ser alterada. 

 

Título do Projeto (100 caracteres) 

• Consta o título com o qual o projetinho foi cadastrado quando da submissão do Projeto 

Institucional de Internacionalização da UFRJ. Ele pode ser modificado no sistema, mas 

pedimos que, caso desejem modificá-lo, além da alteração junto à CAPES, façam o envio 

do título, imediatamente após ser lançado no sistema, para a PR2 pelo e-mail 

print@pr2.ufrj.br, com o conteúdo da alteração. 

 

Palavras-chave: 

• Dado não informado anteriormente à Capes 

 

Data inicial do Projeto: 

• Essa informação é fixa e não pode ser alterada. 

 

Data Término do Projeto: 

• Essa informação é fixa e não pode ser alterada. 

 

Duração: 

• Essa informação é fixa e não pode ser alterada. 

 

Área de Conhecimento: 

• Áreas de conhecimento cadastradas junto à CAPES, para seleção pelo coordenador. 

 

Descrição do Projeto (2500 caracteres): 

• Apresentação concisa dos pontos relevantes do projeto, capaz de informar o seu 

conteúdo de forma suficiente ao leitor. 

• Consta a descrição com a qual o projetinho foi cadastrado quando da submissão do 

Projeto Institucional de Internacionalização da UFRJ. Pode ser modificada no sistema, 

mas pedimos que, caso desejem modificá-la, além da alteração junto à CAPES, façam o 

envio da descrição, imediatamente após ser lançado no sistema, para a PR2 pelo e-mail 

print@pr2.ufrj.br, com o conteúdo da alteração. 

 

Contexto do Projeto (3000 caracteres): 

• Descrição sumária do contexto social no qual os resultados do projeto serão aplicados e 

de onde surgiu o problema de pesquisa, bem como a menção à existência de projetos 

semelhantes implementados ou em implementação nesse contexto, se for o caso, e como 

seu projeto se enquadra nesse cenário. 

• Dado não informado anteriormente à Capes. 
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Insumos (3000 caracteres): 

• Recursos materiais e físicos necessários para a consecução do projeto. 

• Dado não informado anteriormente à Capes. 

 

Problema (3000 caracteres): 

• Enunciação do problema de pesquisa, cuja solução é perseguida pelo projeto. 

• Dado não informado anteriormente à Capes. 

 

Relevância (900 caracteres): 

• Importância teórico-prática dos objetivos definidos, devendo focalizar tanto os 

benefícios sociais dos resultados (Relevância Social), quanto sua importância científica 

(Relevância Científica) para a área ou áreas afins. 

• Dado não informado anteriormente à Capes. 

 

Discussão Teórico-metodológica (9000 caracteres): 

• Síntese das opções teóricas do proponente, refletida na definição dos principais 

conceitos e variáveis envolvidos no projeto.  

• Pode contemplar resultados de estudos recentes e a definição de hipóteses de pesquisa. 

• Adicionalmente, contempla descrição de como o trabalho será desenvolvido para atingir 

os objetivos definidos. 

• Dado não informado anteriormente à Capes. 

 

Referências: 

• Listar, conforme as normas da ABNT, as obras e autores consultados e citados no 

projeto. 

 

 

2. Objetivos e Resultados 

 

Objetivos: 

• Objetivos do projeto. 

 

Produtos propostos: 

• Indicadores de efeitos tangíveis representados pelos produtos bibliográficos, técnicos 

ou artísticos a serem obtidos, imediatamente, ao término da pesquisa. 

 

Impactos Esperados: 

• Indicadores de efeitos tardios primários e secundários esperados no médio e longo 

prazos, dos resultados de pesquisa e da atuação da equipe, sobre a área de inserção do 

projeto, no âmbito da Formação, da Ciência ou da Tecnologia. 

 

Impactos Esperados: 

• Indicadores de efeitos tardios primários e secundários no médio e longo prazos, dos 

resultados de pesquisa e da atuação da equipe, sobre a área de inserção do projeto, no 

âmbito da Formação, da Ciência ou da Tecnologia. 

 



3. Plano de Trabalho / Atividades 

 

Plano de Trabalho: Ano 1 (2019) 

Data início: 01/01/2019  Data fim: 31/12/2019 

• Cadastrar as atividades do plano. 

 

Plano de Trabalho: Ano 2 (2020) 

Data início: 01/01/2020  Data fim: 01/06/2020 

• Cadastrar as atividades do plano. 

 

 

4. Instituições Participantes: 

• Cadastre as Instituições dos participantes da equipe do projeto, incluindo a UFRJ. 

• É obrigatório o cadastro dos PPGs dos participantes da equipe do projeto  quando tratar-

se de Instituição de Ensino Superior. Os PPGs participantes são aqueles previamente 

informados para a PR2. 

• Cadastrar: Tipo; Instituição; País; PPGs (quantidade e nomes). 

 

 

5. Membros Participantes do Projeto 

• Cadastre as pessoas que atuarão no projeto, vinculando-os aos respectivos participantes 

(IES Participantes). 

• Cadastrar: Atuação; Participante; Nome; Nacionalidade; ORCID. 

 

 

6. Orçamento 

Missão de Trabalho: 

• Cadastrar: Elemento da Despesa (selecionar entre Passagens ou Diárias); Quantidade; 

Valor Total 

• O valor total (soma das passagens e diárias) deverá ser igual àquele informado quando 

da readequação do orçamento PrInt. 

 

Recurso para Manutenção de Projeto: 

• Cadastrar: Elemento da Despesa (selecionar entre Material de Consumo, Serviço de 

Terceiros – Pessoa Física ou Serviço de Terceiros – Pessoa Jurídica); Quantidade; Valor 

Total. 

• O valor total (soma dos itens Material de Consumo, Serviço de Terceiros – Pessoa Física 

ou Serviço de Terceiros – Pessoa Jurídica) deverá ser igual àquele informado quando 

da readequação do orçamento PrInt. 

 

Será necessário fazer o download de alguns documentos, o que também será solicitado 

posteriormente pela Capes. 


