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Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior 
brasileiras por meio da promoção de suas estratégias de 

“internacionalização em casa”.







Data Ação

Nov 2017 Lançamento de Edital

Mai 2018 Propostas Recebidas

Jul 2018 Avaliação e Resultados Preliminares

Ago 2018 Resultado Final

Set 2018 Reunião com Pró-reitores

Dez 2018 Pagamento para reitoria e projetos

Jan 2019 Abertura de seleção para inscrição de 
bolsistas

Fev 2019 Inicio de acompanhamento e 
monitoramento



� Para instituição e pesquisador

� AUXPE

� Convênio� Convênio

� TED

� Bolsas implementadas pela Capes



� As prestações de contas 

� Anuais; e/ou

� Continuamente pelo titular do AUXPE.

� Em caso de não prestação de contas nos prazos e forma 
determinados, 

� serão considerados inadimplentes;

� Tomada de Contas Especial.� Tomada de Contas Especial.

� Em caso de repasse de recursos descentralizados ou transferidos 
por meio de outros instrumentos

� de acordo com as orientações da Capes e da legislação em 
vigor, 

� por meio de sistemas como o SIMEC, SICONV ou outros 
aplicáveis.



� A Capes não fornecerá recursos para os seguintes fins:

� Despesas de Capital;

� Realização de obras;

� Pagamento de  pro labore para indivíduos com vínculo profissional 
com a IES  contemplada;

� Pagamento integral de taxas administrativas e acadêmicas (tuition

and fees) ou taxas de bancada (bench fees) às instituições parceiras and fees) ou taxas de bancada (bench fees) às instituições parceiras 
estrangeiras;

� bolsas e auxílios no exterior a indivíduos sem vínculo institucional 
formal com a instituição contemplada

� Despesas de manutenção das atividades da instituição, incluindo as 
de escritório/assessoria de internacionalização (ex: material de 
expediente, água, luz, telefone etc.)

� Missões de trabalho de qualquer natureza realizadas:

� pelo escritório ou assessoria de internacionalização ou 

� por outros membros da administração da instituição não envolvidos 
na gestão do Projeto Institucional de Internacionalização



� Auxílios para missões de trabalho no exterior
� projetos de pesquisa em cooperação internacional
� Apresentação de resultados de pesquisa em congressos e 

eventos internacionais de maior expressão na área de 
conhecimento,
� visitas técnicas em instituições para prospecção de eventuais 

parcerias.

� Viabilização de cotutela entre cursos de pós-graduação � Viabilização de cotutela entre cursos de pós-graduação 
stricto sensu brasileiros e estrangeiros

� Recursos para manutenção de projetos para ações 
específicas de projetos de pesquisa em cooperação 
internacional

� Outras ações internacionais de custeio propostas 
pelas IES não contemplados acima e desde que 
aprovados pela Capes



� Doutorado sanduíche 

� Professor visitante sênior 

� Professor visitante júnior

� Capacitação em cursos de curta duração ou “summer/winter schools” � Capacitação em cursos de curta duração ou “summer/winter schools” 

� Auxílios para participação em cursos a distância (MOOCs etc), 

� Tudo voltada para discentes/docentes de pós-graduação vinculados em 
cooperação internacional



� Professor visitante no Brasil 

� Jovem talento/ Pós-doutorado com experiência no exterior:

� deverá ser realizada gravação para transmissão on-line e 
posterior disponibilização. 





� Transparência

� Página especifica no site da universidade em português e 
inglês 

� Plano de internacionalização da IES em português e inglês

� Diagnostico Institucional� Diagnostico Institucional

� Temas Prioritários

� Descrição e metas

� Clara integração entre os PPGs dentro dos temas

� Reuniões periódicos dentro de temas

� Comitê Gestor

� Reuniões

� Decisões



� Estratégias e Politicas conforme edital 

� Regras para seleção dos beneficiários

� Nomear Beneficiários

� Metas e suas atendimentos

� Mudanças na gestão e politicas

� Contrapartidas

� Planejamento Anual 

� Ensino de línguas na pós-graduação

� Publicação de teses e dissertações em inglês



� Parceiros internacionais

� Não aceitamos acordos (só papel)

� Ações

� Produtos

� Realizações/cursos� Realizações/cursos

� Cursos

� Publicações com parceiros internacionais

� Citação da Capes em todos as publicações

� Normas para as bolsistas do exterior orientar (visitante e jovem talento) 
na pós-graduação

� Internacionalização em casa



� Ensino de línguas

� Metodologia Científica para publicar em 
inglês

� Aulas em outas línguas

� Atividades interculturais� Atividades interculturais

� Visiting lecturers etc

� Mudanças nos currículos

� Grupos de pesquisa/discussão internacionais 
via internet

� Contratação de estrangeiros
� etc







� Páginas 

� Pagina, aulas e matérias em inglês

� Vídeos das aulas e seminários dos visitantes

� Cooperações no exterior

� Publicações 

� Em conjunto com parceiros

� Em revistas de alto impacto

� Resultados concretos de cada missão para exterior ou no país

� Apropriação do conhecimento 

� Relatórios dos bolsistas de Jovens Talentos e Prof. Visitantes

� Publicações de artigos em revistas de alto impacto



�Projeto da Universidade e não 
da reitoria!
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Ciências Exatas e Engenharias: Teoria, Experimentação, Modelagem Computacional e Aplicações

Cultura  e Teoria Social: Focalizando Direito, Trabalho e Subjetividade

Educação no Mundo Contemporâneo

Meio Ambiente: Formação, Análise de Impacto Ambiental e Novas Tecnologias em Busca da 
Sustentabilidade e Questões Sócio-Ambientais

Políticas Públicas e Teoria Social

Saúde: Controle de Doenças e Ações pela Qualidade de Vida

Teoria política, história e redes de poder

Espanha 7

Estados Unidos 7

França 7

Canadá 6

Reino Unido 6



� Troca de coordenador

� Recursos devolvidos para União

� Não tem garantia de reposição











� Cada IES tem um servidor da Capes para 
acompanhar

� Comitê nacional e internacional

� 3 consultores externos nacionais por IES

� Mínimo 2 visitas por ano



� Questionário

� Transparência

� Planejamento e Implementação 

Internacionalização em casa� Internacionalização em casa

� Monitoramento e Acompanhamento Interno

� Contrapartidas Institucionais



� Metas

� Publicações em conjunto

� Contratação de professores

� ........



� 1ª avaliação

� Pode haver suspensão/não renovação do 
programa





� Garantir 
� disponibilidade de estrutura
� forma e os critérios de seleção estejam alinhados às diretrizes da 

Capes.
� as contrapartidas oferecidas na proposta ao financiamento

� Propiciar condições para implementar as estratégias e políticas, � Propiciar condições para implementar as estratégias e políticas, 
� inclusive com relação ao fomento propiciado pela Capes nos 

programas de formação de recursos humanos no País.

� Revisar e aprovar os relatórios e demais documentos 
apresentados pelo Grupo Gestor antes de seu envio à Capes.

� Ao divulgar, em qualquer meio, ações realizadas ou resultados 
obtidos fazer referência ao financiamento concedido pela 
Capes.



� Proporção de alunos 
� internacionais 

� Que estudam em outro país como parte da formação

� Proporção de professores estrangeiros 

� Artigos e impacto que tem pelo menos um co—autor internacional

� Numero de parcerias estratégicas e joint/double degree� Numero de parcerias estratégicas e joint/double degree

� Proporção de projetos/financiamento internacional

� Impacto das parceiras internacionais

� Internacionalização do Currículo e do Campus
� Aulas em outras línguas

� Mostrar Ciência para a politica e ciência para a prática



� Cooperação Sul-Sul 

� Fortalecimento da extensão 

� Ensino da língua portuguesa sem ligação com a pós-
graduaçãograduação

� Fortalecimento da Graduação 

� Programa de Estudantes Convênio de Graduação (PEC-
G)

� Assinar MoU/Acordo sem cooperação explicita de 
projetos de pós-graduação em cooperação 
internacional e doutorados internacionais ou cotutela



LEIA o EDITAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LEIA o EDITAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




