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De: Sub-reitora de Pós-graduação e Pesquisa 
Para: Aos Programas de Pós-graduação da UERJ 

Assunto:  Chamada Institucional de Internacionalização   
 
No âmbito do Programa CAPES PrInt, a Sub-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa apresenta a presente 

Chamada Institucional de Internacionalização visando à  seleção de projetos de internacionalização 

dos Programas de Pós-graduação da Uerj  que atendam às exigências contidas no referido Edital, para 

comporem o projeto institucional de nossa Universidade a ser submetido  à CAPES. 
  
Os anexos estão disponíveis na página da SR-2:  www.sr2.uerj.br. 
 

1.       formulário 1 - Capes PrInt Uerj (Edital 41/2017) 
2.       formulário 2 - Capes PrInt Uerj (Edital 41/2017) 
3.       formulário proposta de orçamento 
4.       Chamada Institucional de Internacionalização –Uerj com base no Edital Capes PrInt 

5.      Capes PrInt Edital 41/2017 
6.       relação dos países com os quais a cooperação científica e acadêmica com o Brasil    

tem se mostrado mais efetiva. 
  
A inscrição dos projetos dos PPGs será realizada mediante envio dos formulários correspondentes para            

o e-mail capesprintuerj@sr2.uerj.br ( formulários 1, 2 e 3)  preenchidos corretamente e no prazo 

definido no cronograma desta chamada. os formulários a serem preenchidos serão: 
 

1.       formulário 1 – chamada interna Capes PrInt Uerj  
2.       formulário 2 – chamada interna Capes PrInt Uerj 
3.       formulário proposta de orçamento chamada interna 

  
Cronograma 

·         até 25 de fevereiro de 2018 – encaminhamento das propostas pelos Programas 

·         até 02 de março de 2018 - avaliação das propostas pelo comitê gestor e divulgação do resultado 

·         até 05 de março de 2018 – encaminhamento de recursos pelo PPG (para o   

endereço capesprintuerj@sr2.uerj.br 

·         até 09 de março de 2018 – divulgação do julgamento dos recursos 

·         até 18 de abril de 2018 – elaboração do projeto de internacionalização da Uerj a ser encaminhado 

à Capes. 

·         a partir de agosto de 2018: implementação do projeto institucional de internacionalização da Uerj. 

Solicitamos que qualquer comunicação a respeito do presente edital seja feito tão somente por 

intermédio do e-mail capesprintuerj@sr2.uerj.br 

Estamos ao dispor para esclarecer dúvidas e ajudar no que for necessário.  
  
Comitê Gestor:  Egberto Gaspar  de Moura/Alice Casimiro Lopes/Kenneth Camargo/Cristina 

Russi/Antonio José da Silva Neto/ Israel Felzenszwalb/Tania Salié. 


