EDITAL PROJETO INSTITUCIONAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO
UnB/ CAPES PrInt
Edital DPG 002/2019 – PRIMEIRA CHAMADA CAPES PrInt
O Decanato de Pós-Graduação da Universidade de Brasília torna público o presente edital
para a seleção dos planos de trabalho com aderência aos temas do Projeto Institucional
de Internacionalização – Capes PrInt, de acordo com as normas do Edital nº. 41/2017 da
Capes (www.dpg.unb.br).
1. Meta e Temas de Pesquisa do Projeto Institucional (PrInt)
Promover a formação continuada de profissionais e pesquisadores de alto nível,
dedicados ao desenvolvimento de ciência, tecnologia e/ou inovação para a resolução
dos complexos problemas contemporâneos que surgem em contextos locais e globais.
Propõe-se, assim, em consonância com o Projeto e com o Plano de
Internacionalização
da
UnB
(http://dpg.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=606&Ite
mid=464), desenvolver pesquisas multi ou interdisciplinares, com base em parcerias
internacionais e a partir de grupos de excelência da UnB, de modo a fortalecer as
vocações institucionais e a promover a integração entre áreas do conhecimento e
atores locais e globais no campo da ciência.
Constitui-se como problemática geral de pesquisa, para os fins deste projeto, as
transformações no Planeta Terra que vêm ocorrendo de forma constante e rápida,
em diferentes dimensões - geológica, ecológica, sociocultural, política e econômica.
Parte dessas transformações é geradora de crises (como desastres ambientais,
epidemias, aprofundamento das desigualdades, fome e intolerância) e exige a
formulação de respostas inovadoras (teóricas e práticas), que devem considerar os
desafios do desenvolvimento e da sustentabilidade, presentes e futuros, da vida na
Terra.
Foram estabelecidos dentro do Projeto Institucional seis temas prioritários (Anexo
I), organizados em dois grandes eixos:
Eixo I – Transformações em curso, focalizando pesquisas dedicadas à compreensão
das transformações naturais e humanas no planeta, englobando três temas prioritários:
1. Dinâmicas Naturais e Antrópicas sobre o Planeta; 2. Desigualdade, globalização e
seus efeitos sobre a sociedade contemporânea; 3. Vida e saúde em um mundo em
transformação;
Eixo II – Transformações necessárias, baseadas em ciência, tecnologia e práticas
sociais para responder aos desafios do desenvolvimento e da sustentabilidade,
englobando os outros três temas prioritários: 4. C & T para o desenvolvimento e a
sustentabilidade; 5. Diversidade, práticas sociais e a afirmação de direitos; e 6.
Questões urbanas contemporâneas: dinâmicas sociais, desenvolvimento e inovação.

2. Dos Objetivos
2.1. Fomentar a construção, implementação e consolidação de planos estratégicos de
internacionalização, nas áreas do conhecimento priorizadas pelo Plano
Institucional de Internacionalização da Universidade de Brasília
(http://www.int.unb.br/br/institucional/plano-de-internacionalizacao).
2.2. Estimular a formação de redes de pesquisas internacionais com vistas a aprimorar
a qualidade da produção acadêmica vinculadas à pós-graduação.
2.3. Ampliar as ações de apoio à internacionalização na Pós-graduação da UnB.
2.4. Promover a mobilidade de docentes e discentes, com ênfase em doutorandos,
pós-doutorandos e docentes para o exterior e do exterior para o Brasil, vinculados
a programas de pós-graduação stricto sensu com cooperação internacional
(Anexo I).
2.5. Consolidar a vocação da UnB como um ambiente internacional.
2.6. Integrar outras ações de fomento da Capes ao esforço de internacionalização da
UnB.
3. Dos recursos
3.1. O presente edital conta com orçamento de R$ 12.619.259,26, em bolsas para
mobilidade, conforme proposta submetida pela UnB e aprovada pela Capes, para
o ano de 2019 no âmbito do Projeto Capes PrInt.
3.1.1. Cada Programa de Pós-Graduação poderá solicitar um valor máximo de
R$420.000,00, na forma de bolsas de mobilidade internacional, conforme o
anexo II.
3.2. Adicionalmente, o presente edital conta com orçamento de R$ 990.000,00 para
missões de trabalho.
3.2.1. Cada Programa de Pós-Graduação poderá solicitar um valor máximo de R$
33.000,00 para missões de trabalho, de acordo com as normas da Portaria
Capes no 8/2018.
4. Dos Requisitos
4.1. O plano de trabalho em cooperação internacional a ser apresentado deverá ser
coordenado por um professor doutor do corpo permanente de Programas de PósGraduação stricto sensu, com nota igual ou maior que 5 (cinco), segundo
avaliação da Capes (2013-2016).
4.1.1. O plano de trabalho deve ser aprovado pelo Colegiado do Programa de PósGraduação ao qual está vinculado o coordenador do plano de trabalho.
4.1.2. O plano não poderá ser coordenado por pesquisadores que façam parte do
Grupo Gestor, bem como pelos responsáveis por projetos consolidados
dentro do Capes PrInt.
4.1.3. Os membros do Grupo Gestor, bem como os responsáveis por projetos
consolidados dentro do Capes PrInt podem compor a equipe do plano de
trabalho a ser apresentado, mas não poderão ser beneficiários de bolsas.
Somente poderão participar de missões de trabalho.

4.1.4. Os membros da equipe, inclusive o coordenador, devem ser professores na
ativa do quadro permanente da UnB credenciados como orientadores em
Programas de Pós-Graduação com nota igual ou maior que 5 (cinco),
segundo avaliação da Capes (2013-2016).
4.2. O plano de trabalho deve se enquadrar em, pelo menos, um dos temas prioritários
(Item 1 e Anexo IV) definidos pela Proposta Institucional da UnB aprovada
dentro do edital Capes PrInt (Edital Capes nº. 41/2017).
4.3. O plano de trabalho deve ter previsão de implementação para o ano de 2019.
4.4. As diferentes modalidades de bolsa seguem as regras já estabelecidas pela Capes.

5. Do Plano de Trabalho
5.1. O plano de trabalho, em cooperação internacional, deverá seguir o modelo
disponível no Anexo V e deverá apresentar:
5.1.1. Identificação de, pelo menos, um dos temas prioritários (Anexo IV) no qual
se enquadra o plano, justificando a aderência ao(s) tema(s);
5.1.2. Indicação dos membros da equipe, com os respectivos Programas de PósGraduação (membros brasileiros) e Instituições no exterior (membros
estrangeiros) participantes;
5.1.3. Indicação da pertinência das Instituições no exterior participantes;
5.1.4. Objetivos do plano de trabalho com uma descrição de seus pontos
relevantes;
5.1.5. Relevância científica para a área de interesse e afins;
5.1.6. Resultados esperados, tais como indicadores representados pelos produtos
bibliográficos, técnicos ou artísticos a serem obtidos;
5.1.7. Impactos esperados dos resultados de pesquisa e da atuação da equipe sobre
a área de inserção do plano de trabalho, no âmbito de formação, ciência e/ou
tecnologia, indicando o potencial de internacionalização;
5.1.8. Atividades programadas de cada membro da equipe do plano;
5.1.9. Solicitação de, pelo menos, uma bolsa de doutorado sanduíche e uma de
pesquisador visitante no Brasil;
5.1.10. Orçamento detalhado indicando as modalidades de bolsas e os respectivos
programas de pós-graduação beneficiados.
5.2. Documentação que deverá ser anexada ao plano de trabalho
5.2.1. Carta da IES estrangeira concordando com a colaboração internacional nos
termos do edital CAPES 41/2017;
5.2.2. Link do currículo Lattes dos membros da equipe brasileira;
5.2.3. Currículos resumidos de todos os membros estrangeiros da equipe;
5.2.4. Número do ORCID (Open Researcher and Contributor ID) dos membros
da equipe do plano de trabalho, brasileiros e estrangeiros.
6. Da Submissão do Plano de Trabalho
6.1. Os planos de trabalho serão encaminhados pelo coordenador do Programa de
Pós-Graduação, via SEI, ao Decanato de Pós-Graduação.

6.1.1. Os coordenadores deverão enviar somente os planos coordenados por
docentes do PPG.
6.2. A submissão deverá incluir a ata de aprovação pelo Colegiado Programa de PósGraduação ao qual o Coordenador do plano é vinculado.
6.3. Não há um limite para submissão de planos de trabalho pelos PPGs, desde que
seja observado o limite orçamentário, estabelecido no item 3.2, e contemplados
os temas prioritários institucionais do Capes PrInt.
7. Da Seleção do Plano
7.1. A análise e seleção do plano enviado serão efetuadas pelo Grupo Gestor do
Projeto Institucional de Internacionalização (Capes PrInt), formado por docentes
de programas de pós-graduação stricto sensu da UnB, representantes das diversas
áreas do conhecimento.
7.2. Os critérios para avaliação dos planos de trabalho serão:
7.2.1. Adequação do plano ao(s) tema(s) prioritário(s) do Capes PrInt (Item 1 e
Anexo IV).
7.2.2. Articulação de diferentes grupos de pesquisa e programas de pós-graduação
5, 6 e 7 que aderiram ao Capes PrInt.
7.2.3. Excelência e liderança científica (no âmbito internacional) do coordenador
do plano de pesquisa e da equipe científica.
7.2.4. Notas dos programas de Pós-Graduação na avaliação quadrienal 2013-2016
da Capes, bem como a reputação acadêmica e científica dos grupos e
instituições estrangeiras envolvidos.
7.2.5. Aspectos inovadores das propostas em relação a projetos de pesquisa já
existentes.
7.2.6. Impacto institucional do plano de trabalho para a promoção da
internacionalização do ensino e da pesquisa, com contribuição ao Capes
PrInt e ao Plano Institucional de Internacionalização da UnB.
7.2.7. Previsão, documentada na forma de termos de anuência, de contrapartidas
das instituições estrangeiras.
7.2.8. Adequação do orçamento aos itens financiáveis e à execução do plano de
trabalho proposto, dentro do teto.
8. Dos Itens Financiáveis
8.1. Auxílios para missões de trabalho no exterior de docentes da UnB, integrantes da
equipe do plano de trabalho:
8.1.1. Diárias de 7 (mínimo) a 20 (máximo) dias, auxílio deslocamento e auxílio
seguro/viagem (Anexo III).
8.2. Bolsas no País:
8.2.1. Professor visitante no Brasil: visa atrair professores de renome, atuantes
e residentes no exterior, para proferir cursos, treinamentos, palestras ou
seminários presenciais, com vigência de, no mínimo, 7 (sete) e, no máximo,
30 (trinta) dias.

8.2.2. Pós-doutorado com experiência no exterior: visa atrair pesquisadores ou
docentes, brasileiros ou estrangeiros, residentes no Brasil ou no exterior que
tenham relevante experiência acadêmico-científica no exterior (doutorado
pleno ou pós-doutorado, no mínimo, de doze meses), para realização de
atividades de pesquisa ou docência, com vigência de 12 meses.
8.2.3. Nas atividades de docência dos bolsistas no País, nas modalidades acima
descritas, deverá ser realizada, sempre que possível, documentação
audiovisual das atividades para transmissão on-line ou posterior
disponibilização.
8.3. Bolsas no exterior:
8.3.1. Professor Visitante no exterior Sênior (professor doutor do corpo
permanente de Programas de Pós-Graduação stricto sensu, com vínculo
empregatício, que possua mais de 10 (dez) anos de doutoramento, tendo por
referência o último dia para a inscrição no processo seletivo), com vigência
de 3 meses.
8.3.2. Professor Visitante no exterior Júnior (professor doutor do corpo
permanente de Programas de Pós-Graduação stricto sensu, que possua até
10 (dez) anos de doutoramento, tendo por referência o último dia para a
inscrição no processo seletivo), com vigência de 6 meses.
8.3.3. Capacitação em cursos de curta duração ou “summer/winter schools” no
exterior, com vigência de até 3 meses, ou auxílios para participação em
cursos à distância (MOOCs, etc.), voltada para discentes e para o corpo
técnico da pós-graduação vinculados a projeto de pesquisa em cooperação
internacional.
8.3.4. Doutorado sanduíche, com vigência entre 6 e 12 meses.
9. Dos Itens não Financiáveis:
9.1. Despesas de Capital.
9.2. Realização de obras.
9.3. Pagamento de pró-labore para indivíduos com vínculo profissional com a UnB.
9.4. Pagamento integral de taxas administrativas e acadêmicas (tuition and fees) ou
taxas de bancada (bench fees) às instituições parceiras estrangeiras.
9.5. Bolsas e auxílios no exterior a indivíduos sem vínculo institucional formal com
a UnB.
9.6. Despesas de manutenção das atividades da Universidade, incluindo as de
escritório/assessoria de internacionalização (e.g: material de expediente, água,
luz, telefone, etc.).
10. Do Cronograma
Atividade
Lançamento do Edital DGP/Capes PrInt – Primeira
Chamada
Prazo para submissão dos Planos de Trabalho

Data
18/03/2019
15/04/2019

Resultado da análise dos Planos de Trabalho pelo Comitê
Gestor
Período de recurso
Resultado Final
Indicação de Bolsistas
Prazo Capes
01/04 a 31/05 (indicação) – junho a setembro (início)
Indicação de Bolsistas
Prazo Capes
01/07 a 15/08 (indicação) – outubro a dezembro
(início)
Indicação de Bolsista
Prazo Capes
01/11 a 30/11 (indicação) – janeiro a março (início)
Brasília, 18 de março de 2019.
Adalene Moreira Silva
Decana de Pós-Graduação
Decanato de Pós-Graduação

03/05/2019
06 e 07/05/2019
08/05/2019
13/05/2019

05/09/2019

15/11/2019

ANEXO I
Relação de países incluídos no Projeto UnB Capes PrInt
TEMA: 1. Dinâmicas naturais e antrópicas sobre o planeta
1. África do Sul
7. China
2. Alemanha
8. Dinamarca
3. Argentina
9. Espanha
4. Austrália
10. Estados Unidos
5. Bélgica
11. Finlândia
6. Canadá
12. França
TEMA: 2. Desigualdade,
contemporânea
1. África do Sul
2. Alemanha
3. Argentina
4. Austrália
5. Bélgica
6. Canadá
7. China

13. Itália
14. Noruega
15. Reino Unido
16. Suécia

globalização e seus efeitos sobre a sociedade
8. Dinamarca
9. Espanha
10. Estados Unidos
11. Finlândia
12. França
13. Holanda
14. Itália

TEMA: 3. Vida e saúde em um mundo em transformação
1. Alemanha
7. Espanha
2. Argentina
8. Estados Unidos
3. Austrália
9. França
4. Bélgica
10. Holanda
5. Canadá
11. Japão
6. Dinamarca
12. México

15. Japão
16. México
17. Nova Zelândia
18. Portugal
19. Reino Unido
20. Suécia
21. Suíça

13. Portugal
14. Reino Unido
15. Suécia
16. Suíça

TEMA: 4. C & T para o desenvolvimento e a sustentabilidade
1. Alemanha
6. Dinamarca
11. Itália
2. Austrália
7. Espanha
12. Japão
3. Bélgica
8. Estados Unidos
13. Reino Unido
4. Canadá
9. França
5. China
10. Holanda
TEMA: 5. Diversidade, práticas sociais e a afirmação de direitos
1. África do Sul
5. Dinamarca
9. Holanda
2. Alemanha
6. Espanha
10. Itália
3. Argentina
7. Estados Unidos
11. Japão
4. Bélgica
8. França
12. Suíça
TEMA: 6. Questões urbanas contemporâneas: dinâmicas sociais, desenvolvimento e
inovação
1. Alemanha
6. Dinamarca
11. Reino Unido
2. Argentina
7. Espanha
12. Suécia
3. Austrália
8. Estados Unidos
13. Suíça
4. Canadá
9. França
5. China
10. Itália

ANEXO II
Modalidades de bolsa e respectivos valores concedidos dentro do Projeto de
Internacionalização (Edital Capes PrINT 41/2017) para a UnB em 2019.
2019
MODALIDADE

QUANT

VALOR

Professor Visitante no Exterior Júnior (6 meses)

16

R$ 788.299,20

Pós-doutorado com experiência no exterior (12 meses)

23

R$ 1.776.058,54

Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

18

R$ 717.595,20

Professor Visitante no Exterior Sênior (6 meses)

9

R$ 591.105,60

Professor Visitante no Brasil (1 mês)

88

R$ 2.037.665,52

Capacitação (1 mês)

3

R$ 46.375,20

Doutorado Sanduíche (12 meses)

82

R$ 6.254.697,60

Capacitação (3 meses)

16

R$ 407.462,40

TOTAL

255

R$ 12.619.259,26

ANEXO II
Valores de Itens financiáveis - BOLSAS NO EXTERIOR - Alterado conforme
publicação no D.O.U de 03/05/2018, Seção 3, Página 30 (Fonte: Capes)
ORIENTAÇÕES
1. Somar o primeiro mês com os meses subsequentes
2. Caso a bolsa dure mais de 6 meses, o(a) bolsista fará jus a dois auxílios-deslocamento
CUSTO MENSAL POR BOLSISTA E POR MODALIDADE
(VALORES EM USD) - 1º MÊS
Modalidade

Professor
Visitante no
Exterior
Sênior
Professor
Visitante no
Exterior
Júnior
Doutorado
Sanduíche
Capacitação

Mensalidade

Auxíliodeslocamento
(Passagem aerea)

Auxílio-instalação

Seguro-saúde

$2.300,00

Emitido pela CAPES

$2.300,00

$90,00 (MENSAL)

$2.100,00

Emitido pela CAPES

$2.100,00

$90,00 (MENSAL)

$1.300,00

Emitido pela CAPES

$1.300,00

$90,00 (MENSAL)

$1.300,00

Emitido pela CAPES

$1.300,00

$90,00 (MENSAL)

Taxa de câmbio estimada (USD/BRL): 3,6

ANEXO III
ITENS FINANCIÁVEIS - AUXÍLIOS PARA MISSÕES DE TRABALHO E
RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA EM
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
(Fonte: Capes)
Os valores deste anexo deverão ser utilizados para o cálculo do orçamento das
propostas de Projeto Institucional de Internacionalização (PII), sendo convertidos em
reais à cotação de R$3,60 por cada dólar.
1-

Os valores de referência para o auxílio deslocamento (para custeio de passagens
aéreas) das missões de trabalho de projetos de pesquisa em cooperação internacional ou
de missões de trabalho individuais basear-se-ão no valor de bilhete em classe econômica,
comparando-se, pelo menos, três cotações e optando-se pela cotação de menor valor; ou,
alternativamente, nos valores constantes da Portaria 201/2017, conforme tabela I:
2-

TABELA I – Auxílio deslocamento
Região geográfica
África
América Central
América do Norte
América do Sul
Ásia
Europa
Oceania

3-

Valor (USD)
1.891,00
1.323,00
1.604,00
736,00
2.521,00
1.706,00
3.121,00

Os valores do auxílio para diárias basear-se-ão na Portaria 132/2016, conforme

tabela II:
TABELA II
Grupo de países
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D

Valor (USD)
Até 180,00
Até 260,00
Até 310,00
Até 370,00

O auxílio seguro saúde nas missões de trabalho, no âmbito de projetos ou
individuais, será pago conforme os valores constantes na Portaria 201/2017. No entanto,
para fins de cálculo do orçamento da Proposta de Projeto Institucional, deverá ser
utilizado o valor de USD 90,00 por missão.
4-

Os recursos para manutenção de projeto têm valores flexíveis. Sugere-se, como
valor de referência, o montante anual de BRL 10.000,00 por projeto de pesquisa em
cooperação internacional. Reforça-se que valores diferentes poderão ser apresentados
pelas Instituições proponentes.
5-

ANEXO IV
Temas Prioritários
1. Dinâmicas Naturais e Antrópicas sobre o Planeta
a. História da dinâmica da vida na terra: paleoambiente, mudanças climáticas e
impactos socioambientais.
b. Os sistemas mineral, petrolífero e hídrico: geodinâmica, commodities e
importância socioeconômica.
c. Mudanças nas formas de ocupação da terra e de uso dos recursos naturais.
d. Novos materiais (metais raros, fontes de matéria prima).
Programas Incluídos: Antropologia, Ciências Biológicas (Biologia Molecular),
Desenvolvimento Sustentável, Direito, Ecologia, Economia, Geografia, Geologia,
Geotecnia, Informática, Matemática, Química.
2. Desigualdade, globalização e seus efeitos sobre a sociedade contemporânea
a. Democracia, Estados Nacionais e governança global.
b. Desigualdade e transformações no mundo do trabalho, nos fluxos populacionais
e nas subjetividades sociais.
Programas Incluídos: Administração, Antropologia, Ciência Política, Ciências da
Informação, Desenvolvimento Sustentável, Direito, Economia, Educação, Geografia,
Linguística, Literatura, Política Social, Processos de Desenvolvimento Humano e
Saúde, Psicologia Social do Trabalho e das Organizações (Psto), Relações
Internacionais, Sociologia.
3. Vida e saúde em um mundo em transformação
a. Mecanismos genético-moleculares em doenças
b. Saúde e sociedade, epidemiologia das doenças crônicas, não infecciosas,
infecciosas, emergentes e negligenciadas.
Programas Incluídos: Bioética, Ciências Biológicas (Biologia Molecular), Ciências
da Saúde, Ciências Médicas, Geografia, Informática, Patologia Molecular, Psicologia
Clínica e Cultura.

4. C & T para o desenvolvimento e a sustentabilidade
a. O aprimoramento nas técnicas de manejo, de forma integrada e sustentável, dos
recursos naturais, incluindo populações tradicionais.
b. A proposição de métodos e técnicas de biotecnologia que possibilitem criar
processos industriais inovadores.

c. A ampliação do conhecimento da biodiversidade do Cerrado, com vistas a
desenvolver tecnologias que protejam esse bioma das mudanças antrópicas e
climáticas.
d. A identificação de novos alvos farmacológicos e o desenvolvimento de novas
formas de intervenções terapêuticas.
Programas Incluídos: Ciências Animais, Ciências Biológicas, (Biologia
Molecular), Ciências da Saúde, Ciências Médicas, Desenvolvimento Sustentável,
Ecologia, Economia, Fitopatologia, Geografia, Geologia, Informática, Patologia
Molecular, Psicologia Clínica E Cultura, Química.
5. Diversidade, práticas sociais e a afirmação de direitos
a. Práticas sociais, educativas e de promoção ao desenvolvimento humano.
b. A valorização da diversidade sociocultural e a afirmação de direitos (inclusive à
diferença e à cultura).
Programas Incluídos: Administração, Antropologia, Bioética, Ciências Animais,
Ciências da Informação, Ciências da Saúde, Direito, Educação, Geografia,
Linguística, Literatura, Política Social, Processos de Desenvolvimento Humano e
Saúde, Psicologia Clínica e Cultura, Psicologia Social, do Trabalho e das
Organizações (Psto), Sociologia.

6. Questões urbanas contemporâneas: dinâmicas sociais, desenvolvimento e
inovação
a. Questões ambientais, tecnologia e sustentabilidade.
b. Dinâmicas sociais urbanas
Programas Incluídos: Antropologia, Ecologia, Educação, Geografia, Geologia,
Geotecnia, Matemática, Política Social, Processos de Desenvolvimento Humano e
Saúde, Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações (Psto), Química.

ANEXO V
PLANO DE TRABALHO
1 – DADOS CADASTRAIS
Tema Prioritário:
Nome do Coordenador:
PPG do Coordenador:

E- mail:

2 – MEMBROS DA EQUIPE (Brasil)
Nome

Programa de Pós-Graduação

ORCID

3 – MEMBROS DA EQUIPE (Exterior)
Nome

Instituição

4- PERTINÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES NO EXTERIOR

ORCID

5 - OBJETIVOS

6 – RELEVÂNCIA CIENTÍFICA

7 – RESULTADOS ESPERADOS

8 – IMPACTOS ESPERADOS

9 – ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA MEMBROS DA EQUIPE
Nome:
Atividades:

Nome:
Atividades:

Nome:
Atividades

10 – ORÇAMENTO – Bolsas
Modalidade

Nº de Cotas

PPG

Valor Total (R$)

11 – ORÇAMENTO – Missões de trabalho
Diárias (R$)
Qtd
Valor

Auxílio
deslocamento (R$)

Auxílio seguro
saúde/viagem (R$)

PPG

Total (R$)

