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Nesta quinta-feira, 9, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 
divulga o edital (http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/10112017-Edital-41-
2017-Internacionalizacao-PrInt-2.pdf)do programa CAPES/PrInt (/cooperacao-
internacional/multinacional/programa-institucional-de-internacionalizacao-capes-print), que 
disponibilizará R$ 300 milhões anuais para apoio a Projetos Institucionais de 
Internacionalização. No total, serão selecionados até 40 projetos. As propostas devem ser 
apresentadas por instituições, que têm até o dia 18 de abril de 2018 para realizar as inscrições 
na página da CAPES. O Projeto Institucional de Internacionalização deverá ser preenchido no 
formulário eletrônico em inglês e em português e, a ele, deverão ser anexados os documentos 
exigidos no Edital (http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/10112017-Edital-
41-2017-Internacionalizacao-PrInt-2.pdf).
Para participar da seleção, as instituições devem ter no mínimo quatro programas de pós-
graduação recomendados pela CAPES nas duas últimas avaliações e, pelo menos, dois cursos de 
doutorado. Os projetos devem durar até 4 anos com início a partir de agosto de 2018.
Benefícios
Os projetos selecionados receberão recursos para missões de trabalho no exterior, bolsas no 
país e no exterior e outras ações de custeio devidamente aprovadas pela CAPES. O resultado 
final deverá ser publicado em julho de 2018.
CAPES/PrInt
Instituído pela portaria nº 220, de 3 de novembro de 2017, o Programa Institucional de 
Internacionalização de Instituições de Ensino Superior (IES) e de Institutos de Pesquisa do Brasil 
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(CAPES/PrInt (/cooperacao-internacional/multinacional/programa-institucional-de-
internacionalizacao-capes-print)) tem como objetivo fomentar a construção, a implementação e 
a consolidação de planos estratégicos de internacionalização de instituições, estimular a 
formação de redes de pesquisas internacionais com foco no aprimoramento da qualidade da 
produção acadêmica vinculada à pós-graduação, ampliar as ações de apoio à 
internacionalização na pós-graduação, promover a mobilidade de docentes e de discentes, 
incentivar a transformação das instituições participantes em um ambiente internacional, além 
de integrar outras ações de fomento da CAPES ao esforço de internacionalização.
Para sua concepção, foram feitas pesquisas na Plataforma Sucupira e por meio de questionários 
encaminhados às IES e convocados renomados pesquisadores brasileiros, com inserção 
internacional, que compartilharam ideias com os principais atores da pós-graduação nacional 
para a elaboração de um programa que realmente atendesse à necessidade das IES e da pós-
graduação brasileira. Segundo a diretora de Relações Internacionais da CAPES, Concepta 
Mcmanus, uma das principais conclusões tiradas nesta discussão foi a de que os principais 
atores da área de ciência, tecnologia, inovação e ensino superior no Brasil devem assumir o 
protagonismo no processo de internacionalização da pesquisa brasileira. Sendo assim, a ideia é 
estimular as instituições a definir sua própria estratégia de internacionalização nas áreas 
temáticas nas quais a instituição se destaca e é vocacionada para atuar.
“O programa combina um novo formato e mantém o antigo formato balcão. As instituições não 
contempladas com esse novo programa poderão recorrer ao formato balcão, que continuará a 
ofertar financiamento para as suas atividades de mobilidade e cooperação internacional. A 
CAPES pretende viabilizar, ainda, a atuação de consultores internacionais para as instituições 
não contempladas no programa CAPES/PrInt com objetivo de ajudar na formatação dos seus 
planos de internacionalização e serem mais competitivos em oportunidades futuras”, explica a 
diretora.
Veja aqui o Edital (http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/10112017-Edital-
41-2017-Internacionalizacao-PrInt-2.pdf) completo.
Internacionalização
A internacionalização das universidades brasileiras, norte deste programa, é um processo 
necessário para que se permita que a educação superior se torne responsiva aos desafios de 
uma sociedade globalizada. “Mas ela deve ser entendida como um meio e não como um fim em 
si mesmo. A internacionalização constitui-se na integração de uma dimensão internacional, 
intercultural ou global na finalidade, funções ou entrega de educação superior, com especial 
atenção à pós-graduação. Nesse contexto, CAPES-PrInt aporta contribuição fundamental para 
que o Brasil realize plenamente as suas potencialidades no que se refere qualidade das 
pesquisas realizadas em âmbito nacional e a interface entre produção científica e inovação 
tecnológica com inserção internacional”, finaliza Concepta.
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(Brasília – CCS/CAPES)
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仮訳 
 

2017/11/10 
ＣＡＰＥＳ公告 
 
タイトル：本計画は、国際化プロジェクトに３億レアル拠出 
 
 １１月９日、CAPESは、国際化プロジェクトに単年で３億レアルを拠出するPrInt（大学国際

化計画）を発表した。合計４０のプロジェクトが採択されることとなる。２０１８年４月１８

日締め切りで、高等教育機関乃至研究所からプロジェクトのプロポーザルを受け付ける。応募

に当たって、英語及びポルトガル語でCAPESウェブサイトにある電子フォーマットに必要事項を

記入し、必要な資料を添付しなければならない。 

 応募資格として、直近の２度の評価においてCAPESにより推奨された４つの大学院プログラム

を最低限有しており、少なくともその内２つは博士課程のコースであることが求められる。プ

ロジェクトは、２０１８年８月から４年間継続される。 

 

（１）助成 

 採択されたプロジェクトは、内容（海外における活動、国内外における学術交流、CAPESによ

って承認された他の活動等）に応じて、助成を受けることとなる。 

 

（２）CAPES/PrInt 

 ２０１７年１１月３日付の公文書第２２０号によって設けられた高等教育機関及び研究機関

国際化計画（CAPES/PrInt）は、各大学・研究所の戦略的国際化計画の策定・実施・強化を促進

すること、質の高い研究成果（大学院レベル）を実現のための国際的な研究網の形成を進める

こと、大学院の国際化に向けて助力となる活動を拡大すること、教授及び学生の活動を促すこ

と、CAPESが進める他の活動に国際色をつけること、本計画参加機関に国際的な研究環境への移

行を動機づけることを目的としている。 

 本計画形成に当たって、国際化を目指す伯高等教育機関のニーズに沿うように、高等教育機

関や著名な伯研究者に対してアンケート調査が実施された。CAPESのコンセプタ・マクマヌス国

際部長によれば、この調査により得られた主要な結論の一つは、伯における科学技術・イノベ

ーション・高等教育分野の主要なアクターは、伯における研究活動の国際化の過程において主

体性を持たなければならないということであった。（本計画は）この結論に基づき、各機関自

身が各々の強みを持つ分野における国際化戦略の策定を促すために設計された。 

 「本計画は、新しいプログラムと既存のプログラムを組み合わせた形となっている。本計画

の適用を受けない機関は、既存のプログラムを活用することができ、これにより継続して国際

協力活動に対する助成を受けられる。CAPESは、これらの機関の国際化プロジェクト策定や将来

のプログラム適用可否判断に当たっての競争力向上に向けた取組を支援する目的で助言を提供

する用意がある」と同国際部長は説明した。 

 

（３）国際化 

 本計画で目指される伯大学の国際化は、伯高等教育がグローバル社会における各種課題に対

応するために必要な一つの過程である。「高等教育機関の国際化は、一つの方法であり、それ

自体が目的ではない。国際化は、文化交流的要素及びグローバル的要素、そして特に大学院に

焦点をあてた高等教育の機能の融合により実現される。この文脈で、CAPES/PrIntは、研究の質

や国際化に当たっての科学成果物と技術的イノベーション間のインターフェース面での伯自身

の潜在力を発揮するために必要な基礎を提供する」と同部長は締めくくった。 


