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ANEXO IV  
(MODELO – NÃO PREENCHER) 

TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA CAPES-PRINT 
PELA INSTITUIÇÃO CONTEMPLADA COM PROJETO INSTITUCIO NAL 

DE INTERNACIONALIZAÇÃO 
  

Nº Processo: 
Nº do instrumento de seleção:  
Nome do Programa-Capes: 
E-mail do Programa: 
  

1. Com a finalidade de aprovar a participação de membros de sua instituição no 
Programa Capes-PrInt o/a {nome da IES ou da instituição de pesquisa contemplada} 
inscrita no CNPJ sob o nº. {CNPJ}, doravante denominada {sigla da instituição}, 
localizada no {Endereço}, neste ato representado(a) por  {nome do dirigente máximo da 
instituição}, CPF nº {CPF}, detentor(a) do cargo de {cargo mais elevado da 
instituição}, se compromete explicitamente a cumprir as seguintes atribuições e 
obrigações: 
I Aderir, a partir da presente data, aos termos e condições transcritas no edital do 

Programa Capes-PrInt pelo qual o Projeto Institucional de Internacionalização 
foi aprovado. 

II Homologar como responsáveis pela execução do Projeto Institucional de 
Internacionalização os indivíduos inscritos na proposta aprovada como Gestor 
do Projeto e como membros do Grupo Gestor do Projeto. 

III Garantir a disponibilidade de estrutura para internacionalização descrita na 
proposta aprovada. 

IV Dar ampla divulgação em sua instituição aos processos seletivos realizados 
para escolha dos beneficiários das ações do Projeto Institucional de 
Internacionalização. 

V Garantir que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do 
projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Capes. 

VI Propiciar condições de implementação das estratégias previstas no Projeto 
Institucional de Internacionalização. 

VII Propiciar condições de implementação das políticas definidas no Projeto 
Institucional de Internacionalização. 

VIII Seguir as políticas e estratégias previstas no Projeto Institucional de 
Internacionalização aprovado pela Capes. 

IX Garantir as contrapartidas oferecidas na proposta ao financiamento concedido. 
X Ao divulgar, em qualquer meio, ações realizadas ou resultados obtidos sob os 

auspícios do Projeto Institucional de Internacionalização no âmbito do 
Programa Capes-PrInt, fazer referência ao financiamento concedido pela 
Capes, mencionando no idioma do trabalho: “O(a) presente {tipo da ação, 
trabalho ou resultado divulgado} foi realizado com financiamento de Projeto 
Institucional de Internacionalização pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
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Pessoal de Nível Superior – Brasil (Capes), no âmbito do Programa Capes-
PrInt, processo nº {nº do processo}”. 

XI Os termos e informações prestados no presente documento são firmados 
considerando os Artigos 297 e 299 do Código Penal brasileiro. 

  

De acordo, 

___________________________,  ______________________________________    

(Cidade-UF)                  (Data) 

  

  

_________________________________________ 

(Assinatura) 

Nome:______________________ 

Cargo:_______________________ 

 

 

 

 

 


