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I Workshop para 

Gestores do Programa 

Capes-PrInt 

Programa Capes-PrInt 

O Programa Capes-PrInt 

é uma iniciativa da Capes 

para aumentar a 

visibilidade das 

universidades e da 

pesquisa brasileira, 

utilizando-se da 

cooperação 

internacional. O PrInt 

induziu as instituições a 

conhecerem seus 

pontos fortes e fracos 

e a formar um plano de 

internacionalização, 

estabelecendo um 

marco inovador e 

decisivo para a 

internacionalização das  

universidades 

brasileiras. 

 

No âmbito do Edital 

41/2017,  foram 

selecionadas 36 

instituições, que 

propuseram 581 

projetos com 197 temas 

estratégicos para 

atividades em 86 países 

parceiros. 



  
 

I Workshop para 

Gestores do Programa 

Capes-PrInt 

 

O I Workshop para Gestores do 

Programa Capes-PrInt objetiva 

acompanhar o Programa, por meio 

da troca de experiências entre as 

Instituições de Ensino Superior e 

os Institutos de Pesquisa 

participantes aprovados no Edital 

41/2017, levantando os 

desafios, problemas, soluções e 

ganhos da execução do PrInt na 

perspectiva dos Pró-Reitores e 

Coordenadores.  

Durante o evento, os 

representantes das instituições 

poderão participar de mesas-

redondas e oficinas 

especialmente preparadas para 

potencializar os resultados e 

abrir oportunidades para maior 

sinergia.  

             

Sejam bem-vindos!!!  

 

 

 

 

 

Programação 

26/11/2019 

 

13h 30  

Credenciamento 

14h  

Abertura do evento a ser realizada no 

Auditório   

 A cerimônia será transmitida ao vivo 

pelo canal da capes no youtube: 

youtube/capesoficial.   

15h30  

Coffee Break, a ser realizado no 

espaço do 2º Subsolo 

16h - 18h  

Sala I 

Mesa-redonda, a ser realizada com a 

participação dos gestores da capes e 

dos pró-reitores  

 

Sala N 

Mesa-redonda,  a ser realizada com a 

participação dos gestores da Capes e 

dos coordenadores dos projetos 

Programação 

27/11/2019 

 

9h — 12h50  

Serão oferecidas 4 oficinas, com 

duração de 50 minutos cada, nas 

salas do 1º Subsolo.   

Sala L - Acompanhamento de 

Bolsistas no SCBA 

Sala I -  Prestação de Contas no 

SIPREC 

Sala G - Elaboração de Editais e 

processo de seleção 

Sala N - Celebração de Acordos e 

parcerias Internacionais 

 

13h 

Almoço  

14h30  

Encerramento do evento, a ser 

realizado no Auditório  

15h - 17h  

Os técnicos e gestores do 

Programa Capes-PrInt estarão 

disponíveis para Atendimento nas 

salas B, C, G e L, do 1º subsolo.  


