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EDITAL PROPP-UFMS No 45/2018, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018 

SELEÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA EM COOPERAÇÃO 

INTERNACIONAL PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

INTERNACIONALIZAÇÃO CAPES-PRINT 

(EDITAL CAPES 41/2017) 
  

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação (PROPP) e o Grupo Gestor do Projeto Institucional de Internacionalização da UFMS (GG-

PRINT-UFMS), torna pública a seleção de Projetos de Pesquisa em Cooperação Internacional elaborados por 

Programas de Pós-Graduação stricto sensu (PPGs) da UFMS, em consonância com o Programa Institucional 

de Internacionalização - Capes-PrInt, conforme o EDITAL Capes 41/2017 e de acordo com as normas aqui 

dispostas. 

 

1. OBJETIVO 
 

1.1. Selecionar Projetos de Pesquisa em Cooperação Internacional elaborados por PPGs da UFMS, de modo 

a compor uma proposta Institucional da UFMS em atendimento ao Edital Capes-PrInt 41/2017, cujo intuito 

é apoiar e fomentar o intercâmbio científico entre grupos de pesquisa e desenvolvimento brasileiros e 

estrangeiros. O Programa Capes-PrInt visa promover a mobilidade acadêmica, com ênfase em doutorandos, 

pós-doutorandos e docentes vinculados aos PPGs stricto sensu para o exterior e do exterior para o Brasil.  

 

1.2. Serão aprovados no máximo 10 (dez) projetos de pesquisa em cooperação internacional, cada um com 

valor total máximo de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) durante vigência de 4 (quatro) anos, considerando 

tanto os recursos de custeio, de bolsas e de auxílio aos beneficiários alocados ao projeto. Os recursos 

destinados a este Edital correrão à conta das dotações orçamentárias da Capes, caso o projeto de pesquisa em 

cooperação internacional seja aprovado no âmbito da UFMS e o projeto institucional da UFMS seja aprovado 

no âmbito do Edital Capes 41/2017. 

 

1.3. O julgamento dos projetos de pesquisa em cooperação internacional submetidos no âmbito deste Edital, 

assim como a consolidação da proposta institucional da UFMS a ser submetida à Capes e o gerenciamento 

dos recursos eventualmente transferidos pela Capes à UFMS, caso a proposta institucional da UFMS seja 

aprovada, serão feitos pelo Grupo Gestor do Projeto Institucional de Internacionalização da UFMS no Edital 

Capes-PrInt (GG-PRINT-UFMS), nomeado especificamente para esses fins em Portaria 128/2018. 

 

 

2. CRONOGRAMA 
 

Etapas Datas 

Publicação do Edital 06/02/2018 

Prazo final para submissão dos projetos 10/03/2018 

Divulgação da lista preliminar dos projetos aprovados 26/03/2018 

Prazo final para envio de recurso administrativo 28/03/2018 

Divulgação da lista definitiva dos projetos aprovados 02/04/2018 

Data final para o envio do Projeto Institucional da UFMS à Capes 18/04/2018 
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3. PROPONENTE COORDENADOR 
 

3.1. O proponente coordenador de cada projeto de pesquisa em cooperação internacional deverá atender, 

obrigatoriamente, aos requisitos a seguir:  

 

3.1.1. Ser brasileiro, nato ou naturalizado com visto de residência permanente no Brasil e ter vínculo 

empregatício ativo e permanente com a UFMS;  

 

3.1.2. Possuir título de Doutor há pelo menos 5 (cinco) anos, com reconhecida competência na área 

de atuação e disponibilidade para as atividades acadêmicas e administrativas atinentes ao projeto; e 

 

3.1.3. Estar credenciado como docente permanente de um programa de Pós-Graduação da UFMS em 

nível de doutorado.  

 

3.1.4. Não ser membro do GG-PRINT-UFMS. 

 

3.2. O coordenador do projeto de pesquisa em cooperação internacional poderá coordenar apenas uma 

candidatura para este Edital, mas poderá participar como membro de outros projetos. 

 

4. PROJETOS DE PESQUISA EM COOPERAÇÃO INTERNACIONAL  
 

4.1. Cada projeto submetido no âmbito deste Edital deve ser elaborado em conformidade com as diretrizes 

publicadas pela Capes no Edital 41/2017.  

 

4.2.  O plano de ações e a programação da formação de recursos humanos previstos no projeto devem contar 

com no mínimo uma instituição estrangeira. 

 

4.2.1 Instituições dos seguintes países terão prioridade na alocação de recursos pela Capes (ao menos 

70% dos recursos): África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Canadá, China, Coréia 

do Sul, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos da América, Finlândia, França, Índia, Irlanda, Itália, 

Japão, México, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Reino Unido, Rússia, Suécia, Suíça. O 

restante dos recursos pode ser alocado para parcerias com instituições de outros países.  

 

4.2.2. As instituições estrangeiras deverão prever um acordo formal de cooperação vigente firmado 

com a UFMS, que inclua o intercâmbio de pesquisadores e estudantes, caso o projeto institucional 

da UFMS seja aprovado pela Capes. 

 

4.3. Cada projeto deve envolver a associação em rede de ao menos 2 (dois) PPGs da UFMS, tendo em sua 

equipe o mínimo de 2 (dois) docentes doutores por programa, além do coordenador, e no mínimo um 

pesquisador doutor por instituição estrangeira. 

 

4.4. Um PPG da UFMS poderá participar de mais de uma proposta de projeto. No entanto cada coordenador 

poderá coordenar somente uma proposta.  

 

4.5. O projeto deverá conter o planejamento de 4 (quatro) anos de atividades em módulos anuais, 

considerando a duração de até 2 (dois) anos do projeto, podendo ser renovado por até mais 2 anos, conforme 

critérios de avaliação do GG-PRINT-UFMS e da Capes.  
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4.6. Cada projeto de pesquisa em cooperação internacional deverá ser apresentado ao GG-PRINT-UFMS 

pelo proponente coordenador da respectiva associação em rede de PPGs, em um dos temas abaixo:  

 

• Ecologia, Biomas e Sistemas Sustentáveis 

• Produção de Alimentos 

• Agronegócio 

• Saúde Humana e Saúde Animal 

• Bioeconomia e Biotecnologia 

• Novos Materiais 

• Educação, Linguagens, Etnias, Direitos Humanos e Tecnologias Sociais 

• Cidades Inteligentes 

 

 

5. SUBMISSÕES 
 

5.1. As submissões serão feitas exclusivamente por correio eletrônico, ao e-mail ggprint@ufms.br, mediante 

o preenchimento do formulário de inscrição (ANEXO I) e o envio de documentos necessários, dentro dos 

prazos estabelecidos neste Edital. O assunto da mensagem enviada deverá ser "Submissão CAPES-PRINT-

UFMS <nome do PPG> <nome do coordenador>".  

 

5.2. Os documentos deverão ser gerados em formato editável (docx), limitados a 5 MB (cinco megabytes) 

cada. Recomenda-se evitar o uso de figuras, fotografias, gráficos ou de outros que comprometam a capacidade 

do arquivo. 

 

5.3. No ato da inscrição, deverá ser anexada eletronicamente, a documentação obrigatória discriminada a 

seguir:  

 

5.3.1. Carta de apresentação dos Coordenadores de PPGs da UFMS participantes do projeto, 

apontando o interesse institucional no projeto e justificativa da relevância para a área temática 

escolhida, de acordo com o Item 4.6 deste Edital; 

 

5.3.2. Web link do Currículos Lattes de todos os membros da equipe brasileira, inclusive o 

coordenador; 

 

5.3.3. Web link do cadastro no ORCID (Open Researcher and Contributor ID), que pode ser realizado 

no endereço https://orcid.org/register, de todos os membros da equipe; 
 

5.3.4. Currículos resumidos de todos os membros estrangeiros da equipe, em inglês ou português, 

caso não possuam Currículo Lattes. 

 

5.4. O projeto deverá ser apresentado em português. No caso de aprovação no âmbito UFMS, será solicitada 

a versão em inglês. 

 

6. ITENS FINANCIÁVEIS 
 
6.1. A Capes deverá fornecer aos projetos de pesquisa em cooperação internacional contemplados da UFMS 

recursos financeiros conforme o Item 4 do Edital 41/2017 Capes-PrInt, e em consonância com a 

regulamentação vigente da Fundação. 

mailto:ggprint@ufms.br
https://orcid.org/register
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6.2. Cada projeto de pesquisa em cooperação internacional poderá ser executado até o limite do orçamento 

aprovado pela Capes, seja de recursos diretamente transferidos à UFMS, por intermédio do Gestor e dos 

membros do GG-PRINT-UFMS, ou na forma de bolsas e auxílios pagos diretamente aos beneficiários do 

referido Projeto, independentemente da cotação das moedas estrangeiras no momento de pagamento dos 

benefícios. 

  

6.3. O orçamento aprovado do projeto de pesquisa em cooperação internacional será o valor solicitado pelo 

proponente no ato da inscrição, ou inferior, conforme valor aprovado pela Capes e consolidado pelo GG-

PRINT-UFMS.  

 

6.4. O orçamento de cada projeto de pesquisa em cooperação internacional deverá ser apresentado em reais, 

considerando as tabelas de valores contidas nos Anexos IX, X e XI do Edital Capes 41/2017.  

 

7. OBRIGAÇÕES DOS COORDENADORES E BENEFICIÁRIOS  
 

7.1. São atribuições dos Coordenadores de projeto de pesquisa em cooperação internacional, durante sua 

execução:  

 

7.1.1. Coordenar as atividades no âmbito do projeto;  

 

7.1.2. Organizar processos seletivos dos bolsistas no quadro dos projetos de pesquisa em cooperação 

internacional, com orientação e supervisão do GG-PRINT-UFMS;  

 

7.1.3. Manter contato e realizar reuniões de trabalho com pesquisadores estrangeiros no âmbito de 

projetos de pesquisa em cooperação internacional; 

 

7.1.4. Reportar-se ao GG-PRINT-UFMS no que diz respeito às decisões estratégicas no âmbito de 

projeto de pesquisa em cooperação internacional sob sua coordenação; 

 

7.1.5. Manter o CG-PRINT/UFMS informado sobre o andamento do projeto de pesquisa em 

cooperação internacional que esteja sob sua coordenação; 

 

7.1.6. Ao divulgar, em qualquer meio, ações realizadas ou resultados obtidos no projeto, fazer 

referência ao financiamento concedido pela Capes, conforme descrito no seu termo de compromisso;  

 

7.1.7. O coordenador substituído deverá prestar contas à Capes dos recursos empregados por ele 

durante o período de exercício da coordenação.  
 

7.2. A concessão de financiamento de recursos de custeio, de bolsas e de auxílios aos beneficiários das ações 

previstas no Projeto Institucional de Internacionalização da UFMS está condicionada ao cumprimento pelo 

beneficiário de todos os trâmites exigidos pelo Edital Capes-PrInt 41/2017 e seus respectivos anexos. 

 

8. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 
 

8.1. O processo de avaliação dos projetos de pesquisa em cooperação internacional será conduzido pelo GG-

PRINT-UFMS, obedecendo o cronograma estabelecido no presente edital e consistirá de duas etapas, Análise 
Técnica e Análise de Mérito, ambas de caráter eliminatório, sendo a última classificatória, especificadas a 

seguir.  
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8.2. A Etapa I - Análise Técnica - consiste no exame dos seguintes elementos:  

 

8.2.1. Preenchimento integral e correto do formulário eletrônico de inscrição. 

 

8.2.2. Fornecimento da documentação obrigatória para a inscrição. 

 

8.2.3. Atendimento aos requisitos de que cada projeto contenha, no mínimo, dois PPGs da UFMS 

(sendo um com curso de doutorado) e uma instituição estrangeira. 

 

8.2.4. Atendimento aos requisitos pelo proponente Coordenador do Projeto. 

 

8.3. A Etapa II - Análise de Mérito - consiste na análise comparativa das propostas entre si, com o objetivo 

de identificar aquelas de maior mérito científico e acadêmico e que melhor atendam às prioridades dos PPGs 

envolvidos, conforme os seguintes critérios e percentuais:  

 

8.3.1. Capacidade técnica, liderança e experiência internacional acadêmica dos membros do Projeto, 

tanto nacionais, quanto estrangeiros (25 pontos); 

 

8.3.2. Coerência do Projeto, considerando a justificativa, os objetivos, metas e as atividades propostas 

(20 pontos);  

 

8.3.3. Caráter inovador do Projeto (30 pontos); 

 

8.3.4. Relevância do Projeto, considerando seu impacto na internacionalização da UFMS (20 pontos);  

 

8.3.5. Parceria com órgão(s) público(s) ou empresa(s) (5 pontos). 

 

8.4. A Comprovação de parceria com com órgão(s) público(s) ou empresa(s) a que se refere o Item 8.3.5 pode 

ser comprovada com uma declaração, cujo modelo encontra-se no Anexo 2 Deste Edital. 

 

8.5. Será elaborada classificação ordinal das propostas por meio de uma lista que demonstrará as notas 

atribuídas e a posição classificatória de cada projeto.  

 

8.6. Seguindo a ordem decrescente de média das propostas aprovadas pelo GG-PRINT-UFMS, e respeitado 

o número total de projetos aprovados, a primeira proposta de cada Programa de Pós-graduação coordenador 

será selecionada. Após o atendimento de todos os Programas de Pós-graduação proponentes, a seleção se 

dará pela ordem decrescente de todas as propostas.  

 

8.7. No caso de empate nas notas de mérito, o desempate para definição da ordem de classificação será feito 

considerando a seguinte sequência de critérios: maior nota de mérito atribuída no caráter inovador; e  maior 

nota de mérito atribuída à relevância. 

 

8.8. Todos os projetos deverão receber notas e classificação. As propostas com notas iguais ou inferiores a 

50 (cinquenta) serão automaticamente indeferidas.  

 

8.9. Pedidos de reconsideração devem estritamente contrapor o motivo do indeferimento, não sendo permitida 
a inclusão de fatos ou documentos novos que não tenham sido objeto de análise anterior.  
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9. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

9.1. A inscrição do projeto implicará o conhecimento e a aceitação definitiva das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, assim como daquelas contidas no Edital 41/2017 Capes, das quais o proponente 

não poderá alegar desconhecimento. 

 

9.2. As informações prestadas são de inteira responsabilidade do proponente, reservando-se ao GG-PRINT-

UFMS o direito de eliminar deste processo seletivo projetos cuja documentação requerida seja apresentada 

com dados parciais, incorretos ou inconsistentes em qualquer fase, ou ainda fora dos prazos determinados, 

bem como se constatado posteriormente conterem informações inverídicas.  

 

9.3. O GG-PRINT-UFMS não se responsabilizará por inscrição não concretizada em decorrência de 

problemas técnicos de Tecnologia da Informação, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados e reserva-se o direito de 

excluir da seleção os projetos enviados fora do prazo de encerramento das inscrições.  

 

9.4.  O GG-PRINT-UFMS poderá determinar a reestruturação dos projetos apresentados, incluindo fusão ou 

fracionamento, em prol de adequações que julgar necessárias visando melhor atender ao Edital 41/2017 

Capes, assim como solicitar informações e/ou documentos adicionais ao proponente. 

 

9.5. O cronograma apresentado neste Edital poderá sofrer modificações conforme a necessidade. 

 

9.6. Os casos omissos serão resolvidos pelo GG-PRINT-UFMS. 

 

 

 

NALVO FRANCO DE ALMEIDA JUNIOR 

 


