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PROJETO CAPES-PRINT/UFPR
CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES
a) A capacidade técnica, liderança e experiencia internacional academica dos membros do
Projeto, tanto nacionais, quanto estrangeiros :
. 70% dos integrantes da equipe de cada projeto devem demonstrar ações recentes de
internacionalização (a partir de 2012), considerando os seguintes aspectos: publicação de pelos
menos dois artigos Qualis A por membro da equipe no período 2012-2017; livros e capítulos de
livros com circulação internacional; produção científica com participação/coautoria internacional
(artigos; livros e capítulos de livro de circulação internacional; antologias); projetos em parcerias
com pesquisadores/instituições estrangeiras. (obrigatório).
. O coordenador do projeto deve nominar os docentes da equipe da UFPR (pelo menos 20% do
total de membros) que demonstram experiência e ações consistentes de internacionalização,
incluindo o coordenador. (Obrigatório).
b) Coerência do Projeto (justificativa, objetivos, metas e atividades propostas).
 Coerência temática da propostas;
 Coerência do planejamento orçamentário, considerando as projeções de número de
missões, o que se propõe como atividades, as metas estabelecidas;
 O projeto deve refletir o histórico de atividades internacionais nos últimos cinco anos,
indicando parcerias e perspectivas de expansão;
 Abrangência internacional do projeto, considerando o número de parceiros internacionais
que integram a proposta e o número de parceiros internacionais que virão em missões.
c) O caráter inovador do Projeto :
 Histórico e perspectiva de geração de produtos e processos inovadores (patentes,
softwares, etc.);
 Número de projetos financiados em parcerias com a indústria, quando couber;
 Pós-doutorado na indústria, quando couber;
 Impacto social do projeto (capacidade do projeto ultrapassar as fronteiras da academia e
impactar a sociedade).
 Inovação científica do projeto.
d) Relevância do Projeto (considerando-se o seu impacto na internacionalização da UFPR) :
 Internacionalização didática: 20% dos docentes da equipe do projeto devem oferecer ao
menos 01 disciplina em língua estrangeira no interstício de 02 anos (apresentar lista nominal
dos potenciais professores); (obrigatório).
 Número de participações internacionais recíprocas: dimensão internacional do fluxo de idas
e vindas proposto no projeto;
 Outras ações de internacionalização propostas.
 Benefícios para a projeção e excelência da UFPR, especialmente quanto à formação
docente e discente.
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