ANEXO 1 – Modelo Estruturado para Apresentação da Proposta Institucional
1. Instituição de Origem
1.1 Dados de cadastro
1.1.1 Nome da IES ou ICT
1.1.2 Endereço completo
1.1.3 Telefone
1.1.4 Percentual de PPGs com conceito 6 ou 7 na avaliação quadrienal
2017 da CAPES (item obrigatório para a elegibilidade)
1.2 Representante legal
1.2.1 Nome completo
1.2.2 CPF
1.2.3 Currículo Lattes atualizado (item obrigatório para a elegibilidade)
1.2.4 Documento de nomeação no cargo de Pró-Reitor(a) de Pesquisa e
Pós-Graduação da IES ou de gestor equivalente na ICT (item obrigatório
para a elegibilidade)
2. Programas de Pós- Graduação em Consolidação Indicados
2.1 Programa A
2.1.1 Sobre o PPG
2.1.1.1 Curso
2.1.1.2 Coordenador
2.1.1.3 Conceito na Avaliação Quadrienal 2017 da CAPES (item
obrigatório para a elegibilidade)
2.1.4 Justificativa da escolha
(tendo em vista o seu potencial de fortalecimento enquanto instância de
produção de conhecimento e pesquisa científica e tecnológica).

2.1.5 Histórico do curso ou PPG
(criação, caracterização do curso, evolução na avaliação da CAPES, etc).

2.1.6 Produção científica
2.1.7 Iniciativas de internacionalização
2.1.8 Parcerias científicas
(Atuação no Programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia –
INCT, bem como em redes de pesquisa nacionais e/ou internacionais)

2.1.9 Base científica
(grupos/núcleos de pesquisa, institutos de observação, Programa de
Iniciação Científica e Tecnológica, etc.)

2.1.10 Interações externas do curso
(parcerias com o setor empresarial: projetos com empresas, incubadoras e
parques tecnológicos; parcerias com setor governamental: município,
estado, União, órgão públicos).
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2.1.11 Projetos com financiamentos vigentes com agências oficiais
de fomento (CNPq, CAPES, FINEP, FAPs).
2.1.2 Sobre a Instituição de Destino A
2.1.2.1 Nome da IES ou ICT
2.1.2.2 Endereço completo
2.1.2.3 Telefone
2.1.2.4 Nome do Programa de Pós-Graduação consolidado
2.1.2.5 Curso
2.1.2.6 Conceito na Avaliação Quadrienal 2017 da CAPES (item
obrigatório para a elegibilidade)
2.1.2.7 Descrição do PPG
(Descrever brevemente o PPG escolhido, enfatizando a importância de sua
participação na rede, assim como para o fortalecimento do PPG da
Instituição de Origem e da formação de pesquisadores)

2.1.2.8 Justificativa da sua importância na Cooperação
(Descrever a importância desse PPG no âmbito da rede e das atividades
propostas para a cooperação).

2.1.3 Instituição de Destino B (caso exista)
2.1.3.1 Nome da IES ou ICT
2.1.3.2 Endereço completo
2.1.3.3 Telefone
2.1.3.4 Nome do Programa de Pós-Graduação consolidado
2.1.3.5 Curso
2.1.3.6 Conceito na Avaliação Quadrienal 2017 da CAPES item
obrigatório para a elegibilidade)
2.1.3.7 Descrição do PPG
(Descrever brevemente o PPG escolhido, enfatizando a importância de sua
participação na rede, assim como para o fortalecimento do PPG da
Instituição de Origem e da formação de pesquisadores)

2.1.3.8 Justificativa da sua importância na Cooperação
(Descrever a importância desse PPG no âmbito da rede e das atividades
propostas para a cooperação).

2.1.4 Proposta de Cooperação
2.1.4.1 Tema geral
(De acordo com as áreas estratégicas indicadas no item 1.2 nesta
Chamada)

2.1.4.2 Título/tema específico da Cooperação
2.1.4.3 Descrição da proposta
(Objetivos, metas
esperados, etc.)

–

quantificação

objetiva,

atividades,

resultados

2.1.4.4 Atividades de mobilidade discente
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(Descrever as atividades previstas, com os respectivos prazos de duração.
Especificar se houver diferença nas atividades de um bolsista para outro.)

2.1.4.5 Atividades de mobilidade docentes (quando houver)
(Descrever as atividades previstas, com os respectivos prazos de duração.)

2.1.4.6 Cronograma de atividades
(descrever as principais atividades previstas para o prazo de 60 (sessenta)
meses.)

2.1.4.7 Quantidades de bolsas de doutorado solicitadas
2.1.4.8 Quantidade de pesquisadores envolvidos
(descrever nome, titularidade e vínculo formal)

2.1.4.9 Impactos da proposta para a consolidação do PPG/Curso.
2.1.4.10 Impactos no fortalecimento da pesquisa e na formação de
pesquisadores
(Indicar como a ação pode ser importante no contexto do campo de
conhecimento específico e no contexto regional da Instituição de Origem).

2.1.4.11 Valor total dos recursos financeiros da cooperação
(descrever os gastos da cooperação incluindo os itens: bolsa, passagem e
diárias para mobilidade, estrutura/materiais para pesquisa, outros)

2.1.5 Contrapartidas (item obrigatório)
2.1.5.1 Instituição de Origem
2.1.5.1.1 Mobilidade docente
(indicar o que da mobilidade docente é contrapartida da Instituição)

2.1.5.1.2 Mobilidade discente
(indicar o que da mobilidade discente é contrapartida da Instituição)

2.1.5.1.3 Outras
(caso existam outras ações financiadas pela instituição)

2.1.5.2 Instituição de Destino
2.1.6.1 Garantia de condições de execução da atividade
discente proposta.
2.1.6.2 Outras
(indicar outras contrapartidas oferecidas)

2.1.6 Destinação das bolsas AT
(Descrever o perfil e período de execução em relação ao cronograma geral do
projeto)

2.1.7 Previsão de emprego dos valores do custeio
(Descrever as principais possibilidades de emprego dos recursos do custeio em
relação às atividades previstas na parceria.)
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2.2 Programa B
2.2.1 Sobre o PPG
2.2.1.1 Curso
2.2.1.2 Coordenador
2.2.1.3 Conceito na Avaliação Quadrienal 2017 da CAPES (item
obrigatório para a elegibilidade)
2.2.1.4 Justificativa da escolha
(tendo em vista o seu potencial de fortalecimento enquanto instância de
produção de conhecimento e pesquisa científica e tecnológica).

2.2.1.5 Histórico do curso ou PPG
(criação, caracterização do curso, evolução na avaliação da CAPES, etc).

2.2.1.6 Produção científica
2.2.1.7 Iniciativas de internacionalização
2.2.1.8 Parcerias científicas
(Atuação no Programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia –
INCT, bem como em redes de pesquisa nacionais e/ou internacionais)

2.2.1.9 Base científica
(grupos/núcleos de pesquisa, institutos de observação, Programa de
Iniciação Científica e Tecnológica, etc.)

2.2.1.10 Interações externas do curso
(parcerias com o setor empresarial: projetos com empresas, incubadoras e
parques tecnológicos; parcerias com setor governamental: município,
estado, União, órgão públicos).
2.2.1.11 Projetos com financiamentos vigentes com agências oficiais
de fomento (CNPq, CAPES, FINEP, FAPs).

2.2.2 Sobre a Instituição de Destino A
2.2.2.1 Nome da IES ou ICT
2.2.2.2 Endereço completo
2.2.2.3 Telefone
2.2.2.4 Nome do Programa de Pós-Graduação consolidado
2.2.2.5 Curso
2.2.2.6 Conceito na Avaliação Quadrienal 2017 da CAPES (item
obrigatório para a elegibilidade)
2.2.2.7 Descrição do PPG
(Descrever brevemente o PPG escolhido, enfatizando a importância de sua
participação na rede, assim como para o fortalecimento do PPG da
Instituição de Origem e da formação de pesquisadores)

2.2.2.8 Justificativa da sua importância na Cooperação
(Descrever a importância desse PPG no âmbito da rede e das atividades
propostas para a cooperação).

2.2.3 Instituição de Destino B (caso exista)
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2.2.3.1 Nome da IES ou ICT
2.2.3.2 Endereço completo
2.2.3.3 Telefone
2.2.3.4 Nome do Programa de Pós-Graduação consolidado
2.2.3.5 Curso
2.2.3.6 Conceito na Avaliação Quadrienal 2017 da CAPES item
obrigatório para a elegibilidade)
2.2.3.7 Descrição do PPG
(Descrever brevemente o PPG escolhido, enfatizando a importância de sua
participação na rede, assim como para o fortalecimento do PPG da
Instituição de Origem e da formação de pesquisadores)

2.2.3.8 Justificativa da sua importância na Cooperação
(Descrever a importância desse PPG no âmbito da rede e das atividades
propostas para a cooperação).

2.2.4 Proposta de Cooperação
2.2.4.1 Tema geral
(De acordo com as áreas estratégicas indicadas no item 1.2 nesta
Chamada)

2.2.4.2 Título/tema específico da Cooperação
2.2.4.3 Descrição da proposta
(Objetivos, metas
esperados, etc.)

–

quantificação

objetiva,

atividades,

resultados

2.2.4.4 Atividades de mobilidade discente
(Descrever as atividades previstas, com os respectivos prazos de duração.
Especificar se houver diferença nas atividades de um bolsista para outro.)

2.2.4.5 Atividades de mobilidade docentes (quando houver)
(Descrever as atividades previstas, com os respectivos prazos de duração.)

2.2.4.6 Cronograma de atividades
(descrever as principais atividades previstas para o prazo de 60 (sessenta)
meses.)

2.2.4.7 Quantidades de bolsas de doutorado solicitadas
2.2.4.8 Quantidade de pesquisadores envolvidos
(descrever nome, titularidade e vínculo formal)

2.2.4.9 Impactos da proposta para a consolidação do PPG/Curso.
2.2.4.10 Impactos no fortalecimento da pesquisa e na formação de
pesquisadores
(Indicar como a ação pode ser importante no contexto do campo de
conhecimento específico e no contexto regional da Instituição de Origem).

2.2.4.11 Valor total dos recursos financeiros da cooperação
(descrever os gastos da cooperação incluindo os itens: bolsa, passagem e
diárias para mobilidade, estrutura/materiais para pesquisa, outros)

2.2.5 Contrapartidas (item obrigatório)
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2.2.5.1 Instituição de Origem
2.2.5.1.1 Mobilidade docente
(indicar o que da mobilidade docente é contrapartida da Instituição)

2.2.5.1.2 Mobilidade discente
(indicar o que da mobilidade discente é contrapartida da Instituição)

2.2.5.1.3 Outras
(caso existam outras ações financiadas pela instituição)

2.2.5.2 Instituição de Destino
2.2.6.1 Garantia de condições de execução da atividade
discente proposta.
2.2.6.2 Outras
(indicar outras contrapartidas oferecidas)

2.2.6 Destinação das bolsas AT
(Descrever o perfil e período de execução em relação ao cronograma geral do
projeto)

2.2.7 Previsão de emprego dos valores do custeio
(Descrever as principais possibilidades de emprego dos recursos do custeio em
relação às atividades previstas na parceria.)

2.3 Programa C
2.3.1 Sobre o PPG
2.3.1.1 Curso
2.3.1.2 Coordenador
2.3.1.3 Conceito na Avaliação Quadrienal 2017 da CAPES (item
obrigatório para a elegibilidade)
2.3.1.4 Justificativa da escolha
(tendo em vista o seu potencial de fortalecimento enquanto instância de
produção de conhecimento e pesquisa científica e tecnológica).

2.3.1.5 Histórico do curso ou PPG
(criação, caracterização do curso, evolução na avaliação da CAPES, etc).

2.3.1.6 Produção científica
2.3.1.7 Iniciativas de internacionalização
2.3.1.8 Parcerias científicas
(Atuação no Programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia –
INCT, bem como em redes de pesquisa nacionais e/ou internacionais)

2.3.1.9 Base científica
(grupos/núcleos de pesquisa, institutos de observação, Programa de
Iniciação Científica e Tecnológica, etc.)

2.3.1.10 Interações externas do curso
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(parcerias com o setor empresarial: projetos com empresas, incubadoras e
parques tecnológicos; parcerias com setor governamental: município,
estado, União, órgão públicos).

2.3.1.11 Projetos com financiamentos vigentes com agências oficiais
de fomento (CNPq, CAPES, FINEP, FAPs).
2.3.2 Sobre a Instituição de Destino A
2.3.2.1 Nome da IES ou ICT
2.3.2.2 Endereço completo
2.3.2.3 Telefone
2.3.2.4 Nome do Programa de Pós-Graduação consolidado
2.3.2.5 Curso
2.3.2.6 Conceito na Avaliação Quadrienal 2017 da CAPES (item
obrigatório para a elegibilidade)
2.3.2.7 Descrição do PPG
(Descrever brevemente o PPG escolhido, enfatizando a importância de sua
participação na rede, assim como para o fortalecimento do PPG da
Instituição de Origem e da formação de pesquisadores)

2.3.2.8 Justificativa da sua importância na Cooperação
(Descrever a importância desse PPG no âmbito da rede e das atividades
propostas para a cooperação).

2.3.3 Instituição de Destino B (caso exista)
2.3.3.1 Nome da IES ou ICT
2.3.3.2 Endereço completo
2.3.3.3 Telefone
2.3.3.4 Nome do Programa de Pós-Graduação consolidado
2.3.3.5 Curso
2.3.3.6 Conceito na Avaliação Quadrienal 2017 da CAPES item
obrigatório para a elegibilidade)
2.3.3.7 Descrição do PPG
(Descrever brevemente o PPG escolhido, enfatizando a importância de sua
participação na rede, assim como para o fortalecimento do PPG da
Instituição de Origem e da formação de pesquisadores)

2.3.3.8 Justificativa da sua importância na Cooperação
(Descrever a importância desse PPG no âmbito da rede e das atividades
propostas para a cooperação).

2.3.4 Proposta de Cooperação
2.3.4.1 Tema geral
(De acordo com as áreas estratégicas indicadas no item 1.2 nesta
Chamada)

2.3.4.2 Título/tema específico da Cooperação
2.3.4.3 Descrição da proposta
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(Objetivos, metas
esperados, etc.)

–

quantificação

objetiva,

atividades,

resultados

2.3.4.4 Atividades de mobilidade discente
(Descrever as atividades previstas, com os respectivos prazos de duração.
Especificar se houver diferença nas atividades de um bolsista para outro.)

2.3.4.5 Atividades de mobilidade docentes (quando houver)
(Descrever as atividades previstas, com os respectivos prazos de duração.)

2.3.4.6 Cronograma de atividades
(descrever as principais atividades previstas para o prazo de 60 (sessenta)
meses.)

2.3.4.7 Quantidades de bolsas de doutorado solicitadas
2.3.4.8 Quantidade de pesquisadores envolvidos
(descrever nome, titularidade e vínculo formal)

2.3.4.9 Impactos da proposta para a consolidação do PPG/Curso.
2.3.4.10 Impactos no fortalecimento da pesquisa e na formação de
pesquisadores
(Indicar como a ação pode ser importante no contexto do campo de
conhecimento específico e no contexto regional da Instituição de Origem).

2.3.4.11 Valor total dos recursos financeiros da cooperação
(descrever os gastos da cooperação incluindo os itens: bolsa, passagem e
diárias para mobilidade, estrutura/materiais para pesquisa, outros)

2.3.5 Contrapartidas (item obrigatório)
2.3.5.1 Instituição de Origem
2.3.5.1.1 Mobilidade docente
(indicar o que da mobilidade docente é contrapartida da Instituição)

2.3.5.1.2 Mobilidade discente
(indicar o que da mobilidade discente é contrapartida da Instituição)

2.3.5.1.3 Outras
(caso existam outras ações financiadas pela instituição)

2.3.5.2 Instituição de Destino
2.3.5.2.1 Garantia de condições de execução da atividade
discente proposta.
2.3.5.2.2 Outras
(indicar outras contrapartidas oferecidas)

2.3.6 Destinação das bolsas AT
(Descrever o perfil e período de execução em relação ao cronograma geral do
projeto)

2.3.7 Previsão de emprego dos valores do custeio
(Descrever as principais possibilidades de emprego dos recursos do custeio em
relação às atividades previstas na parceria.)
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2.4. Documentos a serem anexados (item obrigatório)
2.4.1 Documento das Instituições de Destino com a anuência formal,
por escrito, concordando com a execução do proposta.
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