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Hebdomadário da Pós-Graduação. 6(1), 2019- Hebdomadário da Pós-Graduação - PrInt 

USP/Capes 

 Por iniciativa de sua Diretoria de Relações Internacionais, a Capes lançou o edital PrInt 

para que as universidades pudessem desenvolver uma proposta de internacionalização da pós-

graduação moldada de acordo com suas características e necessidades. Este edital prevê 

atividades durante os próximos 4 anos. 

 A USP apresentou proposta que foi aprovada pela Capes na sua totalidade. Espera-se que 

o Programa PrInt USP/Capes tenha como efeito imediato, já no primeiro ano, maior eficiência na 

distribuição dos recursos e aumento da mobilidade estudantil e de professores, mas é esperado 

que nos anos subsequentes ocorra aumento qualitativo nas parcerias dos programas de PG, com 

projetos conjuntos envolvendo diferentes grupos de pesquisa e financiamento internacional. Para 

estas atividades, a Pró-Reitoria realiza ações de indução, mas é fundamental que ocorra o 

engajamento dos alunos, orientadores e gestores de programas, pois é a partir destes atores que a 

pós-graduação é realizada na sua plenitude. 

 Editais 

 Do início do ano até hoje, 9 editais PrInt USP/Capes foram abertos para diferentes 

modalidades de financiamento. Para mais informações, consultar a página (www.usp.br/print). 

 O primeiro deles, de 4 de fevereiro (Edital PRPG 01/2019 – PrInt USP), Programa de 

Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) objetiva oferecer bolsas de estágio em pesquisa de 

doutorado no exterior de forma a complementar os estudos realizados nos programas de pós-

graduação no Brasil. Esse edital foi imediatamente divulgado em nosso programa (PPG-CM), um 

período de inscrição de 2 semanas foi oferecido e o processo de seleção de candidatos ocorreu 

ontem (21-03-2019), havia 5 candidatos. 

 A comissão de seleção foi constituída conforme orientação do edital e contou com a 

participação dos seguintes pesquisadores, aos quais reforço nossos agradecimentos.  

Nome Categoria 

Gustavo Jardim Volpe Membro externo (com doutorado) 

Rodrigo de Carvalho Santana Orientador (PPG - CM) 

Marianna Yumi Kawashima Vasconcelos Representante discente (PPG - CM) 

Elcio S. O. Vianna Coordenador do PPG - CM 

 

 Na próxima semana, comentaremos sobre os demais editais. 
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