4ª Chamada - Capacitação & internacionalização para o
Ensino Superior - Programa Universidades para o Mundo
1. O programa
O British Council no Brasil está lançando a quarta edição de sua Capacitação &
internacionalização para o ensino superior - Programa Universidades para o
Mundo. Resultado do trabalho conjunto de diversas partes interessadas no Reino
Unido e no Brasil (DIT, UUKi, CAPES, ABRUEM, FAUBAI e CONFAP, entre outras), o
objetivo do programa é fortalecer competências e capacidades para a
internacionalização das universidades brasileiras, baseando-se no conhecimento e
na experiência das instituições de ensino superior do Reino Unido nesse campo e
com o objetivo de fortalecer parcerias Reino Unido-Brasil através do
compartilhamento de conhecimento. O financiamento visa a fortalecer parcerias
Reino Unido-Brasil enquanto auxilia as instituições brasileiras de ensino superior a
operacionalizar a implementação de seus planos de internacionalização aprovados
pelo CAPES-PRINT.
Os resultados esperados incluem: ferramentas para monitorar e oferecer suporte à
implementação de planos de internacionalização; intercâmbio de conhecimentos e
práticas entre universidades britânicas e brasileiras no que toca à
operacionalização e à garantia de qualidade dos planos de internacionalização; e
vínculos e parcerias mais fortes entre as instituições, dando continuidade ao
trabalho conjunto pela internacionalização.
O objetivo geral da chamada é dar suporte à implementação efetiva dos planos de
internacionalização, desenvolver indicadores e padrões de conhecimento
compartilhado sobre avaliações e planos, de acordo com seus objetivos
estabelecidos, e fornecer informações e suporte a políticas nacionais para
monitoramentos e medições futuras dos impactos dos esquemas de
internacionalização. O trabalho conjunto entre as instituições de ensino superior
britânicas e brasileiras deve refletir um alinhamento e um interesse claros entre as
instituições, o que pode levar a acordos formais e parcerias mais fortes no futuro.
Uma compreensão do contexto local e das ações para responder aos acordos e
regulamentos institucionais nos países parceiros, bem como a possibilidade de
financiamento de linhas de atividades para entregar o projeto, agregarão valor às
propostas apresentadas.
A chamada será realizada em duas etapas. Primeiro, ela foi aberta para que
universidades do Reino Unido expressassem seu interesse em estabelecer
parcerias com instituições brasileiras para esta chamada (22/05/2019 a
07/06/2019). O objetivo da primeira etapa foi oferecer às universidades brasileiras
uma lista de universidades britânicas interessadas nessa oportunidade e facilitar o
processo de triagem de candidaturas conjuntas (Reino Unido-Brasil) com base em
interesses e alinhamento de missões. Com base nas respostas, foi compilada uma

lista de universidades do Reino Unido. Ela pode ser consultada como um dos
documentos de apoio a esta chamada.
A segunda etapa, a publicação da chamada, requer a candidatura conjunta de
propostas com os principais pesquisadores responsáveis no Brasil e no Reino
Unido. A chamada estará aberta para inscrições de 17 de junho a 31 de julho de
2019.
2. Objetivos específicos
1. Oferecer suporte às instituições brasileiras de ensino superior na
operacionalização de planos de internacionalização;
2. Fortalecer competências e capacidades para a internacionalização nas
universidades brasileiras;
3. Desenvolver critérios de monitoramento para os planos de
internacionalização, e parâmetros que permitirão o monitoramento,
avaliação e aprendizagem (Monitoring, Evaluation, Learning - MEL) dos
planos de internacionalização;
4. Apoiar o desenvolvimento de parcerias entre instituições de ensino
superior britânicas e brasileiras através do compartilhamento de
conhecimento.
3. Produtos esperados
1. Desenvolvimento de critérios e parâmetros de avaliação para planos de
internacionalização;
2. Ferramentas para apoiar a operacionalização e monitoramento de planos
de internacionalização;
3. Estruturação de mecanismos internos que permitirão às instituições
brasileiras de ensino superior medir o impacto de estratégia de
internacionalização;
4. Capacidade aumentada para que instituições brasileiras de ensino superior
impulsionem recursos e oportunidades futuros como parte de seus planos
de internacionalização.
5. Planos de avaliação e monitoramento da internacionalização para garantir
qualidade na implementação, incluindo definições conceituais assim como
processos e momentos para a coleta e sistematização de dados.
6. Planos de comunicação de resultados para compartilhar informações e
experiências dentro da comunidade acadêmica e com a sociedade mais
ampla.
4. Resultados esperados
•

Fortalecimento de capacidades das instituições brasileiras de ensino
superior no desenvolvimento e monitoramento da internacionalização

através do trabalho com o gabinete internacional e com vice-próreitores de pesquisa e pós-graduação;
•

Fortalecimento de parcerias estratégicas bilaterais entre instituições
brasileiras e britânicas de ensino superior;

•

Aumento das oportunidades para instituições do Reino Unido de
consolidar parcerias e processos acadêmicos no Brasil;

•

Aumento das oportunidades para instituições brasileiras de ensino
superior de consolidar parcerias e processos no Reino Unido.

5. Quem pode se candidatar
•

Universidades britânicas com interesse no Brasil, com histórico
comprovado de implementação, monitoramento e/ou avaliação de planos e
estratégias de internacionalização e de trabalho com instituições parceiras
no Brasil.

•

Universidades brasileiras que tenham sido aprovadas no Programa CAPESPRINT.

•

Universidades brasileiras às quais não se concedeu o CAPES-PRINT, mas
que tenham uma estratégia de internacionalização em vigência e que
poderiam oferecer cofinanciamento sob esta chamada, candidatando-se em
parceria com uma universidade brasileira pertencente ao CAPES-PRINT.
*Todas as candidaturas deverão ter no mínimo uma instituição aprovada no
programa CAPES-PRINT.

•

6. Possíveis arranjos institucionais
6.1) Bilateral: um acordo entre uma universidade brasileira CAPES-PRINT e uma
universidade do Reino Unido. Recursos administrados pela instituição principal.
6.2) Trilateral: um acordo entre duas universidades brasileiras (pelo menos uma
delas deve ser parte do CAPES-PRINT) e uma universidade do Reino Unido ou viceversa. Recursos administrados pela instituição principal (isto é, no caso de duas
universidades brasileiras e uma universidade britânica, a universidade britânica
receberá e administrará o financiamento).
6.3) Multilateral: esta fórmula só é possível no caso de uma ou mais instituições
do Reino Unido trabalharem com diversas instituições brasileiras de ensino
superior (pelo menos uma delas deve ser parte do CAPES-PRINT), dando suporte
ao desenvolvimento de seus planos de internacionalização. As instituições do
Reino Unido são as únicas responsáveis por administrar o financiamento sob este
esquema.
7. Como se candidatar

Propostas devem ser apresentadas conjuntamente por uma instituição britânica e
uma brasileira, seguindo os critérios de elegibilidade e os possíveis arranjos
institucionais. Elas devem ser apresentadas via página do British Council na
internet de 17 de junho a 31 de julho de 2019.
Os candidatos deverão especificar como irão estruturar e desenvolver ferramentas
para dar suporte ao monitoramento e garantia de qualidade na operacionalização
dos planos de internacionalização, indicando claramente a metodologia,
cronograma, atividades e produtos previstos.
As propostas devem descrever: a missão institucional das instituições de ensino
superior participantes, o histórico de cooperação, áreas de interesse específicas e
cofinanciamento proposto.
Parcerias existentes entre instituições de ensino superior do Reino Unido e do
Brasil são reconhecidas e serão valorizadas na avaliação de alinhamento das
candidaturas conjuntas.
Para candidatar sua instituição, complete a inscrição on-line no portal do British
Council Brasil, bem como o modelo de orçamento que deve ser anexado no
momento de envio da inscrição.
Cartas de apoio (em papel timbrado) de autoridades institucionais das diferentes
instituições de ensino superior envolvidas são exigidas e devem ser anexadas na
seção indicada.
Documentos de apoio incluem:
• Uma versão do formulário de inscrição em formato Word Docx, que está
disponível na seção de Downloads. Ela tem apenas a função de oferecer aos
candidatos conhecimento sobre as questões presentes no formulário de
inscrição on-line, e não pode ser usada para realizar a inscrição.
• Modelo de orçamento.
• Modelo de relatório qualitativo.
• Modelo de relatório financeiro.
• Lista das universidades brasileiras aprovadas pelo CAPES-PRINT e suas
áreas de parceria com universidades britânicas.
8. Análise
As propostas serão classificadas segundo sua habilidade de fortalecer as
diferentes dimensões implicadas na nossa definição de planos sustentáveis de
internacionalização, tais como:



Universidade brasileira – pelo menos uma deve ser parte do Programa
CAPES-PRINT;
Histórico de planos de internacionalização e trabalho conjunto entre
universidades do Reino Unido e do Brasil;









Vínculo estratégico da proposta – como ela se conecta com as demandas e
interesses da universidade brasileira no contexto dos planos de
internacionalização sob o PRINT;
Escopo – como a proposta pode promover atividades que possam gerar
escalabilidade e continuidade para além da duração de 18 meses do
projeto;
Recursos – recursos financeiros, equipe e tempo investido;
Alinhamento – interesse entre instituições e potenciais acordos existentes;
Conhecimento do contexto – incluindo conhecimento sobre processos
nacionais (leis e regulamentos) nos países parceiros.

As universidades que oferecerem cofinanciamento serão vistas como fortes
apoiadoras da iniciativa e receberão pontuações mais altas no momento de
avaliação da distribuição de financiamentos.

9. Financiamento
O programa financiará de 06 a 10 projetos.
Os fundos solicitados ao British Council podem variar entre £8000 e £15.000, e
devem incluir cofinanciamento por parte de pelo menos uma instituição de ensino
superior CAPES-PRINT e de uma instituição parceira do Reino Unido, além de
serem implementados em um período de até 18 meses. Os fundos fornecidos pelo
British Council podem cobrir custos incluindo:
•

O intercâmbio de pesquisadores e funcionários

•

Custos de organização de reuniões, seminários e treinamento

•

Outras atividades para estabelecer e fortalecer vínculos colaborativos

•

Workshops

•

Mobilidade de docentes com o propósito de intercâmbio de conhecimento

•

Custos de consultoria

•

Custos de viagem e estadia diretamente relacionados à operação do
projeto

Favor notar que nenhum gasto administrativo ou operacional será custeado.
O financiamento será disponibilizado segundo uma fórmula 90% - 10%. 90% iniciais
mediante assinatura do Acordo de Financiamento. Os 10% restantes serão
disponibilizados após a validação dos relatórios financeiros e de atividades,
entregues até 15 de junho de 2020.
10. Responsabilidades e mecanismos informativos
Todas as instituições beneficiadas serão responsáveis por apresentar relatórios
financeiros e de atividades, tanto parciais como finais, para este projeto.

O relatório parcial, a ser entregue 9 meses após a implementação do projeto,
fornecerá informações atualizadas sobre o progresso, resultados e próximas
atividades, bem como informações financeiras atualizadas, e deverá ser entregue
até 10 de junho de 2020. O relatório final deverá ser entregue até 15 de março de
2021.
Relatórios financeiros e de atividades completos são pré-requisitos para o
recebimento dos 10% restantes do financiamento. Os modelos dos relatórios
financeiros e de atividades encontram-se anexos.
11. Cronograma
Período para demonstração de interesse
por parte das universidades do Reino Unido

22 de maio a 07 de junho de 2019

Publicação da chamada para candidatura
conjunta

17 de junho de 2019

Encerramento da chamada

31 de julho de 2019

Análise das candidaturas

01 a 22 de agosto de 2019

Publicação dos resultados

30 de agosto de 2019

Período de implementação

16 de setembro de 2019
a 15 de março de 2021

12. Critérios de avaliação da chamada
Critérios de análise

Peso (%)

Critérios eliminatórios

Ao menos 01 instituição brasileira de
ensino superior pertencente ao
CAPES-PRINT?

n/a

Critérios eliminatórios

Há uma clara proposta de
cofinanciamento por parte de
instituições brasileiras de ensino
superior ou de instituições britânicas
parceiras de ensino superior?

n/a

Escopo

Como a proposta vincula múltiplas
linhas de atividades para proporcionar
os resultados esperados do projeto,
garantindo a escalabilidade e a
continuidade do projeto para além do
período de 18 meses.

20%

Recursos

Claros investimentos e cálculo dos
recursos necessários para a
implementação do plano.

10%

Vínculo estratégico

Os interesses da instituição parceira
brasileira estão claramente explicados
e vinculados à implementação dos
planos de internacionalização,
oferecendo uma descrição de como a
proposta lidará com eles e fornecerá
indicadores para medir resultados.

30%

As instituições já realizaram trabalho
conjunto anteriormente.
Alinhamento

Alguns processos de
internacionalização entre as
instituições já estão vigentes.

10%

Conhecimento de
contexto

A proposta reconhece potenciais
oportunidades ou desafios no plano de
internacionalização, considerando as
leis e regulamentos locais do Brasil.

10%

Histórico do Reino
Unido em estratégias
de internacionalização

Interesse comprovado na região das
Américas.

20%

