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Origem do GRIFN: GRIFN é uma 
evolução natural de um programa  de $135 
milhões, desenvolvido nos últimos 5 anos 
com  universidades internacionais e 
americanas, e que já alocou mais de 100 
estudantes no exterior. 
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Visão Geral 
A Rede Global de Pesquisa e Inovação da USAID (GRIFN) oferece um oportunidade singular de reunir 
as mentes mais brilhantes nas áreas críticas da ciência, tecnologia e inovação (CTI) para enfrentar os 
complexos desafios de desenvolvimento. Por meio de uma parceria com a Fundação Nacional de 
Ciências dos EUA (NSF) e utilizando recursos da atual rede de programas da USAID, o programa 
GRIFN vai disponibilizar o talento promissor de instituições nos Estados Unidos aos países anfitriões 
para ajudar a resolver os maiores problemas de desenvolvimento e se envolver em pesquisa de ponta e 
inovação. Através da construção de oportunidades com países anfitriões por meio de universidades, 
organizações não-governamentais, instituições de pesquisa, órgãos governamentais e empresas do setor 
privado, o programa GRIFN vai ajudar a criar relações entre os novos parceiros internacionais, catalisar 
o aprendizado e fomentar a troca positiva de informações e experiências. 

Inaugural Fellowship Sites 

Onde o GRIFN está: Até 2014, a USAID 
apoiará centenas de pesquisadores, 
trabalhando em diversas áreas em sete 
paises em desenvolvimento. Pesquisadores  
GRIFN serão selecionados entre 
participantes de programas de graduação e 
pós-graduação da NSF, que incluem 
milhares de estudantes em centenas de 
universidades americanas anualmente. 

GRIFN proporcionará aos pesquisadores e anfitriões uma 
eperiência única de colaboração, mesclando perspectivas globais 
e desfios tangíveis ao desenvolvimento sustentável. Tanto os  
Estados Unidos quanto o país anfitrião se bebeficiarão dos 
resultados, como centros de referencia que irão definir o padrão 
das melhores práticas para o desenvolvimento internacional e 
colaboração. 

Para onde o GRIFN vai: A medida que a 
iniciativa GRIFN cresce nos anos 
subsequentes a rede de relacionamentos se 
tornará mais ampla, incluindo outros 
atores e parcerias nos setores publico e 
privado, bem como outros países. 

Para informações , por favor visite o nosso web site:  www.usaid.gov/GRIFN  ou envie uma mensagem para  GRIFN@usaid.gov 


