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ANEXO 

ATA DE 10ª REUNIÃO DO GRUPO GESTOR / EXECUTOR DO PROJETO 
INSTITUCIONAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 
1) Elaboração do 1º Relatório Financeiro Anual e do 1º Relatório Técnico Parcial do PII-INPE; 
 
Na 9ª Reunião do GE, realizada em 22/10/2019, fora definido que cada Coordenador de Projeto 
encaminharia ao GG até o dia 27 de novembro de 2019 um relatório detalhado de todas as atividades 
realizadas no âmbito de seu respectivo subprojeto durante o período de 01 de novembro de 2018 até 
31 de outubro de 2019. Em todas as atividades, deveriam listar os nomes dos docentes e discentes 
envolvidos, articulação com as áreas temáticas do PII-INPE, descrição, duração, período e resultados 
esperados. A evolução das metas e ações definidas nas respectivas Áreas Temáticas também deveria 
ser avaliada. Os relatórios técnicos (PII e PCIs) deveriam ser enviados à CAPES até 31/12/2019. 
 
No entanto, em função das inúmeras demandas de encerramento do ano, que incluiu o processo 
seletivo geral do INPE para ingresso de novos alunos em todos os PPGs, o prazo para o envio desse 
material pelos Coordenadores foi posteriormente adiado para 13/12/2019. Face ao período de Festas 
e das férias da maioria dos pesquisadores e docentes do INPE, no final de janeiro de 2020, foi 
solicitada à CAPES adiamento do prazo de entrega dos relatórios PII e PCI. O pedido foi então 
deferido pela CAPES, conforme mensagem recebida pelo Linha Direta: 
 
 

 
 



 

Projeto Institucional de Internacionalização dos Cursos de Pós-Graduação do INPE (PII-INPE) 
Nov/2018 – Out/2023 – Mais informações: http://print.dpi.inpe.br  

2 

Todo o material enviado em 2019 pelos Coordenadores já havia sido revisado pelo GG, havendo 
ainda algumas complementações a serem feitas:  
(i) número de discentes estrangeiros matriculados; 
(ii) disciplinas oferecidas em língua estrangeira, incluindo novos materiais e temas; 
(iii) detalhes sobre eventuais capacitações, treinamentos, seminários e palestras realizadas no período; 
(iv) material de divulgação do PII em língua estrangeira; 
(v) estatísticas complementares conforme tabela abaixo: 
 

 
 
 
Foi dado prazo até 21/02/2020 para que os Coordenadores enviassem essas informações adicionais 
ao GG visando completar o Relatório. 
 
Ainda sobre os relatórios do primeiro ano do PII, discutiu-se o material fornecido pela CAPES com 
as orientações sobre o processo de prestação de contas e documentos a serem gerados. Essas 
informações estão resumidas nas 2 figuras a seguir. 
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Foi discutido também o balanço do uso dos recursos do PII-INPE de 01/11/2018 até 31/01/2020. A 
tabela da página seguinte sumariza as execuções orçamentárias do período. 
 
Em seguida, o GE fez um breve balanço das dificuldades em 2019 que culminaram com diversas 
cotas de bolsas não implementadas. 
 
O recebimento do comunicado da CAPES no início do ano de 2019 (Ofício CGBP-DRI-CAPES de 
27-05-2019) sobre o remanejamento de cotas de bolsas para o ano de 2023 coincidiu com a 
finalização do primeiro edital de bolsas de doutorado sanduíche no exterior (BDSE) do PII-INPE. O 
esforço dos envolvidos havia resultado na renovação dos contatos já existentes no exterior e na 
criação de novos contatos para implementação das bolsas e missões previstas no PII. Alguns dos 
discentes selecionados já estavam se preparando para a viagem, com o compromisso e expectativa 
dos orientadores estrangeiros para recebe-los nos períodos então acordados. O ponto mais grave era 
que vários dos alunos aprovados não possuíam outra janela para realizar o estágio no exterior, uma 
vez que se encontravam no prazo limite exigido pela CAPES para a implementação das bolsas. 
Remanejamento unilateral das cotas das bolsas, sem qualquer consulta prévia, praticamente invalida 
todo o esforço realizado pela equipe do PII-INPE, comprometendo seriamente a confiança dos 
parceiros estrangeiros, as metas do projeto, além de causar desgastes aos envolvidos no Brasil, face 
a todo esforço no cumprimento do cronograma e as regras do Programa. 
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Outra grande dificuldade na execução do projeto tem sido as informações desencontradas recebidas 
pela Instituição através do canal Linha Direta. Muitas vezes são necessários vários questionamentos 
para que uma resposta razoavelmente clara seja obtida. A grande maioria das questões submetidas no 
canal, retornam com respostas que são meramente transcrições literais dos instrumentos normativos 
(Portarias ou Editais). Muitas das questões são levantadas pelos membros do GG ou pelos 
Coordenadores dos projetos no âmbito do PII do INPE justamente porque não há um claro 
entendimento das regulamentações e o GE de uma interpretação mais clara por parte da CAPES. 
Muitas das dificuldades na implementação das cotas das bolsas, publicação dos editais, montagem 
dos relatórios e envio de informações à CAPES foi justamente porque não era possível entender (em 
consenso) quais as necessidades e exigências e, num segundo momento, como atendê-las. Isso trouxe 
uma grande insegurança ao GE, atrasando diversas ações devido ao tempo exigido para contornar 
essa dificuldade. 
 
2) Discussão do material para a página de divulgação de atividades do PII-INPE 
 
A partir do novo relatório detalhado de atividades, que será complementado pelos Coordenadores dos 
subprojetos, o GG organizará então um material com as principais realizações do PII-INPE nesse 
primeiro ano de projeto, o qual será publicado no Portal do PII: http://print.dpi.inpe.br para ampla 
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divulgação. Esse material também servirá como comprovação para todas as atividades realizadas e 
mencionadas nos relatórios dos PCIs e PII.  
 
3) Nova Portaria da CAPES 
 
Foi comunicada a todos via Linha Direta a publicação da uma nova Portaria CAPES (nº 1, de 03 de 
janeiro de 2020) a qual revoga outras três Portarias: nº 263, de 20 de dezembro de 2019; nº 125, de 
29 de maio de 2018 e nº 255, de 19 de maio de 2018.  
 
Esse novo documento estabelece as modalidades de bolsas de estudos no exterior e no Brasil e 
também determina os valores dos principais tipos de benefícios de cada modalidade. Dessa forma, os 
novos Editais 2020 previstos para serem publicados ainda esse mês já devem atender a essas novas 
diretrizes. Uma mudança importante refere-se às despesas de deslocamento internacional dos 
bolsistas, as quais passam a ser cobertas, prioritariamente, pelo pagamento de auxílio-deslocamento. 
Em regra anterior, a prioridade era para a aquisição direta de passagens por parte da Coordenação, 
procedimento que passa a valer apenas para casos excepcionais. Seguindo a CAPES, na prática, os 
bolsistas terão maior autonomia e flexibilidade para adquirir seus bilhetes aéreos, diminuindo a 
burocracia do procedimento. 
 
Um Coordenador de subprojeto questionou a possibilidade de um bolsista receber duas bolsas de 
doutorado sanduíche para estágio em duas IES estrangeiras diferentes, dúvida que foi sanada com a 
citação do inciso V do Art. 181 da Portaria CAPES nº 289, de 28 de dezembro de 2018, reproduzido 
na Retificação a seguir: 
 
 

 
 
4) Abertura dos editais BDSE e PDB em 2020. 
 
No dia 24 de janeiro de 2020, através do Ofício nº 3/2020-DRI/CAPES (reproduzido integralmente 
abaixo), a CAPES apresentou o calendário para indicação de bolsistas do PrInt, prazos para envio de 
relatórios técnicos e prestação de contas e janelas de remanejamento de recursos. 
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A partir dessas informações, os Coordenadores dos subprojetos apresentaram a cotas de bolsas de 
doutorado sanduíche no exterior (BDSE) e pós-doutoramento no Brasil (PDB) disponíveis para 2020. 
Os valores são mostrados nas tabelas seguintes ao Ofício. 
 
 

Cotas de BDSE 
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Cotas de bolsas de PDB 

 
 
 
Discutiu-se amplamente qual seria o cronograma de implementação das cotas e, num primeiro 
momento, o GG deliberou abrir até 3 editais ao longo de 2020 a fim de possibilitar a implementação 
de todas as cotas. Obviamente que a abertura de vários editais está vinculada à disponibilidade de 
cotas não preenchidas nos editais anteriores. Ficou decidido também que os 2 primeiros editais não 
terão listas de espera, ou seja, a possibilidade de o candidato aprovado para uma determinada janela 
de implementação mudar de janela caso não consiga implementar sua cota. Somente no 3º edital que 
será criada uma lista de espera de candidatos para a implementação na última janela da CAPES.  
 
O cronograma dos possíveis três editais a serem abertos em 2020 foi então aprovado pelo GG, sendo 
mostrado na tabela a seguir: 
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