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ANEXO 

ATA DE 13ª REUNIÃO DO GRUPO GESTOR / EXECUTOR DO PROJETO 

INSTITUCIONAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

1) Continuidade das Atividades e Publicação de Novos Editais 

 

Foram discutidas as cotas ainda disponíveis de cada subprojeto e o cronograma dos editais conforme 

o Ofício Circular nº 53/2020-DRI/CAPES de 18/05/2020, o qual definia um novo cronograma para 

implementação de cotas de bolsas: 

 

 
 

 

Foi feito então um levantamento das cotas de bolsas disponíveis para 2020 e a previsão de 

implementação em cada uma das 3 janelas de indicação: 
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Após discussões, o Grupo Gestor decidiu publicar: 

 

• Dois editais para preencher 1 cota de Pós-Doutorado no Brasil (PDB) do subprojeto de P&D 

em Missões Espaciais e 1 cota de Pesquisador Visitante no Brasil (PV) do subprojeto de P&D 

em Modelagem e Análise de Dados da Terra e do Espaço com indicação na 2ª janela; 

 

• Três editais para preencher as demais cotas de Bolsas de Doutorado Sanduíche no Exterior, 

Pós-Doutorado no Brasil e Pesquisador Visitante no Brasil dos 7 subprojetos (conforme 

distribuição na tabela acima) com indicação na 3ª janela. 
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O Grupo Gestor definiu então os cronogramas dos 2 processos de seleção: 

 

 
 

 

2) Relatórios Detalhados de Atividades das Áreas Temáticas 

 

Diante das dificuldades causadas pelas medidas de isolamento social e trabalho remoto adotadas pelos 

Governos Estadual e Federal, em atendimento às recomendações das autoridades de saúde, o GG 

decidiu estender o prazo para entrega dos relatórios para 12/07/2020. Esse será o prazo máximo e não 

haverá mais extensões. As versões recebidas até essa data serão formatadas conforme padrão definido 

anteriormente e publicadas no Portal do PII-INPE.  

 

3) Organização da Coletânea de Vídeos 

 

Foi discutido também a necessidade de se compilar os vídeos de aulas, seminários, palestras e cursos 

ministrados em língua estrangeira no âmbito do PII-INPE para criação de uma coletânea de mídia 

que será disponibilizada no novo Portal do PII-INPE, conforme exigências da CAPES. 

 

Dessa forma, aproveitando que, desde março de 2020, inúmeras atividades acadêmicas vêm sendo 

realizadas de forma remota, foi solicitado aos Coordenadores dos subprojetos que enviem ao Grupo 

Gestor os vídeos gravados de aulas em inglês, seminários / palestras de pesquisadores estrangeiros 

(ou brasileiros em inglês), cursos em inglês para organização do material. 

 

4) Aquisição de Licença do Sistema de Videoconferência 

 

O Grupo Gestor irá buscar meios de disponibilizar uma (ou mais) assinatura(s) institucional(is) do 

um sistema de videoconferência disponível no mercado de forma que seja usada por todos subprojetos 

do PII-INPE na realização de atividades remotas e/ou internacionais. 
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