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1. COMPROMISSO INSTITUCIONAL

1.1 MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

Produziu material de divulgação da universidade em outras línguas.

Item n°: 1

Tipo: TÉCNICA

Subtipo: DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO

Título: Portal do Projeto Institucional de Internacionalização da Pós-Graduação do INPE

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Idioma Prioritário: INGLES

Descrição: Página oficial do Print/INPE (nas versões Português e Inglês) na Internet contendo todas as informações relativas às

atividades do projeto, incluindo atas de reuniões, relatórios, notícias, editais, etc. Links: http://antigo.inpe.br/posgraduacao/print/

Resultados Obtidos: Ampliou a divulgação das informações relativas às atividades do Print/INPE, incluindo atas de reuniões,

relatórios, notícias, editais, etc. A página possui versões em Inglês e Português para que o acesso à informação seja a mais

abrangente possível. A inclusão do INPE no PrInt, nas áreas de ciência e tecnologia espacial e do ambiente terrestre, com sua

ampla divugação, consolidou ainda mais as colaborações internacionais e as possibilidades de intercâmbio.

Item n°: 2

Tipo: TÉCNICA

Subtipo: DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E INSTRUCIONAL

Título: Panfleto dos Programas de Pós-Graduação do INPE

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Idioma Prioritário: INGLES

Descrição: O presente material (em língua inglesa e portuguesa) tem por finalidade fornecer aos interessados informações

gerais e específicas sobre as atividades de pós-graduação desenvolvidas pelo INPE, especialmente sua internacionalização. O

INPE iniciou seu programa de pós-graduação em 1968 e gradualmente construiu uma sólida tradição de excelência em seus

cursos de mestrado e doutorado, atualmente avaliados entre os mais bem-conceituados do país. Além da constante busca pela

qualidade, as linhas de pesquisa de sua pós-graduação são alinhadas à missão do INPE de promover conhecimento e

atividades de Pesquisa e Desenvolvimento em benefício do bem-estar social e econômico da sociedade, com base no

desenvolvimento socioambiental sustentável. Desde sua criação até junho de 2021, o INPE titulou 2.438 mestres e de 1.050

doutores. Links: http://antigo.inpe.br/posgraduacao/centrais_conteudo/arquivos/folderPos06-ingles.pdf

http://antigo.inpe.br/posgraduacao/centrais_conteudo/arquivos/folder_pos.1.pdf

Resultados Obtidos: As parcerias internacionais do INPE sempre mantiveram vínculos com a sua pós-graduação. Em 2018,
com o ingresso do Instituto no PrInt, ampliou-se a divulgação das informações relativas às
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atividades de internacionalização. A página possui versões em Inglês e Português para que o acesso à informação seja a mais

abrangente possível, consolidando ainda mais as colaborações internacionais e as possibilidades de intercâmbio.

Item n°: 3

Tipo: TÉCNICA

Subtipo: DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E INSTRUCIONAL

Título: Apresentação Oficial do Print/INPE

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Idioma Prioritário: INGLES

Descrição: Utilizando a plataforma multimídia Prezi, disponível na Internet, foi desenvolvida uma apresentação oficial do PII do

INPE para divulgação em eventos e/ou encontros internacionais, visitas técnicas, missões de trabalho, intercâmbios, entre

outras. Essa apresentação possui todas as informações relativas ao PII, suas áreas temáticas, PPGs, oportunidades e recursos.

Disponível em: https://prezi.com/view/YopoRMCjRcDV1PKDRXgS/

Resultados Obtidos: Essa apresentação tem sido utilizada para divulgação do projeto Print/INPE em diversos eventos e/ou

encontros internacionais, visitas técnicas, missões de trabalho, intercâmbios. Foi utilizada em duas sessões (2018 e 2019) da

UNOOSA (United Nations Office for Outer Space Affairs) na Áustria para divulgação das atividades internacionais de pós-

graduação do INPE.

Item n°: 4

Tipo: TÉCNICA

Subtipo: DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E INSTRUCIONAL

Título: Material de Divulgação para Reuniões Internacionais

Está entre as 5 mais relevantes: Não

Idioma Prioritário: INGLES

Descrição: Material preparado para apresentar o projeto Print/INPE em reuniões internacionais (missões de trabalho). Material
interno e, portanto, sem link.
Resultados Obtidos: Esse material foi preparado para avaliar parcerias e possibilidade de dupla titulação e co-tutela. As

reuniões presenciais (antes da pandemia) realizadas com o uso desse material foram: i) reunião com membro do projeto Dr.

Kevin Kodges (Universidade de Reading, UK) e com o pesquisador Dr. Nicholas klingaman (Universidade de Reading, UK) para

avaliar parcerias e verificar questões de dupla titulação; ii) outras duas reuniões independentes com Dr. Fernado Sales

(University San Diego) e Dra. Jessica Baker (The University of Leeds) avaliar a possibilidade de trazer pos-doc com experiencia

do exterior e enviar alunos da PPG ao exterior. Essas reuniões possibilitaram a realização de seminários e participação de

pesquisadores em pesquisas e participação de artigos científicos.

1.2 POLÍTICA DE RECONHECIMENTO DOS CRÉDITOS

Exerceu a política de reconhecimento dos créditos e as atividades acadêmicas e científicas realizados por docentes e discentes no
exterior.

Item n°: 1

Política: Equivalência de Créditos de Instituições Externas

&lt;style isBold=&quot;true&quot;&gt;Descrição: &lt;/style&gt;O Regimento Geral da PG do INPE permite que créditos adquiridos

em outras Instituições (incluindo estrangeiras) sejam aproveitados no histórico acadêmico dos alunos: Art. 26 - A critério do

Conselho de Curso, poderão ser aceitos até 12 créditos de disciplinas obtidos em outros Cursos de Pós-Graduação stricto-sensu,

nacionais ou internacionais. No caso de cursos nacionais, só poderão ser aproveitados créditos obtidos em cursos que tenham

um conceito igual ou superior a 3 na avaliação da Capes,

Está entre as 5 mais relevantes: Sim
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no período de realização da disciplina. O limite para o número de créditos por disciplina está limitado a 4 (quatro).

Resultados Obtidos: Todos os discentes que cursaram disciplinas no exterior, sejam em regime isolado, em escolas de verão

ou mesmo matriculados em programas estrangeiros, tem obtido a equivalência e aproveitamento dos créditos no exterior em seus

históricos acadêmicos, sendo válidos para cumprir a carga horária mínima necessária nos cursos de Mestrado ou Doutorado do

Instituto.

Item n°: 2

Política: Aproveitamento de Seminários Internacionais

Descrição: O INPE bem como suas Instituições parceiras no exterior realizam frequentemente eventos científicos internacionais

para divulgação de resultados dos projetos bem como atualização do estado da arte das pesquisas científicas. Esses eventos são

frequentemente aceitos como atividades extra-curriculares no históricos dos docentes, como parte dos seminários exigidos no

programa curricular dos PPGs do INPE.

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Resultados Obtidos: Todos os discentes que participaram dos eventos científicos tem obtido aproveitamento dessas palestras,

mesas-redondas, workshops em seus históricos acadêmicos, sendo válidos para cumprir a carga horária mínima necessária de

seminários obrigatórios nos cursos de Mestrado ou Doutorado do Instituto.

1.3 POLÍTICA DE APROPRIAÇÃO DO CONHECIMENTO

Executou a política de apropriação do conhecimento e experiência adquiridos no exterior pelos beneficiários das ações do Projeto
Institucional de Internacionalização.

Item n°: 1

Política: Publicação de Artigos com Co-Autoria

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Descrição: Nos cursos de Doutorado de vários PPGs do INPE, especialmente aqueles participantes do PROEX, exigem que

seus alunos publiquem artigos científicos como resultado de seus projetos de pós-graduação. Isso consta dos regimentos

internos dos PPGs. Com a implementação do Print/INPE e com o início das atividades de intercâmbio internacional, os alunos de

doutorado que se beneficiaram de doutorado sanduíche deverão publicar seus artigos científicos em co-autoria com seus co-

orientadores estrangeiros. Para os bolsistas pós-doc e professores visitantes, essa prática sempre foi comum no INPE e agora

está sendo ainda mais estimulada.

Resultados Obtidos: Os alunos de doutorado que realizaram estágio doutorado sanduíche estão publicando artigos científicos

em co-autoria com seus co-orientadores estrangeiros. Vários alunos tem publicado, inclusive, mais de um artigo. Os bolsistas

pós-doc e professores visitantes também foram estimulados a realizar mais de um publicação em conjunto.

Impacto: Aumento da produtividade acadêmica e do índice de publicação internacional dos PPGs.

Item n°: 2

Política: Realização de Seminários Internacionais

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Descrição: O INPE bem como suas Instituições parceiras no exterior realizam frequentemente eventos científicos internacionais

para divulgação de resultados dos projetos. Esses eventos tem como principal objetivo disseminar o conhecimento adquirido

pelos docentes e discentes em suas atividades internacionais.

Resultados Obtidos: Os docentes e discentes tem participado mais ativamente desses eventos científicos no sentido de se

atualizarem sobre o estado da arte das pesquisas científicas e nos projetos que alunos e professores estão envolvidos,

especialmente no âmbito do Print/INPE.

Impacto: Houve um aumento do interesse dos docentes e discentes nos projetos e resultados derivados do Print/INPE.
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1.4 POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES

Exerceu a política de contratação de professores com reconhecido desempenho científico em nível internacional.

Item n°: 1

Política: Contratação de Professores com Experiência Internacional

Descrição: O INPE, como autarquia direta da União, depende de disponibilidade orçamentária e, principalmente, autorização do

MCTIC e MPOG para abertura de novas vagas na Instituição e realização de concursos públicos para o provimento dessas vagas

na Instituição. Essa decisão, no entanto, não é institucional, embora o INPE já venha alertando os Órgãos competentes desde

2015 sobre a necessidade de reposição de seu quadro de pesquisadores / docentes e corpo técnico.

Está entre as 5 mais relevantes: Não

Resultados Obtidos: Não há resultados pois o INPE não realizou contratações.

1.5 PROFICIÊNCIA

Promoveu Proficiência em línguas estrangeiras dos docentes, discentes e corpo técnico de pós-graduação da Instituição que tenha
relação direta com o Projeto Institucional de Internacionalização vigente.

Descrição: O INPE oferece, regularmente, através da Divisão de Atividades de Extensão (DIEXC) da Coordenação de Ensino,
Pesquisa e Extensão (COEPE), cursos de capacitação em idiomas para seus servidores e corpo técnico.

Item n°: 1

Nome da Atividade: Capacitação de Docentes e Corpo Técnico

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

PPG Vinculado(s): 33010013010P4 - ASTROFÍSICA, 33010013011P0 - CIÊNCIA DO SISTEMA TERRESTRE, 33010013002P1

- COMPUTAÇÃO APLICADA, 33010013009P6 - ENGENHARIA E TECNOLOGIA ESPACIAIS, 33010013008P0 - GEOFÍSICA

ESPACIAL, 33010013003P8 - METEOROLOGIA, 33010013005P0 - SENSORIAMENTO REMOTO

Número Total de Participantes: 40

- Discentes: 0

- Docentes: 20

- Corpo Técnico: 20

Idioma Prioritário: INGLES

Descrição: O PPG-MET reconheceu em 2021 que os certificados de exames oficiais de língua inglesa (TOEFL, IELTS e outros

aceitos pela CAPES no âmbito do Print) poderão ser aceitos como proficiência do idioma estrangeiro no âmbito do PPG desde

que se atinja a pontuação mínima exigida pela CAPES. Essa ação foi adicionada ao regimento interno:

http://www.inpe.br/posgraduacao/arquivos/Regimento_MET_2021.pdf

Item n°: 2

Nome da Atividade: Aceitar Exames de Proficiência exigidos pela CAPES nos PPGs

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

PPG Vinculado(s): 33010013003P8 - METEOROLOGIA

Número Total de Participantes: 96

- Discentes: 96

- Docentes: 0

- Corpo Técnico: 0

Idioma Prioritário: INGLES
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Descrição: Esse tem sido uma grande dificuldade do projeto. Institucionalmente, a capacitação de discentes na proficiência de

línguas estrangeiras para atender às exigências do PrInt não é suficiente. Muitos discentes não alcançam as notas mínimas dos

exames. Tem-se buscado alternativas na forma de parcerias com instituições especializadas em idiomas, porém ainda sem uma

solução adequada.

Item n°: 3

Nome da Atividade: Parcerias com Instituições Externas para Proficiência de Discentes

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

PPG Vinculado(s): 33010013010P4 - ASTROFÍSICA, 33010013011P0 - CIÊNCIA DO SISTEMA TERRESTRE, 33010013002P1

- COMPUTAÇÃO APLICADA, 33010013009P6 - ENGENHARIA E TECNOLOGIA ESPACIAIS, 33010013008P0 - GEOFÍSICA

ESPACIAL, 33010013003P8 - METEOROLOGIA, 33010013005P0 - SENSORIAMENTO REMOTO

Número Total de Participantes: 54

- Discentes: 54

- Docentes: 0

- Corpo Técnico: 0

Idioma Prioritário: INGLES

1.6 DISCIPLINAS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

Previu na estrutura curricular dos programas dos PPGs a inserção de disciplinas em língua estrangeira.

Número de Créditos: 0

Item n°: 1

Nome da disciplina: Catálogo Completo do PPG-CST

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

PPG Vinculado(s): 33010013011P0 - CIÊNCIA DO SISTEMA TERRESTRE, 33010013002P1 - COMPUTAÇÃO APLICADA,
33010013003P8 - METEOROLOGIA, 33010013005P0 - SENSORIAMENTO REMOTO

Ementa: A partir de 2020, todas as disciplinas do Programa (tanto obrigatórias quanto eletivas) estão disponíveis em língua

inglesa. O número de créditos e a ementa de cada uma encontram-se no catálogo disponível em: http://pg.ccst.inpe.br/catalogo/

No INPE, cada crédito corresponde à 15hs de aula conforme o Regimento Geral da Pós-Graduação disponível em:

http://www.inpe.br/posgraduacao/arquivos/Portaria_336v2021.pdf

Bibliografia: Todas as disciplinas do Programa (tanto obrigatórias quanto eletivas) estão disponíveis em língua inglesa. A
bibliografia de cada uma encontra-se no catálogo disponível em: http://pg.ccst.inpe.br/catalogo/

Obrigatório/Eletiva: Obrigatório

Número de Discentes: 9

Idioma Prioritário: INGLES

Carga Horária: 0
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Número de Créditos: 0

Item n°: 2

Nome da disciplina: Catálogo Completo do PPG-AST

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

PPG Vinculado(s): 33010013009P6 - ENGENHARIA E TECNOLOGIA ESPACIAIS, 33010013008P0 - GEOFÍSICA ESPACIAL,
33010013010P4 - ASTROFÍSICA

Ementa: A partir de 2020, todas as disciplinas do Programa (tanto obrigatórias quanto eletivas) estão disponíveis em língua

inglesa. O número de créditos e a ementa de cada uma encontram-se no catálogo disponível em:

http://www.inpe.br/posgraduacao/ast/catalogo-disciplinas.php No INPE, cada crédito corresponde à 15hs de aula conforme o

Regimento Geral da Pós-Graduação disponível em: http://www.inpe.br/posgraduacao/arquivos/Portaria_336v2021.pdf

Bibliografia: Todas as disciplinas do Programa (tanto obrigatórias quanto eletivas) estão disponíveis em língua inglesa. A

bibliografia de cada uma encontra-se no catálogo disponível em: http://www.inpe.br/posgraduacao/ast/catalogo-disciplinas.php

Obrigatório/Eletiva: Obrigatório

Número de Discentes: 6

Idioma Prioritário: INGLES

Carga Horária: 0

Número de Créditos: 0

Item n°: 3

Nome da disciplina: Catálogo Completo do PPG-SER

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

PPG Vinculado(s): 33010013011P0 - CIÊNCIA DO SISTEMA TERRESTRE, 33010013009P6 - ENGENHARIA E TECNOLOGIA
ESPACIAIS, 33010013005P0 - SENSORIAMENTO REMOTO

Ementa: A partir de 2020, todas as disciplinas do Programa (tanto obrigatórias quanto eletivas) estão disponíveis em língua

inglesa. O número de créditos e a ementa de cada uma encontram-se no catálogo disponível em:

http://www.inpe.br/posgraduacao/ser/catalogo-disciplinas.php No INPE, cada crédito corresponde à 15hs de aula conforme o

Regimento Geral da Pós-Graduação disponível em: http://www.inpe.br/posgraduacao/arquivos/Portaria_336v2021.pdf

Bibliografia: Todas as disciplinas do Programa (tanto obrigatórias quanto eletivas) estão disponíveis em língua inglesa. A

bibliografia de cada uma encontra-se no catálogo disponível em: http://www.inpe.br/posgraduacao/ser/catalogo-disciplinas.php

Obrigatório/Eletiva: Obrigatório

Número de Discentes: 26

Idioma Prioritário: INGLES

Carga Horária: 0

Número de Créditos: 0

Item n°: 4

Nome da disciplina: Catálogo Completo do PPG-MET

Ementa: A partir de 2020, todas as disciplinas do Programa (tanto obrigatórias quanto eletivas) estão disponíveis em língua

inglesa. O número de créditos e a ementa de cada uma encontram-se no catálogo disponível em:

http://www.inpe.br/posgraduacao/met/catalogo-disciplinas.php. No INPE, cada crédito corresponde à 15hs de aula conforme o

Regimento Geral da Pós-Graduação disponível em: http://www.inpe.br/posgraduacao/arquivos/Portaria_336v2021.pdf

Bibliografia: Todas as disciplinas do Programa (tanto obrigatórias quanto eletivas) estão disponíveis em língua inglesa. O
número de créditos e a ementa, e biográfica de cada uma encontram-se no catálogo disponível em:

Obrigatório/Eletiva: Obrigatório
Carga Horária: 0
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Está entre as 5 mais relevantes: Sim

PPG Vinculado(s): 33010013011P0 - CIÊNCIA DO SISTEMA TERRESTRE, 33010013009P6 - ENGENHARIA E TECNOLOGIA
ESPACIAIS, 33010013005P0 - SENSORIAMENTO REMOTO, 33010013003P8 - METEOROLOGIA

http://www.inpe.br/posgraduacao/met/catalogo-disciplinas.php.

Número de Discentes: 20

Idioma Prioritário: INGLES

Número de Créditos: 0

Item n°: 5

Nome da disciplina: Catálogo Completo do PPG-ETE

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

PPG Vinculado(s): 33010013009P6 - ENGENHARIA E TECNOLOGIA ESPACIAIS, 33010013008P0 - GEOFÍSICA ESPACIAL,
33010013010P4 - ASTROFÍSICA

Ementa: A partir de 2020, todas as disciplinas do Programa (tanto obrigatórias quanto eletivas) estão disponíveis em língua

inglesa. O número de créditos e a ementa de cada uma encontram-se no catálogo disponível em:

http://www.inpe.br/posgraduacao/ete/catalogo-disciplinas.php. No INPE, cada crédito corresponde à 15hs de aula conforme o

Regimento Geral da Pós-Graduação disponível em: http://www.inpe.br/posgraduacao/arquivos/Portaria_336v2021.pdf

Bibliografia: Todas as disciplinas do Programa (tanto obrigatórias quanto eletivas) estão disponíveis em língua inglesa. A

bibliografia de cada uma encontra-se no catálogo disponível em: http://www.inpe.br/posgraduacao/ete/catalogo-disciplinas.php

Obrigatório/Eletiva: Obrigatório

Número de Discentes: 29

Idioma Prioritário: INGLES

Carga Horária: 0

Número de Créditos: 0

Item n°: 6

Nome da disciplina: Catálogo Completo do PPG-CAP

Está entre as 5 mais relevantes: Não

PPG Vinculado(s): 33010013002P1 - COMPUTAÇÃO APLICADA, 33010013009P6 - ENGENHARIA E TECNOLOGIA
ESPACIAIS, 33010013005P0 - SENSORIAMENTO REMOTO

Ementa: A partir de 2020, todas as disciplinas do Programa (tanto obrigatórias quanto eletivas) estão disponíveis em língua

inglesa. O número de créditos e a ementa de cada uma encontram-se no catálogo disponível em:

http://www.inpe.br/posgraduacao/cap/catalogo-disciplinas.php No INPE, cada crédito corresponde à 15hs de aula conforme o

Regimento Geral da Pós-Graduação disponível em: http://www.inpe.br/posgraduacao/arquivos/Portaria_336v2021.pdf

Bibliografia: Todas as disciplinas do Programa (tanto obrigatórias quanto eletivas) estão disponíveis em língua inglesa. A

bibliografia de cada uma encontra-se no catálogo disponível em: http://www.inpe.br/posgraduacao/cap/catalogo-disciplinas.php

Obrigatório/Eletiva: Obrigatório

Número de Discentes: 22

Idioma Prioritário: INGLES

Carga Horária: 0
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Número de Créditos: 0

Item n°: 7

Nome da disciplina: Catálogo Completo do PPG-GES

Está entre as 5 mais relevantes: Não

PPG Vinculado(s): 33010013008P0 - GEOFÍSICA ESPACIAL, 33010013010P4 - ASTROFÍSICA, 33010013009P6 -
ENGENHARIA E TECNOLOGIA ESPACIAIS

Ementa: A partir de 2020, todas as disciplinas do Programa (tanto obrigatórias quanto eletivas) estão disponíveis em língua

inglesa. O número de créditos e a ementa de cada uma encontram-se no catálogo disponível em:

http://www.inpe.br/posgraduacao/ges/catalogo-disciplinas.php No INPE, cada crédito corresponde à 15hs de aula conforme o

Regimento Geral da Pós-Graduação disponível em: http://www.inpe.br/posgraduacao/arquivos/Portaria_336v2021.pdf

Bibliografia: Todas as disciplinas do Programa (tanto obrigatórias quanto eletivas) estão disponíveis em língua inglesa. A

bibliografia de cada uma encontra-se no catálogo disponível em: http://www.inpe.br/posgraduacao/ges/catalogo-disciplinas.php

Obrigatório/Eletiva: Obrigatório

Número de Discentes: 15

Idioma Prioritário: INGLES

Carga Horária: 0

1.7 TEMAS INTERNACIONAIS

Incorporou temas internacionais por meio de participação em eventos tais como congressos, workshops, seminários e mesas
redondas, entre outros.

Atividade ocorreu em qual local: Brasil

Item n°: 1

Nome da Atividade: Simpósio da Pós-Graduação em Ciência do Sistema Terrestre (SPGCST)

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

País: Brasil

Descrição: O Simpósio da Pós-Graduação em Ciência do Sistema Terrestre (SPGCST) tem como objetivo atuar como espaço de

discussões e aperfeiçoamento de pesquisas interdisciplinares no âmbito das ciências ambientais. É um ambiente de

aprimoramento profissional, uma vez que conta com a participação de importantes pesquisadores para discutir temas relevantes

e atuais sobre políticas públicas, desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas. O SPGCST encontra-se na sua 10ª

edição. Nas duas útlimas edições (2020 e 2021), em função do Print / INPE, ele se transformou em um evento internacional, com

a participação de pesquisadores e discentes estrangeiros. Os números abaixo referem-se às Edições 9ª e 10º do evento. Links:

IX SPGCST (2020) - http://pg.ccst.inpe.br/spgcst/9simposio/ X SPGCST (2021) - http://pg.ccst.inpe.br/spgcst/10simposio/

PPG Vinculado(s): 33010013011P0 - CIÊNCIA DO SISTEMA TERRESTRE, 33010013003P8 - METEOROLOGIA,
33010013005P0 - SENSORIAMENTO REMOTO

Número Total de Participantes: 213

- Estrangeiros: 48

Resultados Obtidos: Nas duas última edições do SPGCST foram ministradas palestras e mesas redondas com foco em temas

atuais e internacionais no âmbito da ciência do sistema terrestre mantendo a linha de inter, multi e transdisciplinaridade. Essas

sessões permitiram a capacitação de docentes e discentes com conceitos sólidos atrelados a discussões e debates sob

diferentes pontos de vistas, buscando sempre, além de conceituar, desenvolver o senso crítico dos participantes através de

debates e discussões.

- Brasileiros: 165
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Atividade ocorreu em qual local: Brasil

Item n°: 2

Nome da Atividade: Encontro dos Alunos de Pós-Graduação em Meteorologia (EPGMET)

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

País: Brasil

Descrição: O Encontro dos Alunos de Pós-Graduação em Meteorologia (EPGMET) surgiu devido à necessidade dos estudantes

em promover um evento interno, com o intuito de explorar a multidisciplinaridade e compartilhar as experiências da pesquisa

científica desenvolvida no curso. A primeira edição do Encontro ocorreu no ano 2000, desde então é realizado anualmente, com

exceção do ano de 2012. O Encontro é fruto dos esforços dos próprios estudantes, que visam manter a tradição em realizar um

encontro científico de qualidade, contando com palestrantes renomados do Brasil e exterior das diferentes áreas abordadas no

evento. O números apresentados são referentes às edições de 2018 a 2021. Link: http://eventos.cptec.inpe.br/epgmet/

PPG Vinculado(s): 33010013003P8 - METEOROLOGIA, 33010013011P0 - CIÊNCIA DO SISTEMA TERRESTRE

Número Total de Participantes: 754

- Estrangeiros: 151

Resultados Obtidos: Historicamente, além de promover um encontro entre os estudantes de pós-graduação de meteorologia do

INPE, foram abertas fronteiras para recepcionar estudantes e profissionais de outras regiões do Brasil e do mundo, em busca de

quebrar fronteiras do conhecimento. Para isso, a programação é composta por palestras, mesas redondas, apresentações orais e

afins abordando diferentes temas relevantes e internacionais. Os trabalhos aceitos no evento são publicados em Anais com

ISBN. O EPGMET tem crescido a cada ano e, nas últimas edições, contou não somente com a participação dos estudantes, mas

também dos seus docentes, alunos de outras instituições do Brasil, pesquisadores internacionais e empresários da rede privada,

que veem no Encontro uma oportunidade de descobrir novos talentos.

- Brasileiros: 603

Atividade ocorreu em qual local: Brasil

Item n°: 3

Nome da Atividade: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto (SBSR)

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

País: Brasil

Descrição: O XX Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto tem como objetivo congregar a comunidade técnico-científica e

o usuário empresarial das áreas de Sensoriamento Remoto, Geoinformática e de suas aplicações para a apresentação de

trabalhos e debates sobre as pesquisas, desenvolvimento tecnológico, ensino e a política científica realizados no país e no

mundo nos últimos dois anos. Os números apresentados referem-se às edições de 2020 e 2019. Links: SBSR Interim (2020) -

http://www.sbsrinterim.com.br/ XIX SBSR (2019) - https://2019.sbsr.com.br/

PPG Vinculado(s): 33010013011P0 - CIÊNCIA DO SISTEMA TERRESTRE, 33010013002P1 - COMPUTAÇÃO APLICADA,
33010013005P0 - SENSORIAMENTO REMOTO

Número Total de Participantes: 2299

- Estrangeiros: 690

Resultados Obtidos: Nas duas última edições do SBSR foram ministradas palestras e mesas redondas, oferecidos mini-cursos,

cursos com foco em temas atuais e internacionais mantendo a linha de inter, multi e transdisciplinaridade. Essas sessões

permitiram a capacitação de docentes e discentes com conceitos sólidos atrelados a discussões e debates sob diferentes pontos

de vistas, buscando sempre, além de conceituar, desenvolver o senso crítico dos participantes através de debates e discussões.

O SBSR tem contado não somente com a participação dos estudantes, mas também dos seus docentes, alunos de outras

instituições do Brasil,

- Brasileiros: 1609
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pesquisadores internacionais e empresários da rede privada, em busca de novos talentos.

Atividade ocorreu em qual local: Brasil

Item n°: 4

Nome da Atividade: Workshop de Computação Aplicada (WorCAP)

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

País: Brasil

Descrição: O Workshop de Computação Aplicada (WorCAP) é um evento do programa de Pós-Graduação em Computação

Aplicada (CAP) do INPE. Existente desde 2000, o WorCAP inicialmente foi um workshop interno para os alunos do programa,

depois aberto para a comunidade e finalmente foi evoluindo para um workshop internacional. Em sua 21ª edição, em 2021, o

workshop contou com apresentações de palestras, minicursos e apresentações de trabalhos ou pesquisas em desenvolvimento.

O WorCAP 2021 tem como objetivo promover interações e discussões relacionadas às linhas de pesquisa CAP entre os

participantes (comunidade interna e externa ao INPE, incluindo exterior) e oferecer conteúdo em áreas correlatas. O evento

abrange as áreas de pesquisa e aplicações em metodologias, técnicas e ferramentas computacionais aplicadas à tecnologia da

informação, extração de informações, e modelagem computacional. Os números apresentados são referentes às edições de

2019, 2020, 2021 Link: WorCAP 2021 - http://www.inpe.br/worcap/2021/ WorCAP 2020 - http://www.inpe.br/worcap/2020/

WorCAP 2019 - http://www.inpe.br/worcap/2019/

PPG Vinculado(s): 33010013002P1 - COMPUTAÇÃO APLICADA, 33010013009P6 - ENGENHARIA E TECNOLOGIA
ESPACIAIS

Número Total de Participantes: 1076

- Estrangeiros: 89

Resultados Obtidos: Palestras - Os participantes apreciam conteúdos apresentados por docentes e pesquisadores da CAP,

assim como membros de outras instituições de ensino e pesquisa, incluindo estrangeiras; Minicursos - Os participantes tem a

oportunidade de conhecer, de forma prática, algumas das áreas de pesquisa da CAP/INPE e serem introduzido à novas

tecnologias computacionais; Sessões técnicas - Os participantes podem apresentar e/ou assistir apresentações de trabalhos que

estão sendo desenvolvidos na CAP. Hackaton - Proporciona a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos e das técnicas

ensinadas nos minicursos em um leve clima de competição.

- Brasileiros: 987

Atividade ocorreu em qual local: Brasil

Item n°: 5

Nome da Atividade: Workshop da Astrofísica

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

País: Brasil

Descrição: Anualmente, a Pós-Graduação da Astrofísica, em conjunto com a Divisão de Astrofísica do INPE, realizam o

Workshop da Astrofísica, o qual promove a interação e discussão entre os discentes, docentes e pesquisadores nacionais e

internacionais das pesquisas e projetos em desenvolvimento. Além disso, a Divisão de Astrofísica organiza, semanalmente,

seminários abertos em formato on-line com transmissão ao vivo via Youtube. Acontecem também seminários especiais, que

podem ter datas e horários específicos. Links: http://www.das.inpe.br/seminarios.php

http://www.inpe.br/posgraduacao/ast/workshop/workshop-2021.php

PPG Vinculado(s): 33010013010P4 - ASTROFÍSICA, 33010013008P0 - GEOFÍSICA ESPACIAL

Número Total de Participantes: 123

- Estrangeiros: 35

Resultados Obtidos: No Workshop e seminários da Astrofísica são ministradas palestras e mesas redondas com

- Brasileiros: 88
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foco em temas atuais e internacionais mantendo a linha de interdisciplinar. Essas atividades permitiram a capacitação de
docentes e discentes em temas relevantes na área de pesquisa, incluindo temas internacionais.

1.8 SINERGIA ENTRE PROGRAMAS DE FOMENTO

Promoveu a sinergia entre programas nacionais de fomento apoiados pela CAPES ao esforço de internacionalização.

Programa nacional da Capes utilizado para fomentar as ações: PROAP - Apoio à Pós-Graduação
PROEX - Programa de Excelência Acadêmica

Item n°: 1

Atividade: Participação de Discentes em Eventos no Exterior

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Descrição: O INPE possui 4 PPGs inscritos no PROEX. Os demais utilizam recursos PROAP. Tais recursos tem sido utilizados,
em conjunto com o Print, para mobilidade internacional de discentes, apoiando-nos na participação de escolas de verão,
congressos, workshops e cursos de curta duração (capacitação). Todas as informações relacionadas ao uso de recursos PROEX
para atividades de internaciionalização estão descritas nas fichas de avaliação da Plataforma Sucupira de cada PPG.

Resultados Obtidos: Ampliação das atividades do Print/INPE em função da sinergia dos programas PROEX e PROAP
possibilitando maior consolidação da internacionalização.

Programa nacional da Capes utilizado para fomentar as ações: PNPD - Plano Nacional de Pós-Doutorado

Item n°: 2

Atividade: Ampliação da Formação Internacional de Doutores

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Descrição: O INPE possui 7 PPGs inscritos no PNPD. Os recursos tem sido utilizados para mobilidade internacional de
discentes, apoiando-nos na participação de escolas de verão, congressos, workshops e cursos de curta duração (capacitação).
Todas as informações relacionadas ao uso de recursos PNPD para atividades de internaciionalização estão descritas nas fichas
de avaliação da Plataforma Sucupira de cada PPG.

Resultados Obtidos: Ampliação das atividades do Print/INPE em função da sinergia do programa PNPD possibilitando maior
consolidação da internacionalização.

1.9 ESTRUTURA DE INTERNACIONALIZAÇÃO

Descrever a estrutura de internacionalização, tais como escritório de internacionalização, centro de acolhimento de estrangeiros,
entre outros.

Item n°: 1

Tipo de Estrutura: Centro de acolhimento de estrangeiros

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Descrição: A ABPG-INPE foi fundada em 25 de setembro de 2019 e tem como objetivo principal defender os interesses dos

bolsistas e pós-graduandos do INPE, além de apoiá-los internamente nas atividades acadêmicas. Diversas ações da ABPG estão

relacionadas ao acolhimento dos alunos estrangeiros e apoio à adaptação desses alunos à realidade brasileira.

Resultados Obtidos: Ampliou-se, de um modo geral, a quantidade de discentes estrangeiros interessados em vir fazer cursos de

mestrado e doutorados no INPE, tanto pela visibilidade que o PrInt/CAPES possui, quanto pela maior divulgação das

oportunidades e a atuação da ABPG. Link: http://150.163.105.10/abpg/site/?page_id=99

Item n°: 2

Tipo de Estrutura: Escritório de Internacionalização

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Descrição: Como apoio ao Print/INPE, na forma de um Escritório de Internacionalização, o Instituto possui as seguintes

estruturas previstas em seu Regimento Interno (https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-3.446-de-10-de-setembro-de-2020-

276999324): A Coordenação do Gabinete compete: I - assessorar a Diretoria do Instituto em sua representação técnico-científica,

social e política no País e no exterior; e II - zelar pelo cumprimento das
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normas relativas ao acesso à informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos da Lei de Acesso à Informação - LAI. O

Serviço de Relações Institucionais compete: I - difundir a boa imagem do Instituto no País e exterior; II - elaborar convênios e

acordos nacionais e internacionais do Instituto em estreita colaboração com a Coordenação-Geral de Gestão Organizacional; e III

- gerir a interface do Instituto com MCTI nos assuntos de competência da Coordenação do Gabinete. O Serviço de Comunicação

Social compete: I - difundir as atividades técnicas, científicas e de inovação realizadas no Instituto; II - apoiar a realização de

atividades de extensão em ciência, tecnologia e inovação do Instituto e de outras instituições nacionais e internacionais que

atuem em cooperação com o Instituto; III - manter as atividades do Centro de Visitantes do Instituto; e IV - apoiar a organização e

a realização de solenidades e recepções a autoridades ou eventos no Instituto.

Resultados Obtidos: Em conjunto com o Serviço de Relações Internacionais do Gabinete da Direção, a Pró-Reitoria do INPE

tem definido, com o apoio da Consultoria Jurídica da União e os Órgãos de Controle, quais os procedimentos jurídicos mais

adequados para a formalização das parcerias internacionais no Instituto. Tais procedimentos entrarão então nos modelos para

que os PPGs formalizem as devidas parcerias internacionais para co-tutela e dupla titulação, além dos próprios projetos de

cooperação.

Item n°: 3

Tipo de Estrutura: Centro de apoio a estrangeiros

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Descrição: A ABPG-INPE foi fundada em 25 de setembro de 2019 e tem como objetivo principal defender os interesses dos

bolsistas e pós-graduandos do INPE, além de apoiá-los internamente nas atividades acadêmicas. Diversas ações da ABPG estão

relacionadas ao acolhimento dos alunos estrangeiros e apoio à adaptação desses alunos à realidade brasileira.

Resultados Obtidos: Ampliou-se, de um modo geral, a quantidade de discentes estrangeiros interessados em vir fazer cursos de

mestrado e doutorados no INPE, tanto pela visibilidade que o PrInt/CAPES possui, quanto pela maior divulgação das

oportunidades e a atuação da ABPG. Link: http://150.163.105.10/abpg/site/?page_id=99

Item n°: 4

Tipo de Estrutura: Outros

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Descrição: Conforme estabelece o Plano Institucional de Internacionalização da Pós-Graduação do INPE (Ofício nº

1023/2018/SEI-INPE; Processo nº 01340.005118/2018-73), foi criado um Comitê de Avaliação da Internacionalização (CAI)

independente, de caráter consultivo, para avaliação dos resultados do PII-INPE, sendo composto por membros internos e

externos do INPE. São atribuições do CAI: I. Garantir a transparência do processo de acompanhamento e avaliação interna das

metas e da execução do Projeto de Internacionalização; II. Aplicar as métricas de avaliação do PII-INPE definidas pelo Grupo

Gestor a partir das informações fornecidas no diagnóstico institucional, das ações previstas no projeto, das metas estabelecidas

para cada ano e do orçamento alocado; III. Realizar de reuniões anuais para avaliação de todas as atividades realizadas e

resultados alcançados no último ano a partir dos relatórios técnicos produzidos pelo Grupo Gestor; IV. Emitir um parecer de

avaliação das metas e da execução do PII-INPE, sumarizando todas as atividades que efetivamente levaram a resultados

relevantes do ponto de vista da internacionalização institucional, correlacionando-as com a execução financeira a fim de se

verificar a relação custo / benefício de cada ação; V. Recomendar ao Grupo Gestor eventuais revisões das metas e/ou ações do

Projeto, além de possíveis remanejamento de recursos, focando nas atividades de maior impacto e/ou que estejam produzindo

resultados relevantes e/ou incentivando atividades que ainda não estejam produzindo resultados satisfatórios, com o objetivo

fundamental de se obter a máxima eficiência na execução do PII-INPE; O Grupo Gestor do PII-INPE entendeu que membros

externos ao INPE poderiam ser mais efetivos na imparcialidade da avaliação das atividades do Projeto e, em função disso,

poderiam contribuir de forma mais efetiva com sugestões de melhorias e ajustes em sua execução.

Resultados Obtidos: O CAI se reuniu em 2021 para avaliação dos primeiros do projeto (2018 a 2021). Em seu relatório final,

consta que esforços foram feitos para ampliar e consolidar a internacionalização do INPE. Contando com o apoio parcial de

agências brasileiras de fomento, mesmo com o corte de verbas do programa e
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considerando a pandemia, 75% dos indicadores foram alcançados. Consolidaram-se projetos de cooperação internacionais,

houve realizações com a participação de grupos estrangeiros tais como workshops e visitas técnicas bilaterais. Houve

participação de pesquisadores, alunos de pós-graduação e pós-doutores, brasileiros, em eventos científicos internacionais, bem

como a implementação de doutorado sanduíche. As análises das reuniões e palestras mostram que a senioridade dos docentes e

suas interações com grupos estrangeiros já participantes de projetos em cooperação. Estes pontos de parcerias existentes foram

marcantes para o sucesso nessa fase de execução. As maiores deficiências centram-se na implementação de bolsas no exterior

(doutorado e pós-doutorado) e na vinda de professores estrangeiros visitantes o que atenta contra a Internacionalização.

Percebe-se a intenção de colaborações entre diferentes PPGs que deverá cristalizar nos próximos anos aumentando a

interdisciplinaridade. Todos os projetos têm alto impacto científico / tecnológico com consequências econômicas e sociais

positivas para o Brasil. Algumas publicações em revistas indexadas e, ou, em anais de eventos internacionais, apesar de serem

feitas em Inglês, não constam com a autoria ou coautoria de pesquisadores estrangeiros.

1.10 COTUTELA

Listar as iniciativas de cotutela em parceria com instituições estrangeiras e seus resultados.

Item n°: 1

Iniciativa: Previsão de Cotutela no Regimento Geral

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

&lt;style isBold=&quot;true&quot;&gt;Descrição:&lt;/style&gt; Em conjunto com o Serviço de Relações Internacionais do Gabinete

da Direção, a Pró-Reitoria do INPE tem definido em conjunto com a Consultoria Jurídica da União e os Órgãos de Controle quais

os procedimentos jurídicos mais adequados para a formalização das parcerias de co-tutela no Instituto. Em paralelo a isso, o

Regimento Geral do INPE, em seus Art. 37 e 38, já prevê esse tipo de parceria (conforme a seguir): Art. 37 O desenvolvimento de

Doutorado em regime de cotutela com outras instuições (dupla tulação) será admido no âmbito dos Programas de Pós-

Graduação do INPE, observando-se a legislação vigente e as recomendações instucionais. Art. 38 O regime de cotutela será

regulamentado através de convênios específicos entre as instuições envolvidas, consideradas as disposições regimentais dos

programas de pós-graduação das duas instuições e respeitando as regras do programa de pós- graduação do INPE. Esta

regulamentação deverá estabelecer, no mínimo, os seguintes itens: § 1o O tempo mínimo de permanência em cada uma das

duas instuições envolvidas; § 2o As obrigações financeiras a serem assumidas pelas partes envolvidas e dispensar o discente de

taxas escolares; § 3o Que os trabalhos de pesquisa serão de responsabilidade de dois orientadores: um do programa de Pós-

Graduação do INPE, e outro da instuição conveniada, que deverão comprometer-se prévia e formalmente, a assumir a orientação

do discente; § 4o A reciprocidade entre as instuições; § 5o Assegurar a validade da tese defendida na abrangência da orientação

conjunta; § 6o Assegurar que o tema da tese, a publicação, a exploração e os resultados da pesquisa serão comuns às instuições

parceiras, considerando as normas vigentes nos dois países parcipantes; § 7o Reconhecer que a tese deverá ter uma única

defesa.

Resultados Obtidos: Os procedimentos ainda estão sendo analisados pela Consultoria Jurídica da União e pelos Órgãos de
Controle e, portanto, nenhuma formalização ainda foi implementada.

1.11 DUPLA TITULAÇÃO

Listar as iniciativas de dupla titulação em parceria com instituições estrangeiras e seus resultados.
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Item n°: 1

Iniciativa: Previsão de Dupla Titulação no Regimento Interno

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Descrição: Em conjunto com o Serviço de Relações Internacionais do Gabinete da Direção, a Pró-Reitoria do INPE tem definido

em conjunto com a Consultoria Jurídica da União e os Órgãos de Controle quais os procedimentos jurídicos mais adequados para

a formalização das parcerias de co-tutela no Instituto. Em paralelo a isso, o Regimento Geral do INPE, em seus Art. 37 e 38, já

prevê esse tipo de parceria (conforme a seguir): Art. 37 O desenvolvimento de Doutorado em regime de cotutela com outras

instuições (dupla tulação) será admido no âmbito dos Programas de Pós-Graduação do INPE, observando-se a legislação vigente

e as recomendações instucionais. Art. 38 O regime de cotutela será regulamentado através de convênios específicos entre as

instuições envolvidas, consideradas as disposições regimentais dos programas de pós-graduação das duas instuições e

respeitando as regras do programa de pós- graduação do INPE. Esta regulamentação deverá estabelecer, no mínimo, os

seguintes itens: § 1o O tempo mínimo de permanência em cada uma das duas instuições envolvidas; § 2o As obrigações

financeiras a serem assumidas pelas partes envolvidas e dispensar o discente de taxas escolares; § 3o Que os trabalhos de

pesquisa serão de responsabilidade de dois orientadores: um do programa de Pós-Graduação do INPE, e outro da instuição

conveniada, que deverão comprometer-se prévia e formalmente, a assumir a orientação do discente; § 4o A reciprocidade entre

as instuições; § 5o Assegurar a validade da tese defendida na abrangência da orientação conjunta; § 6o Assegurar que o tema da

tese, a publicação, a exploração e os resultados da pesquisa serão comuns às instuições parceiras, considerando as normas

vigentes nos dois países parcipantes; § 7o Reconhecer que a tese deverá ter uma única defesa.

Resultados Obtidos: Os procedimentos ainda estão sendo analisados pela Consultoria Jurídica da União e pelos Órgãos de
Controle e, portanto, nenhuma formalização ainda foi implementada.

1.12 ORGANIZAÇÃO EM EVENTOS

Listar as ações com organização em eventos.

Atividade ocorreu em qual local: Brasil

Item n°: 1

Nome do Evento: CubeDesign

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

País: Brasil

Descrição: O CubeDesign é uma competição latino-americana anual de desenvolvimento de pequenos satélites. Percebendo a

necessidade de uma aproximação com a sociedade em geral e também com estudantes estrangeiros, para ressaltar a

importância das atividades espaciais, os docentes e alunos do PPG-ETE criaram o CubeDesign em 2018, justamente o ano de

início das atividades do Print/INPE. Assim, através da competição, os participantes, buscam ferramentas necessárias para

desenvolver um satélite, ampliando seus conhecimentos sobre a área espacial. As categorias do CubeDesign foram

estabelecidas de modo a aproximar os competidores da área de engenharia e tecnologias espaciais: 1) CubeSat - Destinada a

estudantes de graduação e pós-graduação de qualquer área de ensino; 2) CanSat - Destinada a estudantes de ensino médio,

técnico e graduação de qualquer área de ensino; 3) DataScience - Destinada a estudantes de ensino médio, técnico e graduação

de qualquer área de ensino; 4) ArtSat - Destinada a estudantes de graduação e pós-graduação de qualquer área de ensino. As

categorias CubeSat e CanSat, em particular, tem a oportunidade de desenvolver atividades de Modelagem e Simulação de

Sistemas Espaciais, fundamentais para análise de uma missão espacial. Mais informações estão disponíveis em:

http://www.inpe.br/cubedesign/2021/

PPG Vinculado(s): 33010013009P6 - ENGENHARIA E TECNOLOGIA ESPACIAIS

Organizadora: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
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Número Total de Participantes: 420

- Estrangeiros: 80

Resultados Obtidos: O CubeDesign, a exemplo de outras competições de engenharia, estimula o desenvolvimento de

habilidades profissionais essenciais, por outro lado, gera a curiosidade dos estudantes na competição, atraindo cada vez mais

público para conhecer um pouco mais sobre a importância da área espacial para a sociedade. Essa iniciativa permite a

aproximação entre os tradicionais atores do programa espacial com a nova geração, inclusive do exterior, interessada no

desenvolvimento de pequenos satélites. Mais que uma competição, o CubeDesign é uma atividade educacional de referência na

América Latina, que tem difundido e fomentado o conhecimento científico-tecnológico da área espacial, de forma inclusiva entre

estudantes em diferentes níveis acadêmicos. A competição temática de nanossatélites e suas aplicações baseia-se em desafios

baseados em problemas associados a assuntos de grande relevância para a sociedade.

- Brasileiros: 340

Atividade ocorreu em qual local: Brasil

Item n°: 2

Nome do Evento: I Workshop Internacional do Print/INPE

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

País: Brasil

Descrição: Ao longo de seus 60 anos, o INPE adquiriu competências, atualmente reconhecidas nacional e internacionalmente,

em atividades de desenvolvimento científico e tecnológico, gerando conhecimentos, produtos, processos e serviços que são

difundidos à sociedade. O Print / INPE tem consolidado o Instituto como uma Instituição com forte internacionalização de suas

atividades acadêmicas e também dos desenvolvimentos tecnológicos, ampliando ainda mais as parcerias e colaborações

internacionais e a formação acadêmica de recursos humanos de nível internacional. O 1º Workshop Internacional do Print / INPE

teve como objetivo apresentar as principais temáticas abordadas pelo projeto institucional e seus sub-projetos, além de discutir os

resultados alcançados nos últimos 3 anos (2018-2020). O evento ocorreu no formato on-line, em Inglês, e contou com a

participação de 4 pesquisadores estrangeiros de grande relevância em suas áreas de atuação, os quais fazem parte do Grupo

Gestor do projeto. Links: https://www.gov.br/inpe/pt-br/eventos/edicoes/1o-workshop-do-print-inpe/evento

https://youtu.be/hgpb3_4JeiM https://youtu.be/HPvPZ_8AyCo

PPG Vinculado(s): 33010013002P1 - COMPUTAÇÃO APLICADA, 33010013003P8 - METEOROLOGIA, 33010013005P0 -

SENSORIAMENTO REMOTO, 33010013008P0 - GEOFÍSICA ESPACIAL, 33010013009P6 - ENGENHARIA E TECNOLOGIA

ESPACIAIS, 33010013010P4 - ASTROFÍSICA, 33010013011P0 - CIÊNCIA DO SISTEMA TERRESTRE

Número Total de Participantes: 52

- Estrangeiros: 10

Resultados Obtidos: O 1º Workshop Internacional do Print / INPE teve como objetivo apresentar as principais temáticas

abordadas pelo projeto institucional e seus sub-projetos, além de discutir os resultados alcançados nos últimos 3 anos (2018-

2020). O evento ocorreu no formato on-line, em Inglês, e contou com a participação de 4 pesquisadores estrangeiros de grande

relevância em suas áreas de atuação, os quais fazem parte do Grupo Gestor do projeto. Todas as palestras foram transmitidas

ao vivo via Canal do Youtube do INPE e o conteúdo encontra-se atualmente disponível para qualquer pessoa assistir. Outros

eventos internacionais organizados pelo INPE não relacionados diretamente ao Print estão descritas individualmente nas fichas

de avaliação dos PPGs da Plataforma Sucupira.

- Brasileiros: 42

Organizadora: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
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Atividade ocorreu em qual local: Brasil

Item n°: 3

Nome do Evento: Workshop Interno Print/INPE

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

País: Brasil

Descrição: Esse evento ocorreu em agosto de 2021 e contou com a participação do Diretor do INPE, grupo de coordenadores e

de gestores do Print/INPE. Gestores e coordenadores dos subprojetos realizaram apresentações das atividades realizadas no

âmbito da internacionalização. Os coordenadores apresentaram as principais metas, produtos e desafios de cada subprojeto,

bem como fizeram prestação dos investimentos dos recursos e de bolsas, e o corpo docente convidado, colaborou com dúvidas e

sugestões. A Direção do INPE formalizou o interesse e indicou importantes ações no avanço do Print no Instituto.

PPG Vinculado(s): 33010013010P4 - ASTROFÍSICA, 33010013011P0 - CIÊNCIA DO SISTEMA TERRESTRE, 33010013002P1

- COMPUTAÇÃO APLICADA, 33010013009P6 - ENGENHARIA E TECNOLOGIA ESPACIAIS, 33010013008P0 - GEOFÍSICA

ESPACIAL, 33010013003P8 - METEOROLOGIA, 33010013005P0 - SENSORIAMENTO REMOTO

Número Total de Participantes: 32

- Estrangeiros: 0

Resultados Obtidos: Integração dos membros do projeto (coordenadores, gestores, e direção do instituto), definição de ações
para estabelecimento a longo prazo de atividades de internacionalização dos PPGs.

- Brasileiros: 32

Organizadora: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

2. PARCERIAS E REDES DE PESQUISA

2.1 GRAU DE DESENVOLVIMENTO

1

Tipo do Projeto - Nome do Processo: Tema 1 - INPE - Aplicações de Satélites para o Desenvolvimento

Sustentável

Grau de Desenvolvimento do Tema: Em execução

Considerações sobre o desenvolvimento do Tema: Cerca de 90% dos indicadores foram alcançados. Houve um

forte movimento interno no INPE para que a publicações científicas ocorresse em meios de livre acesso, o que

refletiu diretamente nos objetivos e ações do Print. Foram publicados artigos científicos em periódicos internacionais

com JCR, além da escrita de trabalhos de conclusão em inglês e divulgação científica em diversas páginas na

Internet. Estabeleceu-se colaborações sólidas entre o INPE e parceiros internacionais para transferência de

conhecimento técnico e aumento da qualidade da produção científica, o qual é a base de um processo de

internacionalização. Houve de fato a criação de novas redes de pesquisa internacionais, mantendo-se e ampliando-

se as redes existentes através de estágios de doutorado sanduíche no exterior, além da vinda de pesquisadores

estrangeiros e estágios de pesquisadores brasileiros no exterior, promovendo assim a transferência de conhecimento

e consolidando parcerias. Priorizar o ensino de questões científicas emergentes alinhadas com as demandas da

sociedade nacional e internacional, requer a atuação competente das lideranças desta temática, auxiliando

estrategicamente o Brasil a cumprir suas metas internacionais. Dessa forma, o Print está ajudando o INPE a

consolidar a internacionalização do ensino em seus PPGs, atualizando as ementas das disciplinas para incorporar

temas emergentes e demandas da sociedade como resultado as atividades internacionais, entre elas: publicação de

trabalhos de conclusão de curso nesse tema, participação em fóruns relacionados além da divulgação dos resultados

em veículos de comunicação. O Print veio no sentido de consolidar os PPGs como ambientes internacionais que se

constituam, cada vez mais, de lideranças científicas com ampla visibilidade mundial. Apesar da

21



1

pandemia, que levou às restrições de mobilidade, está sendo possível avançar nos quatro objetivos vinculados ao

tema. Outras atividades não relacionadas diretamente ao Print estão descritas individualmente nas fichas de

avaliação do PPG na Plataforma Sucupira.

2

Tipo do Projeto - Nome do Processo: Tema 2 - INPE - Astrofísica Instrumental

Grau de Desenvolvimento do Tema: Em execução

Considerações sobre o desenvolvimento do Tema: Cerca de 70% dos indicadores foram alcançados. O

desenvolvimento de novos instrumentos para observação e monitoramento de novos fenômenos nas faixas de

frequência de rádio, infravermelho, óptico, raios-X e raios gama, além do espectro detectável em ondas

gravitacionais, já supera as metas do projeto. Isso ocorreu através de encomendas tecnológicas à indústria nacional,

incentivando o desenvolvimento nacional de tecnologias novas, a expansão dos negócios, geração de renda e

criação de novos empregos. O Print/INPE está consolidando e ampliando a característica institucional de produzir

novos conhecimentos com o aprimoramento de suas atividades de pesquisa, formação acadêmica e de inovação

tecnológica. A seguir destacamos as realizações dentro de cada grande objetivo do subprojeto. Tema 1 = Nos anos

de 2020 e 2021, foram defendidas 6 dissertações de mestrado, sendo que 3 delas (50% portanto) são relacionadas a

desenvolvimento de instrumentação astronômica ou de técnicas associadas, como técnicas de redução e análise de

dados. Considerando as 3 teses finalizadas no mesmo período, uma delas apresenta desenvolvimento instrumental.

Os temas das teses e dissertações referem-se à detecção de ondas gravitacionais, radioastronomia e astronomia de

raios-X. Os trabalhos completos podem ser acessados nos links: http://www.inpe.br/posgraduacao/ast/dissertacoes-

mestrado.php e http://www.inpe.br/posgraduacao/ast/teses-doutorado.php. Tema 2 - Estão em desenvolvimento 3

projetos de instrumentação astronômica com liderança de pesquisadores da equipe. Os projetos são um

radiotelescópio (BINGO), uma câmera óptica (SPARC4), instrumentos em altas energias (ProtoMIRAX e

NanoMIRAX). Pesquisadores e estudantes da equipe fazem parte do consórcio internacional LIGO para detecção de

ondas gravitacionais. Tema 3 - Os projetos BINGO, SPARC4 e ProtoMIRAX e NanoMIRAX realizam encomendas na

indústria e prestadores de serviço especializados no mercado nacional. Tema 4 - A equipe do projeto produz

publicações nas revistas de mais alto impacto em astronomia. Essas publicações podem ser acessadas no link:

http://www.inpe.br/posgraduacao/ast/publicacoes.php. Outras atividades não relacionadas diretamente ao Print estão

descritas individualmente nas fichas de avaliação do PPG na Plataforma Sucupira.

3

Tipo do Projeto - Nome do Processo: Tema 3 - INPE - Heliofísica

Grau de Desenvolvimento do Tema: Em execução

Considerações sobre o desenvolvimento do Tema: Cerca de 90% dos indicadores foram alcançados. O

desenvolvimento de novos instrumentos em parceira com grupos estrangeiros para observação e monitoramento de

novos fenômenos físicos na Heliosfera, cuja abrangência inclui Sol, espaço interplanetário, magnetosfera, ionosfera e

atmosfera terrestre e planetárias, já supera a meta de todo o projeto. O Print está consolidando e ampliando a

característica institucional de absorver novos conhecimentos para o aprimoramento de suas atividades de pesquisa,

formação acadêmica e de inovação tecnológica através de estágios de doutorado sanduíche no exterior, visitas de

pesquisadores estrangeiros ao Brasil, estágios de pesquisadores brasileiros no exterior e pós-doutoramento no

Brasil. Dedicou-se à criação e ampliação das redes de colaboração de forma a alcançar as metas planejadas até o

final do projeto. Os PPGs do INPE sempre incentivaram os discentes a publicar suas teses e dissertações em língua

inglesa e oferecer disciplinas em inglês com ementas que contenham temas internacionais de forma a criar um

ambiente internacional no Instituto. Houve um aumento no número de trabalhos de conclusão escritos em inglês,

sendo 40% deles com co-orientação estrangeira, assim como disciplinas obrigatórias e eletivas foram oferecidas em

inglês. Cerca de 35% dos alunos matriculados no PPG são estrangeiros, ultrapassando a meta do período. Houve

um aumento no número de publicações em jornais com JCR, incluindo a participação de co-autores estrangeiros não
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3

apenas nas publicações científicas, mas também nos relatórios técnicos. Apesar das dificuldades geradas pela

pandemia da COVID-19, foi possível realizar várias atividades, incluindo a indicação de doutorados sanduiches para

o exterior e estágios realizados remotamente. Além disso, as atividades relacionadas aos demais objetivos

estabelecidos nesse projeto também apresentaram evoluções. Outras atividades não relacionadas diretamente ao

Print estão descritas individualmente nas fichas de avaliação do PPG na Plataforma Sucupira.

4

Tipo do Projeto - Nome do Processo: Tema 4 - INPE - Meteorologia Tropical

Grau de Desenvolvimento do Tema: Em execução

Considerações sobre o desenvolvimento do Tema: Cerca de 70% dos indicadores foram alcançados. Estudos e

modelagem do clima (fenômenos do clima global e regional) e do tempo, bem como o entendimento das interações

biosfera-atmosfera e oceano-atmosfera, exigem um conhecimento cada vez mais aprofundado sobre modelagem do

sistema terrestre. Foram publicados artigos científicos em período com JCR e além de estágios de doutorado

sanduíche no exterior. Em paralelo, criou-se e formalizou-se o projeto de cooperação internacional com o NCEP/EUA

o qual permitirá o avanço no desenvolvimento do sistema de modelagem e aumento de sua qualidade e resolução

espacial, além de possibilitar novos intercâmbios bilaterais de forma a absorver novos conhecimentos para o

aprimoramento dessas atividades de pesquisa, da formação acadêmica e da inovação tecnológica. Pretende-se, nos

próximos anos, remanejar recursos e utilizar recursos de outras agências de fomento para que as metas das ações

afetadas pela não implementação das cotas sejam alcançadas. Destaca-se o trabalho do docente Dr. Saulo Freitas o

qual, após estágio de 2 anos no exterior, retornou ao Brasil para implantar o modelo global de previsão do tempo que

ajudou a desenvolver em conjunto com a NASA e que foi adotado pelos EUA. Apesar da pandemia limitar a

mobilização e da dificuldade dos alunos nos exames de proficiência, os temas tem sido seguido dentro das linhas de

pesquisa da PPG. O grau de desenvolvimento dos objetivos vinculados ao tema está dentro do previsto, e os

indicadores são os seguintes: i) maioria das pesquisas de docentes e discentes do curso estão vinculados aos

objetivos do subprojeto Meteorologia tropical do PRINT, ii) 2 bolsistas de doutorado sanduíche foram enviados ao

exterior esse ano com bolsa PRINT, iii) as publicações por alunos foram acima do esperado, iv) bem como teve

aumento da participação de alunos em escolas de verao internacional (online) v) realização de evento cientifico na

temática do projeto. Outras atividades não relacionadas diretamente ao Print estão descritas individualmente nas

fichas de avaliação do PPG na Plataforma Sucupira.

5

Tipo do Projeto - Nome do Processo: Tema 5 - INPE - Missões Espaciais

Grau de Desenvolvimento do Tema: Em execução

Considerações sobre o desenvolvimento do Tema: Cerca de 75% dos indicadores foram alcançados. Todas as

ações desse tema são voltadas para concepção, projeto, lançamento e execução de missões espaciais.

Fundamentalmente, nesse período, grande parte das atividades concentrou-se na criação e ampliação das redes de

colaboração através de reuniões de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em eventos científicos e workshops no

Brasil e no exterior, de forma a alcançar as metas planejadas até o final do projeto. Essas atividades envolveram

diversos alunos do PPG-ETE, brasileiros e estrangeiros. Consolidou-se também um projeto de cooperação

internacional entre o INPE e diversos grupos estrangeiros na área com a vinda de pesquisadores estrangeiros ao

Brasil. Foram publicados artigos científicos em períodos indexados dentro da temática. No que se refere à plataforma

de nanossatélites, dado o tempo ser extremamente relevante e atual internacionalmente, foram realizadas reuniões /

visitas prospectivas com grupos nacionais e estrangeiros para a formalização de parceria internacional. Destaque

para a realização do CubeDesign, uma competição internacional organizada, realizada e promovida pela PPG-ETE

com a participação de alunos do ensino fundamental e médio de diferentes instituições da América Latina. Diversos

alunos e docentes dos PPGs do INPE participaram como voluntários. Uma matéria sobre o evento foi produzida pelo

canal de TV “Brasil com Ciência”, disponível no link: https://youtu.be/WgbBJQ8DtNQ. O tema vem sendo

desenvolvido com bons
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5

resultados, apesar das dificuldades de falta de mobilidade pela pandemia e redução de recursos. Foram enviados 2

bolsistas de doutorado sanduiche ao exterior e 2 bolsistas de pos-doutorado com experiência no exterior vieram ao

Brasil. A pandemia e bloqueio das bolsas impediu outras mobilidades. Em termos de publicações, obteve-se cerca do

dobro esperado, com mais de uma centena de publicações no período. Houve também o ingresso de 11 discentes do

exterior, um número próximo do esperado (13) e que só não foi atendido devido à pandemia. Outras atividades não

relacionadas diretamente ao Print estão descritas individualmente nas fichas de avaliação do PPG na Plataforma

Sucupira.

6

Tipo do Projeto - Nome do Processo: Tema 6 - INPE - Modelagem e Análise de Dados da Terra e do Espaço

Grau de Desenvolvimento do Tema: Em execução

Considerações sobre o desenvolvimento do Tema: O principal objetivo desse tema é promover pesquisa e

desenvolvimento no programa de pós-graduação em Computação Aplicada (CAP) do INPE em parceria com

instituições estrangeiras de referência em três áreas: (1) Análise, modelagem e mineração de dados do espaço e da

Terra; (2) Armazenamento e processamento de grandes volumes de dados espaço-temporais; e (3) Desenvolvimento

de software científico para aplicações ambientais e espaciais. Os principais resultados esperados são: (1) novos

projetos de pesquisa e publicações com colaboradores estrangeiros, envolvendo docentes e discentes da CAP; e (2)

novas parcerias nas três áreas de pesquisa através de intercâmbio de docentes e discentes da CAP e de

pesquisadores estrangeiros através de missões de trabalho e bolsas de doutorado sanduíche de pesquisador

visitante. Para atingir o objetivo e os resultados esperados, foram implementadas as seguintes bolsas e missões com

recursos do projeto: (a) 2 missões de trabalho em 2019; (b) 2 bolsas de doutorado sanduíche em 2019; e (c) 3 bolsas

de pesquisador estrangeiro visitante no Brasil, 1 em 2019 e 2 no início de 2020 antes da pandemia. Implementamos

todas as bolas previstas em 2019. Infelizmente, devido a pandemia, não conseguimos implementar todas as bolsas

previstas para 2020 e 2021. Durante a pandemia, promoveu-se a participação de docentes e discentes em eventos

internacionais online. Sobre os desafios, além da pandemia, podemos citar: (1) dificuldade dos discentes atingirem a

nota mínima no exame de proficiência em línguas; (2) dificuldade de remanejamento dos recursos do projeto devido

à alta do dólar e à falta de uma tabela de referência da CAPES; e (3) dificuldade do INPE em assinar um acordo de

cotutela. De maneira geral, cerca de 90% dos indicadores foram alcançados. Nesse período, para algumas ações, já

se alcançou a meta de todo o projeto com a implementação estágios de doutorado sanduíche no exterior,

consolidação de parcerias de cooperação internacional existentes, realização de seminários internacionais e

reuniões sobre projetos com a visita de pesquisadores estrangeiros e realização de visitas e/ou estágios a

instituições estrangeiras para execução de atividades dos projetos em andamento e discussão de novas parcerias

internacionais. Outras atividades não relacionadas diretamente ao Print estão descritas individualmente nas fichas de

avaliação do PPG na Plataforma Sucupira.

7

Tipo do Projeto - Nome do Processo: Tema 7 - INPE - Mudanças Ambientais Globais

Grau de Desenvolvimento do Tema: Em execução

Considerações sobre o desenvolvimento do Tema: Cerca de 90% dos indicadores foram alcançados. A

construção de cenários integrados baseados em projeções de mudanças climáticas ou de mudanças ambientais, de

indicadores de sustentabilidade baseados nos cenários e as análises de impacto, adaptação e vulnerabilidade às

mudanças ambientais globais são atividades foco dos estágios de doutorado sanduíche no exterior, os quais

resultaram em co-orientação com os respectivos pesquisadores estrangeiros, e da consolidação de 2 parcerias

internacionais existentes. Foram incluídas novas funcionalidades nos componentes de modelagem do sistema

terrestre. Organizou-se seminários internacionais decorrentes da visita de pesquisadores estrangeiros e foram

recebidos alunos de graduação de IES estrangeira na modalidade de estágio de 4 a 6 semanas. As cooperações

internacionais para estudos da sustentabilidade no contexto do nexo água-energia-alimento, em vista
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das mudanças climáticas, foram consolidadas com estágios de doutorado sanduíche no exterior. Por fim, a

plataforma de base de dados digital AdaptaClima foi concebida e implementada em sua primeira versão. Seu objetivo

é agregar informações relativas as redes de observação do sistema terrestre das quais o INPE e outras instituições

participam buscando uma linguagem acessível, principalmente os tomadores de decisão. Destaca-se que 2 docentes

do PPG-CST são membros do grupo de trabalho para confecção do próximo relatório do IPCC em 2022. Apesar das

dificuldades ocasionadas pela pandemia, as atividades do projeto estão sendo executadas. Em 2020, não foi

possível implementar a cota de professor visitante no Brasil, embora tenha sido aberto Edital para essa cota (não

houve candidatos). Com relação às cotas de capacitação, aguarda-se o prazo a ser estabelecido pela CAPES para

realizar a transformação, uma vez que há interesse para esse projeto realizar a transformação dessas cotas para

melhor atender às demandas das atividades. Já existem, como produtos das mobilidades, artigos científicos

publicados em revista internacional e defesas de teses de doutorado disponíveis no Youtube. Houve ainda palestras

oferecidas por pesquisadores do exterior aos discentes do PPG-CST durante os SPGCST. Os países Austrália e

Canadá foram incluídos na lista de países colaboradores do projeto, já como parte dos resultado das atividades.

Outras atividades não relacionadas diretamente ao Print estão descritas individualmente nas fichas de avaliação do

PPG na Plataforma Sucupira.

2.2 DADOS DA REDE DE PESQUISA

2.2.1 Tema 1 - INPE - Aplicações de Satélites para o Desenvolvimento Sustentável

Objetivo do Tema: Fomentar pesquisa e desenvolvimento tecnológico de ponta em observação da Terra por sensores remotos e

suas aplicações

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Não

Período (Início/ Fim): 01/10/2019 a 30/09/2020

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Existe IES Parceira associada: Sim

Descrição: Doctoral internship of 12 months (Oct 2019 – Sep 2020) Student: Wesley Campanharo Brazilian supervisor: Dr Liana

Anderson Project: Spatial and temporal intercomparison of burned area products at global to local scale in the Brazilian Amazon

Institution: Joint Research Centre (JRC), Italy Foreign supervisor: Dr. Jesús San-Miguel-Ayanz

DADOS DA PARCERIA/ATIVIDADE PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 1 - DOUTORADO SANDUÍCHE

PESSOAS ENVOLVIDAS

Nº do Documento Tipo de Documento Nome

XXXES_0016015 Identificador CAPES Jesus San Miguel Ayanz

XXX.969.668-XX CPF LIANA OIGHENSTEIN ANDERSON

IES PARCEIRA

País IES

Itália JRC - JOINT RESEARCH CENTRE
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VALOR ENVOLVIDO - CONTRAPARTIDA

Dados não informados.

AÇÕES DE MOBILIDADE

Dados não informados.

Ações de preparação de docentes, discentes e corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para seu
retorno.

Relação dos bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria com destino ao exterior ou com destino ao Brasil.

BOLSISTAS - Doutorado Sanduíche

Bolsista: WESLEY AUGUSTO CAMPANHARO

Documento: XXX.175.417-XX

Tipo de Bolsa: Bolsa do Exterior

IES Origem: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

IES Destino: JOINT RESEARCH CENTRE

Vínculo: Discente

País: Brasil

País: Itália

Iniciativa: Não se aplica

Título do Trabalho: Spatial and temporal intercomparison of burned area products at global to local scale in the Brazilian
Amazon

MISSÕES DE TRABALHO EXECUTADAS

Relação das missões de Trabalho desenvolvidas no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.

PRODUTOS

Relação dos produtos obtidos no âmbito dessa parceria.
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Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 1

Autor(es): WESLEY AUGUSTO CAMPANHARO

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Subtipo de Produto: OUTRO

Título: ASSESSMENT OF THE IMPACT CAUSED BY FIRES IN THE BRAZILIAN LEGAL AMAZON FROM 2001 TO 2020

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: Tese de doutorado

Resultados Obtidos: No Acre, considerando a escala local, o uso do fogo está intimamente ligado ao setor agrícola,

principalmente como ferramenta de desmatamento e manejo de pastagens em grandes propriedades. O total de danos

causados pelo fogo entre 2008 e 2012 no Acre representa 0,51% ± 0,10 do PIB do estado em anos climáticos normais,

chegando a 7,03% ± 2,45 em anos de seca (2010). Porém, neste estudo de caso, a estimativa da relação entre as taxas

de hospitalizações e área queimada apresentou-se complexa e não totalmente válida. Assim, o capítulo dois foi delineado

para se utilizar uma abordagem econométrica por meio de Variável Instrumental (IV) para determinar as hospitalizações

respiratórias associadas à poluição derivadas do uso do fogo na região da AMZL, usando um grande conjunto de dados.

Os resultados revelaram um efeito positivo do fogo no total de hospitalizações por doenças respiratórias e também por

Asma, prevendo que cerca de 4.000 pessoas sejam afetadas anualmente. Os resultados indicam que as estimativas

podem ser melhoradas utilizando outros indicadores de poluentes, efeitos de vizinhança, defasagem de tempo ou mesmo

reduzindo a escala da série. Por fim, o último capítulo analisa, o padrão característico do fogo e seus impactos sobre a

AMZL ao longo dos últimos 20 anos. Os resultados evidenciaram que cerca de 17% da região já sofreu com incêndios

pelo menos uma vez, sendo pequenas manchas ( 40 ha) as mais recorrentes. No entanto, esse padrão muda ao longo

dos anos, com o aumento: (1) da área mínima mensal, (2) da ocorrência de meses anômalos e (3) da área total queimada

dos primeiros meses do ano. Nestes últimos 20 anos, o dano equivalente causado pelo uso do fogo é de 6.28%±1.1p.p ao

ano, considerando o PIB da AMZL. Desta maneira, esta Tese forneceu uma estrutura metodológica e informações para se

entender a extensão, a magnitude e os danos causados pelo fogo na AMZL, contribuindo para auxiliar os gestores na

construção de políticas públicas e esclarecendo os efeitos colaterais do fogo ao longo do tempo.

Impacto: This thesis provided support to understand the extent, the magnitude and the damage caused by the use of fire

in the Brazilian Legal Amazon during the last 20 years, which can subsidize the planning of public investments, policies

and mitigating measures to decrease the region vulnerability to fires.

Objetivo do Tema: Fomentar pesquisa e desenvolvimento tecnológico de ponta em observação da Terra por sensores remotos e

suas aplicações

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Não

Período (Início/ Fim): 01/10/2019 a 01/09/2020

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Existe IES Parceira associada: Sim

Descrição: Doctoral internship of 12 months (Oct 2019 – Sep 2020) Student: Victor Hugo Rohden Prudente Brazilian supervisors:

Dr Ieda Del'Arco Sanches and Marcos Adami Project: Multisensor optical-SAR approach to land use and land cover

characterization in Roraima Institution: University of Maryland, USA Foreign supervisor: Dr Sergii Skakun

DADOS DA PARCERIA/ATIVIDADE PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 3 - DOUTORADO SANDUÍCHE
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Objetivo do Tema: Fomentar pesquisa e desenvolvimento tecnológico de ponta em observação da Terra por sensores remotos e

suas aplicações

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Não

Período (Início/ Fim): 01/10/2019 a 01/09/2020

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Existe IES Parceira associada: Sim

Descrição: Doctoral internship of 12 months (Oct 2019 – Sep 2020) Student: Victor Hugo Rohden Prudente Brazilian supervisors:

Dr Ieda Del'Arco Sanches and Marcos Adami Project: Multisensor optical-SAR approach to land use and land cover

characterization in Roraima Institution: University of Maryland, USA Foreign supervisor: Dr Sergii Skakun

PESSOAS ENVOLVIDAS

Nº do Documento Tipo de Documento Nome

XXX.811.768-XX CPF IEDA DEL ARCO SANCHES

XXX.850.369-XX CPF MARCOS ADAMI

XXXES_0015204 Identificador CAPES Sergii Skakun

IES PARCEIRA

País IES

Estados Unidos UMCP - UNIVERSITY OF MARYLAND, COLLEGE PARK

VALOR ENVOLVIDO - CONTRAPARTIDA

Dados não informados.

AÇÕES DE MOBILIDADE

Dados não informados.

Ações de preparação de docentes, discentes e corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para seu
retorno.

Relação dos bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria com destino ao exterior ou com destino ao Brasil.

BOLSISTAS - Doutorado Sanduíche

28



Bolsista: VICTOR HUGO ROHDEN PRUDENTE

Documento: XXX.014.509-XX

Tipo de Bolsa: Bolsa do Exterior

IES Origem: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

IES Destino: UNIVERSITY OF MARYLAND, COLLEGE PARK

Vínculo: Discente

País: Brasil

País: Estados Unidos

Iniciativa: Não se aplica

Título do Trabalho: Multisensor optical-SAR approach to land use and land cover characterization in Roraima

MISSÕES DE TRABALHO EXECUTADAS

Relação das missões de Trabalho desenvolvidas no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.

PRODUTOS

Relação dos produtos obtidos no âmbito dessa parceria.

Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 1

Autor(es):

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Subtipo de Produto: OUTRO

Título: Multisensor optical-sar approach to land use and land cover characterization in Roraima

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: Tese de doutorado

Resultados Obtidos: Investigamos as possíveis melhorias ao incorporar dados SAR (Synthetic Aperture Radar) junto

com os dados ORS, no processo de classificação LULC, para 2019 em Roraima. Foram criados vinte e nove cenários,

envolvendo conjunto de dados ópticos (MSI/Sentinel-2) e SAR (SAR/Sentinel-1), bem como períodos de aquisição de

dados. Nossos resultados mostram que os dados ópticos ou SAR usados individualmente não são suficientes para

fornecer um mapeamento LULC preciso. Os melhores resultados em termos de Exatidão Global (OA) foram alcançados

usando métricas de refletância de superfície multitemporal e índice de vegetação (VI) para imagens ópticas e valores de

coeficiente de retroespalhamento em diferentes polarizações e suas razões, resultando em um OA de 86,41 ± 1,74 % A

análise de três períodos de dados (janeiro a abril, maio a agosto e setembro a dezembro) usados para classificação nos

permitiu identificar o período ideal para distinguir classes específicas. Comparando nosso mapa LULC com o MapBiomas,

o único projeto com dados de LULC disponível para 2019 para todo o estado, observamos que nosso método teve melhor

desempenho para mapear culturas anuais e perenes e classes de água. Nossa metodologia apresentou resultados

melhores para o mapeamento de LULC para Roraima. Posteriormente, com alguns ajustes, esta técnica foi aplicada para

todo o estado. Nesse sentido,
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nosso último estudo se concentra na comparação de diferentes abordagens para classificar o LULC para Roraima em

2017, 2018 e 2019. Usamos uma abordagem de amostragem em dois estágios, juntamente com métricas temporais,

como alternativa para diminuir o volume de dados e a demorado do processo de classificação LULC tradicional, que

classifica o estado como um todo. O processo de amostragem de dois estágios mostrou potencial para ser usado na

estimativa de área LULC, com precisões semelhantes à abordagem tradicional. Analisando as mudanças do LULC

(LULCC), observamos algumas mudanças entre 2017 e 2019. As mudanças mais tradicionais foram de Floresta ou

Savanas para Pastagem, e de Acácias para Culturas anuais. De maneira geral, nosso estudo mostrou que, utilizando SAR

com dados ORS é possível aprimorar o processo de classificação LULC para Roraima, trazendo informações sobre onde

e quando estão ocorrendo as mudanças de LULC.

Impacto: LULC information about Brazil has an important role for economics and environmental purposes. However, there

is a lack of updates and accurate information for the entire territory. Without such knowledge about the spatial LULC

distribution is not possible to monitor and understand the and use dynamics and impacts. Initiatives as TerraClass and

Mapbiomas are trying to change this scenario. However, for the Roraima state, the first one does not cover the entire state

yet, and the second one needs some improvements. In this context, our approach shows some promising results that can

help such initiatives to improve their methodology for mapping the Roraima state, as well other regions. Our approach

represents an advance for heterogenous LULC mapping in tropical regions using spaceborne.

Objetivo do Tema: Promover o estado da arte do conhecimento científico nas áreas do conhecimento alinhadas com as

demandas da sociedade Brasileira e internacional

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Não

Período (Início/ Fim): 01/09/2021 a 28/02/2022

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Existe IES Parceira associada: Sim

Descrição: Doctoral internship of 6 months (Sep 2021 – Feb 2022) Andrea de Lima Oliveira Brazilian supervisor: Dr Milton

Kampel Project: Remote Sensing of the Phytoplankton Community Structure at the South Brazilian Bight Institution: Plymouth

Marine Laboratory, UK Foreign supervisor: Dr Shubha Sathyendranath

DADOS DA PARCERIA/ATIVIDADE PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 5 - DOUTORADO SANDUICHE

PESSOAS ENVOLVIDAS

Nº do Documento Tipo de Documento Nome

XXX.345.847-XX CPF MILTON KAMPEL

IES PARCEIRA

País IES

Reino Unido PML - PLYMOUTH MARINE LABORATORY

VALOR ENVOLVIDO - CONTRAPARTIDA

Dados não informados.
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AÇÕES DE MOBILIDADE

Dados não informados.

Ações de preparação de docentes, discentes e corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para seu
retorno.

Relação dos bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria com destino ao exterior ou com destino ao Brasil.

BOLSISTAS - Doutorado Sanduíche

Bolsista: ANDREA DE LIMA OLIVEIRA

Documento: XXX.175.818-XX

Tipo de Bolsa: Bolsa do Exterior

IES Origem: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

IES Destino: PLYMOUTH MARINE LABORATORY

Vínculo: Discente

País: Brasil

País: Reino Unido

Iniciativa: Não se aplica

Título do Trabalho: Remote Sensing of the Phytoplankton Community Structure at the South Brazilian Bight

MISSÕES DE TRABALHO EXECUTADAS

Relação das missões de Trabalho desenvolvidas no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.

PRODUTOS

Relação dos produtos obtidos no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.

Objetivo do Tema: Fomentar pesquisa e desenvolvimento tecnológico de ponta em observação da Terra por sensores remotos e

suas aplicações

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Não

Período (Início/ Fim): 01/09/2019 a 30/08/2020

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Existe IES Parceira associada: Sim

Descrição: Doctoral internship of 12 months (Sep 2019 - Aug 2020) Student: Fabio Corrêa Alves Brazilian supervisor: Dr Márcio

Valeriano and Dilce Rossetti Project: Neotectonic investigation of river long-profiles in

DADOS DA PARCERIA/ATIVIDADE PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 7 - DOUTORADO SANDUÍCHE
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passive margin areas (NE Brazil and SW Marocco) Institution: University of Plymouth, UK Foreign supervisors: Dr Martin Stokes

and Dr Sarah Boulton Fabio Alves recebeu o prêmio Jovem Geomorfólogo - Getúlio Vargas Barbosa concedido pela União da

Geomorfologia Brasileira (UGB). Essa foi a sexta edição do prêmio divulgada durante a abertura do 13° Simpósio Nacional de

Geomorfologia – SINAGEO (https://www.instagram.com/p/CWUNY0llFtd/).

PESSOAS ENVOLVIDAS

Nº do Documento Tipo de Documento Nome

XXX.341.839-XX CPF DILCE DE FATIMA ROSSETTI

XXX.699.248-XX CPF MARCIO DE MORISSON VALERIANO

XXXES_0016012 Identificador CAPES Martin Stokes

XXXES_0016014 Identificador CAPES Sarah Boulton

IES PARCEIRA

País IES

Reino Unido UOP - UNIVERSITY OF PLYMOUTH

VALOR ENVOLVIDO - CONTRAPARTIDA

Dados não informados.

AÇÕES DE MOBILIDADE

Dados não informados.

Ações de preparação de docentes, discentes e corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para seu
retorno.

Relação dos bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria com destino ao exterior ou com destino ao Brasil.

BOLSISTAS - Doutorado Sanduíche

Bolsista: FABIO CORREA ALVES

Documento: XXX.870.208-XX

Tipo de Bolsa: Bolsa do Exterior

IES Origem: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

IES Destino: PLYMOUTH UNIVERSITY

Vínculo: Discente

País: Brasil

País: Reino Unido

Iniciativa: Não se aplica

Título do Trabalho: Neotectonic investigation of river long-profiles in passive margin areas (NE Brazil and SW Marocco)
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MISSÕES DE TRABALHO EXECUTADAS

Relação das missões de Trabalho desenvolvidas no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.

PRODUTOS

Relação dos produtos obtidos no âmbito dessa parceria.

Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 1

Autor(es): FABIO CORREA ALVES

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Subtipo de Produto: OUTRO

Título: DEM-BASED MORPHOTECTONIC ANALYSIS OF A PASSIVE CONTINENTAL MARGIN OF SOUTH AMERICA:
NORTHERN PARAÍBA BASIN, NE BRAZIL

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: Tese de doutorado

Resultados Obtidos: Esse trabalho teve como objetivo investigar se análises qualitativas e quantitativas de dados de

modelo digital de elevação (MDE) podem explicar se o domo no norte da Bacia Paraíba está relacionado à inversão

tectônica no Quaternário tardio. Esse desenvolvimento baseou-se no MDE de 1 arco-segundo da missão de topografia de

radar orbital (SRTM) como fonte de dados para diferentes aplicações. A análise morfológica dos relevos dômicos baseou-

se nas redes de drenagem, perfis topográficos em faixa e índices geomórficos, análise de divisores de drenagem, bem

como detecção e estudo de knickpoints. Uma metodologia para discriminação geológica de unidades sedimentares foi

desenvolvida através da regionalização geomorfométrica e revelou que a declividade, elevação, integral hipsométrica,

coherência topográfica e profundidade de vale foram as variáveis mais adequadas para separar as unidades miocênicas

das quaternárias. Esse método resultou em exatidão geral (80,6%) e por classe (terreno Pós-Barreiras: exatidão do

produtor = 83% e exatidão do usuário = 90,7%) satisfatórias. A análise morfológica dos relevos dômicos revelou padrões

treliça recurvada à radial; sub-bacias assimétricas e basculadas; e perfis longitudinais anômalos. A análise do divisor de

drenagem indicou alguns segmentos móveis com direção para um plateau elevado com forma em V relacionados à

controle litológico por diferenças de erodibilidade do leito. Embora essa foi a causa de alguns knickpoints detectados na

área de estudo, perfis longitudinais com knickpoints slope-break e canais inclinados com valores de incisão e elevação

altos registrados principalmente sobre litologias homogêneas foram provavelmente relacionados a tectônica. Análises

estatísticas sugeriram que os knickpoints mais baixos em cada perfil foram formados por um único evento tectônico, de

idade pelo menos do Mioceno. A evidência geomorfométrica de controle tectônico, aliado ao relevo dômico, sugeriu que a

borda norte da Bacia Paraíba pode ter sido também afetada por inversão de bacia que produziu o dobramento de estratos

correlatos nos setores central e sul da Bacia Paraíba. Esse evento está correlacionado com a fase tectônica Andina

Quechua. Esses resultados corroboram a proposta de que a margem passiva da placa Sul-Americana permaneceu sobre

esforços tectônicos muito tempo depois do rifteamento principal no Juro-Cretáceo inferior.

Impacto: The morphological analysis of the drainage network and the application of geomorphic indices derived from the
SRTM-DEM data succeeded in unraveling the tectonic control of the northern Paraíba
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Basin. This approach has the potential to help the investigation of tectonics in other reliefs where the scarcity of geological

exposures makes a direct investigation of structures troublesome, as in the case of the study site.

Objetivo do Tema: Prover excelência na educação de nível superior e capacitação técnica na área de aplicações de satélites

para o desenvolvimento sustentável

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Não

Período (Início/ Fim): 15/11/2019 a 23/11/2019

Está entre as 5 mais relevantes: Não

Existe IES Parceira associada: Sim

Descrição: Partida do Brasil em 15/11/2019 e chegada em Camberra em 16/11/2019. Dias 17, 18 e 19/11/2019 reuniões com o

Dr. Nagur Cherukuru e outros membros do Programa de Desenvolvimento e Gerenciamento Costeiro da Diretoria de Oceano e

Atmosfera do CSIRO para discutir o projeto SENSING e o que o CSIRO pode aportar à internacionalização do programa de pós-

graduação em sensoriamento remoto do INPE. Apresentação de seminário de 1 hora sobre o INPE, a PGSER e projetos de

pesquisa e desenvolvimento em andamento no INPE na área de Observação da Terra. Representantes da Embaixada brasileira

em Camberra e do Departamento Australiano de Relações Exteriores participaram do seminário e de reunião. Partida de

Camberra dia 20/11/2019 e chegada em Brisbane. Dias 21 e 22/11/2019 reuniões com o Dr. Tim Malthus e outros pesquisadores

do CSIRO e técnicos do Centro de Sensoriamento remoto do Governo de Queensland. Apresentaçào de seminário, similar ao de

Camberra. Foi realizada uma reunião com Dr. Andy Stevens, Diretor de Pesquisa do CSIRO e com Rodrigo Bustamante,

encarregado das relações internacionais do CSIRO para a América Latina. Foram discutidas propostas conjuntas entre INPE e

CSIRO visando o desenvolvimento de parcerias. A viagem foi muito proveitosa, com reuniões realizadas com pelo menos 16

pesquisadores ou gestores Australianos. A apresentação dos seminários contou com bom número de assistentes, havendo

sessão de perguntas no final de cada apresentação. A Embaixada brasileira na Austrália e o departamento de Relações

Exteriores da Austrália estão apoiando esta iniciativa. A realização da missão do Dr Milton trouxe os seguintes

benefícios/resultados: 1) a visita aqui no INPE de uma delação do CSIRO, em dezembro 2019, para discussão de possíveis

parcerias. 2) Elaboração de um projeto em conjunto, o qual foi submetido para uma agência na Austrália. Infelizmente, com a

pandemia, a chamada foi cancelada (adiada) e eles estão aguardando nova oportunidade para submeter novamente a proposta.

3) Dr Milton também foi consultado em relação a participar e opinar sobre uma nova missão orbital sendo proposta na Austrália -

AquaWatch. 4) o Dr Nagur do CSIRO convidou o Dr Milton para atual com ele como editor convidado para um número especial

da revista "Remote Sensing", cujo titulo é "Optical remote sensing of tropical coastal aquatic ecosystems".

DADOS DA PARCERIA/ATIVIDADE PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 9 - MISSÃO DE TRABALHO

PESSOAS ENVOLVIDAS

Nº do Documento Tipo de Documento Nome

XXX.345.847-XX CPF MILTON KAMPEL

IES PARCEIRA

País IES

Austrália CSIRO - COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION
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VALOR ENVOLVIDO - CONTRAPARTIDA

Dados não informados.

AÇÕES DE MOBILIDADE

Dados não informados.

Ações de preparação de docentes, discentes e corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para seu
retorno.

Relação dos bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria com destino ao exterior ou com destino ao Brasil.

Dados não informados.

MISSÕES DE TRABALHO EXECUTADAS

Relação das missões de Trabalho desenvolvidas no âmbito dessa parceria.

MISSÃO EXECUTADA - 1244 - MILTON KAMPEL - 15/11/2019 A 23/11/2019

INFORMAÇÕES DA CONCLUSÃO

DADOS DO BENEFICIÁRIO DA MISSÃO DE TRABALHO

Essa missão contou com recurso da contrapartida: Não

Houve alteração nos dados da missão: Não

Nome: MILTON KAMPEL

Documento: XXX.345.847-XX

Tipo de Beneficiário da Missão: Pesquisador brasileiro

Início: 15/11/2019

Fim: 23/11/2019

Quantidade de dias da Missão de Trabalho: 8

IES de Vínculo: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

PPG: 33010013005P0 - SENSORIAMENTO REMOTO

IES Estudo: -

PPG: -
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Quantidade Total (R$)Valor (R$)

PASSAGEM 1 R$ 8.730,99R$ 8.730,99

DIÁRIAS 8 R$ 8.602,64R$ 1.075,33

SEGURO SAÚDE 1 R$ 372,23R$ 372,23

PREVISÃO DE GASTOS (R$)

Brasil - Austrália

Austrália - Brasil

TRECHO DA PASSAGEM

Atividade Instituição/EmpresaPaís
Tipo da
Finalidade

Evento/Congresso Atividade
realizada?

Outras ações de

internacionalização
Consolidação de
parceria

COMMONWEALTH

SCIENTIFIC AND

INDUSTRIAL RESEARCH

ORGANISATION

Austrália
Sim

FINALIDADE DA MISSÃO DE TRABALHO

LinkTipo de DocumentoConclusão/Resultado Nome Documento

Acordos de cooperação internacional Carta de apoio da
instituição

__Resultados Missão Milton
Kampel.pdf

COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES

1 - Fatos Transcorridos/Pessoas Contatadas:

Partida do Brasil em 15/11/2019 e chegada em Camberra em 16/11/2019. Dias 17, 18 e 19/11/2019 reuniões com o Dr.

Nagur Cherukuru e outros membros do Programa de Desenvolvimento e Gerenciamento Costeiro da Diretoria de Oceano e

Atmosfera do CSIRO para discutir o projeto SENSING e o que o CSIRO pode aportar à internacionalização do programa de

pós-graduação em sensoriamento remoto do INPE. Apresentação de seminário de 1 hora sobre o INPE, a PGSER e

projetos de pesquisa e desenvolvimento em andamento no INPE na área de Observação da Terra. Representantes da

Embaixada brasileira em Camberra e do Departamento Australiano de Relações Exteriores participaram do seminário e de

reunião. Partida de Camberra dia 20/11/2019 e chegada em Brisbane. Dias 21 e 22/11/2019 reuniões com o Dr. Tim Malthus

e outros pesquisadores do CSIRO e técnicos do Centro de Sensoriamento remoto do Governo de Queensland.

Apresentação de seminário, similar ao de Camberra. Foi realizada uma reunião com Dr. Andy Stevens, Diretor de Pesquisa

do CSIRO e com Rodrigo Bustamante, encarregado das relações internacionais do CSIRO para a América Latina. Foram

discutidas propostas conjuntas entre INPE e CSIRO visando o desenvolvimento de parcerias.

2 - Conclusão/Resultado alcançados:
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3 - Sugestões dos benefícios que poderão ser auferidos a partir dessa missão de trabalho:

O programa de pós-graduação em sensoriamento remoto do INPE (PGSER) poderá enviar alunos para o CSIRO Austrália

no âmbito do programa PRINT/CAPES. Havendo recursos, pesquisadores do CSIRO poderão vir ao INPE colaborar com o

PGSER. O CSIRO está agendando uma visita ao INPE para o início de dezembro próximo.

PRODUTOS

Relação dos produtos obtidos no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.

Objetivo do Tema: Promover o estado da arte do conhecimento científico nas áreas do conhecimento alinhadas com as

demandas da sociedade Brasileira e internacional

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Não

Período (Início/ Fim): 01/09/2021 a 28/02/2022

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Existe IES Parceira associada: Sim

Descrição: Doctoral internship of 6 months (Sep 2021 – Feb 2022) Celina Candida Ferreira Rodrigues Brazilian supervisor: Dr

Luciano Pezzi Project: The CO2 fluxes and their relationship to environmental Conditions on the Southwest Atlantic Ocean and a

portion of the Austral Ocean Institution: University of Kansas, USA Foreign supervisor: Nathaniel Brunsell

DADOS DA PARCERIA/ATIVIDADE PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 11 - DOUTORADO SANDUÍCHE

PESSOAS ENVOLVIDAS

Nº do Documento Tipo de Documento Nome

XXX.223.870-XX CPF LUCIANO PONZI PEZZI

XXXUPIRA_968207 Passaporte Nathaniel Alan Brunsell

IES PARCEIRA

País IES

Estados Unidos KU - THE UNIVERSITY OF KANSAS

VALOR ENVOLVIDO - CONTRAPARTIDA

Dados não informados.
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AÇÕES DE MOBILIDADE

Dados não informados.

Ações de preparação de docentes, discentes e corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para seu
retorno.

Relação dos bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria com destino ao exterior ou com destino ao Brasil.

BOLSISTAS - Doutorado Sanduíche

Bolsista: CELINA CANDIDA FERREIRA RODRIGUES

Documento: XXX.866.876-XX

Tipo de Bolsa: Bolsa do Exterior

IES Origem: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

IES Destino: THE UNIVERSITY OF KANSAS

Vínculo: Discente

País: Brasil

País: Estados Unidos

Iniciativa: Não se aplica

Título do Trabalho: The CO2 fluxes and their relationship to environmental Conditions on the Southwest Atlantic Ocean and
a portion of the Austral Ocean

MISSÕES DE TRABALHO EXECUTADAS

Relação das missões de Trabalho desenvolvidas no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.

PRODUTOS

Relação dos produtos obtidos no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.

2.2.2 Tema 2 - INPE - Astrofísica Instrumental

Objetivo do Tema: Produzir conhecimento científico em física e astrofísica de fronteira e comunicá-los para a comunidade

científica e a sociedade em geral.

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Não

Período (Início/ Fim): 06/01/2020

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Existe IES Parceira associada: Sim

DADOS DA PARCERIA/ATIVIDADE PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 1 - AVANÇOS EM CIÊNCIA DE DADOS
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Descrição: Pesquisa em infraestrutura para ciência de dados reprodutíveis e algoritmos de aprendizado de máquina de alto
desempenho.

PESSOAS ENVOLVIDAS

Nº do Documento Tipo de Documento Nome

XXX.715.878-XX CPF CLAUDIA VILEGA RODRIGUES

XXX.300.602-XX CPF RAFAEL DUARTE COELHO DOS SANTOS

IES PARCEIRA

País IES

Estados Unidos JHU - JOHNS HOPKINS UNIVERSITY

VALOR ENVOLVIDO - CONTRAPARTIDA

Dados não informados.

AÇÕES DE MOBILIDADE

Dados não informados.

Ações de preparação de docentes, discentes e corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para seu
retorno.

Relação dos bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria com destino ao exterior ou com destino ao Brasil.

BOLSISTAS - Professor Visitante

Bolsista: Randal Burns

Documento: XXX0000229241997

Tipo de Bolsa: Bolsa do País

IES Origem: JOHNS HOPKINS UNIVERSITY

IES Destino: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Vínculo: Docente

País: Estados Unidos

País: Brasil

Título do Trabalho: From January 6th to January 24th, 2020, Dr. Randal Burns, Professor and Chair of the Department of

Computer Science, Johns Hopkins University, visited the National Institute for Space Research. His visit was sponsored by

the CAPES-PrInt program through the PrInt’s “Instrumental Astrophysics” subproject. Dr. Burns was invited to teach and talk

about his research on infrastructure for reproducible data science and high-performance machine learning algorithms. He is

also the chair of the Computer Science department at the Johns Hopkins University, and his visit helped reinforce the

contacts INPE already have with that university. Some of the talks given during Dr. Burns’ visit were: (1) Lecture “External

Memory Systems for Data Science and Machine Learning” (in English). This lecture, presented on January 21st, was open to

all interested parties. There were around 28 participants: students from the Applied Computing,
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Space Geophysics and Meteorology graduate programs, lecturers from those programs and staff at INPE. This lecture was

also presented at INPE’s Cachoeira Paulista campus on January 22nd, for students of the Applied Computing and

Meteorology graduate courses and staff. (2) Lecture “Reproducible Data Science with Gigantum” (in English). This lecture,

presented on January 23st, was open to all interested parties. There were around 18 participants: students from the Applied

Computing and Space Geophysics graduate programs, lecturers from those programs and some staff at INPE. (3) Short

Course “Parallel Programming for Data Science” (in English). This eight-hour course was taught between January 13th and

16th, in the LabGeo seminar room, for 40 students of the Applied Computing, Meteorology, Astrophysics and Remote

Sensing graduate programs at INPE and some researchers and staff. During his visit Dr. Burns also had meetings with

INPE’s researchers on topics such as turbulence simulation databases, data science infrastructure and applications and

usage of the Gigantum software platform for education. Dr. Burns also made contacts with some candidates for a post-

doctoral stage at the Johns Hopkins University.

MISSÕES DE TRABALHO EXECUTADAS

Relação das missões de Trabalho desenvolvidas no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.

PRODUTOS

Relação dos produtos obtidos no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.

Objetivo do Tema: Desenvolver Instrumentação Astronômica "Estado da Arte"

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Sim

Período (Início/ Fim): 01/11/2018

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Existe IES Parceira associada: Sim

Descrição: Desenvolvimento do radio telescópio BINGO.

DADOS DA PARCERIA/ATIVIDADE PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 3 - THE BINGO RADIO TELESCOPE: A NEW
INSTRUMENT TO INVESTIGATE THE UNIVERSE IN THE REDSHIFT WINDOW 0.13 < Z < 0.45

PESSOAS ENVOLVIDAS

Nº do Documento Tipo de Documento Nome

XXX.720.537-XX CPF CARLOS ALEXANDRE WUENSCHE DE SOUZA

IES PARCEIRA

País IES

Reino Unido UCL - UNIVERSITY OF LONDON - UNIVERSITY COLLEGE LONDON
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VALOR ENVOLVIDO - CONTRAPARTIDA

Dados não informados.

AÇÕES DE MOBILIDADE

Ações de preparação de docentes, discentes e corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para seu
retorno.

3 1

Discentes Docentes

ATIVIDADE 1: BINGO RADIO TELESCOPE

Corpo Técnico Total de Participantes

3 7

Descrição: Prof. Abdalla is coordinating the optical design of the BINGO telescope and is interacting strongly

with INPE's group, that simulates the mission performance and is building the receiver prototype (horn, front end

and detector electronics). The main actions currently led by Prof. Abdalla in the collaboration are: 1) work in the

integration of receiver and optics subsystems; 2) prepare INPE’s group to be able to use functional pipelines to

extract the best possible data from the telescope.

3 1

Discentes Docentes

ATIVIDADE 2: REUNIÕES SEMANAIS DA COLABORAÇÃO BINGO

Corpo Técnico Total de Participantes

2 6

Descrição: São realizadas reuniões semanais da colaboração BINGO.

Relação dos bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria com destino ao exterior ou com destino ao Brasil.

BOLSISTAS - Professor Visitante

Bolsista: FILIPE BATONI ABDALLA

Documento: XXX.866.898-XX

Tipo de Bolsa: Bolsa do País

IES Origem: UNIVERSITY OF LONDON - UNIVERSITY COLLEGE LONDON

IES Destino: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Vínculo: Sem Vínculo

País: Reino Unido

País: Brasil

Título do Trabalho: The BINGO radio telescope: a new instrument to investigate the Universe in the redshift window 0.13 z
0.45
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MISSÕES DE TRABALHO EXECUTADAS

Relação das missões de Trabalho desenvolvidas no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.

PRODUTOS

Relação dos produtos obtidos no âmbito dessa parceria.

Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 1

Autor(es): CARLOS ALEXANDRE WUENSCHE DE SOUZA

Está entre as 5 mais relevantes: Não

Subtipo de Produto: ARTIGO EM PERIÓDICO

Título: The BINGO Project VII: Cosmological Forecasts from 21-cm Intensity Mapping

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021arXiv210701639C/abstract

Resultados Obtidos: Vide abaixo.

Impacto: Divulgação das atividades na comunidade científica.

Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 2

Autor(es):

Está entre as 5 mais relevantes: Não

Subtipo de Produto: ARTIGO EM PERIÓDICO

Título: The BINGO Project VI: HI Halo Occupation Distribution and Mock Building

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021arXiv210701638Z/abstract 16 pages, 20 figures, 1 table.
Accepted for publication in A&A; doi:10.1051/0004-6361/202140887

Resultados Obtidos: Vide abaixo.

Impacto: Divulgação na comunidade científica.
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Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 3

Autor(es): CARLOS ALEXANDRE WUENSCHE DE SOUZA

Está entre as 5 mais relevantes: Não

Subtipo de Produto: ARTIGO EM PERIÓDICO

Título: The BINGO Project V: Further steps in Component Separation and Bispectrum Analysis

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021arXiv210701637F/abstract 19 pages, 16 figures, 1 table.
Submitted to A&A

Resultados Obtidos: Vide abaixo.

Impacto: Divulgação entre a comunidade científica.

Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 4

Autor(es): CARLOS ALEXANDRE WUENSCHE DE SOUZA

Está entre as 5 mais relevantes: Não

Subtipo de Produto: ARTIGO EM PERIÓDICO

Título: The BINGO Project III: Optical design and optimisation of the focal plane

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021arXiv210701635A/abstract 20 pages, 22 figures, 3 tables.
Submitted to A&A

Resultados Obtidos: Vide abaixo.

Impacto: Divulgação entre os pares.

Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 5

Autor(es): CARLOS ALEXANDRE WUENSCHE DE SOUZA

Está entre as 5 mais relevantes: Não

Subtipo de Produto: OUTRO

Título: [Dissertação de mestrado] Protótipo de Radiômetro Simples para Pesquisa em Fast Radio Burst com o
Radiotelescópio BINGO

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: Dissertação de mestrado
http://www.inpe.br/posgraduacao/ast/arquivos/dissertacoes/dissertacao_frederico_augusto_silva_vieira_2020.pdf

Resultados Obtidos: Explosões Rápidas em Rádio (FRB, do inglês, Fast Radio Bursts) são explosões altamente

energéticas e de curto período de duração observadas em rádio, provavelmente de origem extragalática. O estudo desses

transientes pode contribuir para caracterização do meio intergalático, bem como restringir parâmetros cosmológicos. Uma

revisão bibliográfica sobre FRBs, descrevendo a física básica para o entendimento do fenômeno e apresentando modelos

que visam explicar a origem desses fenômeno é feita na parte introdutória da dissertação. A principal contribuição da

dissertação é a proposta de utilização do radiotelescópio BINGO (BAO from Integrated Neutral Gas Observations) como

um detector de transientes em rádio. Para isso, foram realizados testes de diversos componentes e a integração do

protótipo de receptor de potência total desenvolvido na Divisão de Astrofísica do INPE (Instituto Nacional de
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Pesquisas Espaciais). A partir dos resultados obtidos para este protótipo, um limite superior para a temperatura de

sistema (89 K) foi calculado. Este limite foi utilizado para estimar a expectativa de detecção de FRBs para o

radiotelescópio BINGO.

Impacto: Divulgação.

Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 6

Autor(es): CARLOS ALEXANDRE WUENSCHE DE SOUZA

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Subtipo de Produto: ARTIGO EM PERIÓDICO

Título: The BINGO Project IV: Simulations for mission performance assessment and preliminary component separation
steps

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021arXiv210701636L/abstract 16 pages. Version to appear in
A&A; doi:10.1051/0004-6361/202140886

Resultados Obtidos: vide abaixo.

Impacto: Divulgação entre os pares.

Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 7

Autor(es): CARLOS ALEXANDRE WUENSCHE DE SOUZA

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Subtipo de Produto: ARTIGO EM PERIÓDICO

Título: The BINGO Project II: Instrument Description

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021arXiv210701634W/abstract 12 pages, 16 figures, 4 tables.
Submitted to A&A

Resultados Obtidos: Vide abaixo.

Impacto: Divulgação entre os pares.

Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 8

Autor(es): CARLOS ALEXANDRE WUENSCHE DE SOUZA

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Subtipo de Produto: ARTIGO EM PERIÓDICO

Título: The BINGO Project I: Baryon Acoustic Oscillations from Integrated Neutral Gas Observations

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021arXiv210701633A/abstract 23 pages. To appear in A&A;
doi:10.1051/0004-6361/202140883

Resultados Obtidos: Vide abaixo.

Impacto: Divulgação entre os pares.
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Objetivo do Tema: Formar Recursos Humanos na Área de Instrumentação Astronômica

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Sim

Período (Início/ Fim): 01/11/2018

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Existe IES Parceira associada: Sim

Descrição: Colaboração com o consórcio internacional Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) para

detecção de ondas gravitacionais de origem astrofísica

DADOS DA PARCERIA/ATIVIDADE PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 5 - COLABORAÇÃO LIGO

PESSOAS ENVOLVIDAS

Nº do Documento Tipo de Documento Nome

XXX.447.038-XX CPF ODYLIO DENYS DE AGUIAR

IES PARCEIRA

País IES

Estados Unidos LSU - LOUISIANA STATE UNIVERSITY, BATON ROUGE

VALOR ENVOLVIDO - CONTRAPARTIDA

Dados não informados.

AÇÕES DE MOBILIDADE

Ações de preparação de docentes, discentes e corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para seu
retorno.

4 2

Discentes Docentes

ATIVIDADE 1: REUNIÕES SEMANAIS COM A COLABORAÇÃO LIGO

Corpo Técnico Total de Participantes

2 8

Descrição: Os docentes e discentes participam de reuniões semanais gerais com a colaboração LIGO.

Relação dos bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria com destino ao exterior ou com destino ao Brasil.

BOLSISTAS - Doutorado Sanduíche
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Bolsista: TABATA AIRA FERREIRA

Documento: XXX.276.588-XX

Tipo de Bolsa: Bolsa do Exterior

IES Origem: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

IES Destino: LOUISIANA STATE UNIVERSITY, BATON ROUGE

Vínculo: Discente

País: Brasil

País: Estados Unidos

Iniciativa: Não se aplica

Título do Trabalho: LIGO data analysis

MISSÕES DE TRABALHO EXECUTADAS

Relação das missões de Trabalho desenvolvidas no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.

PRODUTOS

Relação dos produtos obtidos no âmbito dessa parceria.

Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 1

Autor(es): ODYLIO DENYS DE AGUIAR

Está entre as 5 mais relevantes: Não

Subtipo de Produto: OUTRO

Título: [Dissertação de mestrado] Adaptive Multiresolution for Wavelet Analysis

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: Dissertação de mestrado.
http://www.inpe.br/posgraduacao/ast/arquivos/dissertacoes/dissertacao_ana_luiza_bastos_barbosa_guimaraes_silva.pdf

Resultados Obtidos: Desde a primeira detecção de onda gravitacional em 2015, um novo ramo na astrofísica se abriu.

Um longo caminho foi percorrido para que a detecção fosse realizada, tanto um esforço teórico quanto experimental. Mas,

mais importante a análise de dados gerados pelos detectores de ondas gravitacionais (interferômetros, como o LIGO e o

Virgo) é essencial. Os dados são descritos no domínio do tempo e no domínio da frequência, mas nenhum deles

oferecem uma boa representação de tempo e frequência ao mesmo tempo, devido ao Princípio de Heisenberg-Gabor

(HB). Outra tentativa é utilizar Wavelets, isto é, usar séries temporais como input para a Transformada Wavelet que irá

representar os dados em tempo-frequência (domínio wavelet) com "azulejos", também conhecidos como "Caixas de

Heisenberg"com lados dados pela resolução no tempo e resolução em frequência, respectivamente. O método wavelet

minimiza a área desse azulejo definido pelo Princípio de HB. Portanto um código em Python é desenvolvido para usar

qualquer série temporal como input, para processar os dados (sinal+ruído) com janelamento, branqueamento, aplicando

filtros (passo opcional) e finalmente executando a Transformada Wavelet Discreta (TWD). O output da TWD é uma lista de

coeficientes, cada um deles se refere a um bin de tempo e um bin de frequência, os coeficientes são filtrados (outro passo

opcional) quando utiliza-se um
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limiar fixo de quantil. Normalmente, a TWD para quando alcança o nível máximo, mas neste trabalho um critério de

seleção é dado pelo Critério de Entropia de Shannon que seleciona quais resoluções de tempo e frequência serão

utilizados na representação do input, dado o produto deles é constante. Quanto menor a entropia, mais a potência do

coeficiente está concentrado em um menor número de azulejos. A representação do sinal com multiresolução se adapta

para gerar a melhor representação de todas séries temporais usadas como input. Para testar o algoritmo desenvolvido, o

código foi aplicado à 10 eventos de ondas gravitacionais detectadas e publicadas pela Colaboração Científica do LIGO

(CCL), um sinal em tempo-frequência foi simulado pelo melhor fit para o input e superposto nas representações wavelet

para comparação. um histograma dos coeficientes da decomposição foram feitos para cada evento, para quantificar e

estabelecer padrões para representações boa e mediana. Como resultado disso, 6 eventos se destacam como os que

permitem uma discriminação maior entre background e foreground. (cont)

Impacto: Divulgação.

2.2.3 Tema 3 - INPE - Heliofísica

Objetivo do Tema: Formar Recursos Humanos na Área de Heliofísica em Nível Internacional

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Sim

Período (Início/ Fim): 01/09/2019 a 30/04/2020

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Existe IES Parceira associada: Sim

Descrição: Doctoral internship of 8 months (Sep 2019 – Apr 2020); Student: Graziela Belmira Dias da Silva Brazilian; Supervisor:

Lívia Ribeiro Alves; Antonio Lopes Padilha Project: Explaining CIR-driven losses in the outer radiation belt from the perspective of

the drift-resonant radial diffusion mechanism: observational and modeling evidence

DADOS DA PARCERIA/ATIVIDADE PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 1 - DOUTORADO SANDUICHE

PESSOAS ENVOLVIDAS

Nº do Documento Tipo de Documento Nome

XXX.689.308-XX CPF LIVIA RIBEIRO ALVES

IES PARCEIRA

País IES

Estados Unidos WVU - WEST VIRGINIA UNIVERSITY

VALOR ENVOLVIDO - CONTRAPARTIDA

Tipo Descrição Valor

Pagamento de bolsa integral

O custo total desta bolsa foi de USD 12.240,00. Isto

inclui, passagem aérea, seguro, auxílio instalação e o

pagamento integral da bolsa. A taxa de conversão de

30/08/2019

R$ 51.392,71

R$ 51.392,71Total
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AÇÕES DE MOBILIDADE

Dados não informados.

Ações de preparação de docentes, discentes e corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para seu
retorno.

Relação dos bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria com destino ao exterior ou com destino ao Brasil.

BOLSISTAS - Doutorado Sanduíche

Bolsista: GRAZIELA BELMIRA DIAS DA SILVA

Documento: XXX.116.156-XX

Tipo de Bolsa: Bolsa do Exterior

IES Origem: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

IES Destino: WEST VIRGINIA UNIVERSITY

Vínculo: Discente

País: Brasil

País: Estados Unidos

Iniciativa: Não se aplica

Título do Trabalho: Explaining CIR-driven losses in the outer radiation belt from the perspective of the drift-resonant radial
diffusion mechanism: observational and modeling evidence

MISSÕES DE TRABALHO EXECUTADAS

Relação das missões de Trabalho desenvolvidas no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.

PRODUTOS

Relação dos produtos obtidos no âmbito dessa parceria.
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Tipo de Produto: TÉCNICA

Item n°: 1

Autor(es): GRAZIELA BELMIRA DIAS DA SILVA

Está entre as 5 mais relevantes: Não

Subtipo de Produto: APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Título: Modeling dropouts of radiation belt electrons driven by corotating interaction regions during moderate geomagnetic
storms

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: Apresentação dos resultados obtidos durante o doutorado sanduiche no 1st International

Workshop of PrInt/INPE, que foi realizado de forma virtual, entre os dias 4 e 5 de novembro de 2021. Evento organizado

pelo grupo gestor do PrInt/INPE.

Resultados Obtidos: Nesta apresentação, são mostrados sucintamente os resultados principais do trabalho de

Doutorado, que contou com um período sanduíche na Universidade de West Virginia, financiado pelo Programa PRINT-

CAPES. Em resumo, três eventos de dropout no cinturão de radiação externo são estudados, utilizando-se modelagem

MHD em dois destes casos para o cálculo de coeficientes de difusão radial analíticos. Simulações de difusão radial

executadas para ambos os casos utilizando os coeficientes analíticos demonstram a importância do mecanismo de

difusão radial nestes dropouts de elétrons, respondendo por grande parte das perdas observadas com medidas in situ.

Impacto: 5) O trabalho apresentado foi densenvolvido durante a pesquisa de Doutorado, contando com a colaboração de

integrantes do grupo de Cinturões de Radiação do INPE e da West Virginia University. Por meio deste trabalho, duas

importantes técnicas para estudo do cinturão foram desenvolvidas: i) o cálculo de coeficientes de difusão de radial pelo

método analítico, isto é, envolvendo o uso de campos eletromagnéticos globais simulados em modelos MHD, e ii) a

implementação destes coeficientes no código de difusão 1D do cinturão externo.

Tipo de Produto: TÉCNICA

Item n°: 2

Autor(es): GRAZIELA BELMIRA DIAS DA SILVA

Está entre as 5 mais relevantes: Não

Subtipo de Produto: APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Título: Radial diffusion analysis of radiation belt electron dropout during a moderate storm from the descending phase of
solar cycle 24

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: Trabalho apresentado de forma on-line no Virtual Geospace Environment Modeling (VGM),

organizado pelo Geospace Environment Modeling e que foi realizado entre os dias 20 a 23 de julho de 2020.

Resultados Obtidos: Neste trabalho, dinâmicas de perda de elétrons que populam o cinturão de radiação terrestre são

investigadas e relacionadas com a passagem de uma região corrotante de interaçao no vento solar ocorrida em 27 de

março de 2017. Tais perdas massivas de elétrons promoveram o esvaziamento temporário do cinturão em diversas

energias relativísticas, induzido principalmente pela compressão da magnetopausa para distâncias inferiores a 7 raios

terrestres. Adicionalmente, intensa atividade de ondas ULF na banda das Pc5 (períodos de 150-600 segundos) foi medida

in situ e na superfície terrestre em L~5. Logo, investigou-se a contribuição de difusão radial mediada por ondas ULF em tal

cenário de perda no cinturão, por meio de simulação magnetohidrodinâmica (MHD) global da magnetosfera, utilizando-se

o modelo BATS-R-US. Isto possibilitou o cálculo de coeficientes de difusão radial (DLL) de campos eletromágnéticos

globais modelados com MHD. Respostas espaciais e de tempo perturbado destes
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coefientes são comparadas àquelas obtidas pelos modelos empíricos de Brautigam & Albert (2000) e Liu et al. (2016).

Como resultados preliminares, observou-se uma melhor correspondência entre MHD-DLL e o modelo de Liu et al. (2016)

para este evento, e que ambas estimações de DLL indicam importante contribuição de difusão radial durante o dropout de

elétrons em 27 de março de 2017.

Impacto: 4) O trabalho apresentado foi densenvolvido durante a pesquisa de Doutorado, contando com a colaboração de

integrantes do grupo de Cinturões de Radiação do INPE e da West Virginia University. Por meio deste trabalho, duas

importantes técnicas para estudo do cinturão foram desenvolvidas: i) o cálculo de coeficientes de difusão de radial pelo

método analítico, isto é, envolvendo o uso de campos eletromagnéticos globais simulados em modelos MHD, e ii) a

implementação destes coeficientes no código de difusão 1D do cinturão externo.

Objetivo do Tema: Realizar pesquisa de excelência em heliofísica por meio de estudos teóricos, análise de dados e modelagens

numérico-computacionais e comunicá-la para a comunidade científica e sociedade em geral

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Sim

Período (Início/ Fim): 01/12/2019 a 30/06/2021

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Existe IES Parceira associada: Não

Descrição: Pos-Doc of 19 months (Dec 2019 – Jun 2021); Student: Alexander José Carrasco; Supervisor: Alexandre Álvares

Pimenta Project: Bifurcation in equatorial plasma bubbles: A study by simulation and observations

DADOS DA PARCERIA/ATIVIDADE PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 3 - BOLSA DE PÓS-DOUTORADO NO PAÍS

PESSOAS ENVOLVIDAS

Nº do Documento Tipo de Documento Nome

XXX.191.227-XX CPF ALEXANDRE ALVARES PIMENTA

VALOR ENVOLVIDO - CONTRAPARTIDA

Tipo Descrição Valor

Pagamento de bolsa integral
O valor total inclui os custos de passagem, auxílio
instalação, seguro e bolsa de estudo

R$ 89.240,00

R$ 89.240,00Total

AÇÕES DE MOBILIDADE

Dados não informados.

Ações de preparação de docentes, discentes e corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para seu
retorno.
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Relação dos bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria com destino ao exterior ou com destino ao Brasil.

BOLSISTAS - Pós-Doutorado

Bolsista: ALEXANDER JOSE CARRASCO

Documento: XXX.726.848-XX

Tipo de Bolsa: Bolsa do País

IES Origem: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, COLOMBIA

IES Destino: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Vínculo: Sem Vínculo

País: Colômbia

País: Brasil

Título do Trabalho: aaa

MISSÕES DE TRABALHO EXECUTADAS

Relação das missões de Trabalho desenvolvidas no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.

PRODUTOS

Relação dos produtos obtidos no âmbito dessa parceria.

Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 1

Autor(es): ALEXANDER JOSE CARRASCO

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Subtipo de Produto: ARTIGO EM PERIÓDICO

Título: Why Do Equatorial Plasma Bubbles Bifurcate?

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: Artigo publicado na Revista Journal of Geophysic Research - Space Physics . CARRASCO, A. J.;

PIMENTA, A. A. ; WRASSE, C. M. ; BATISTA, I. S. ; TAKAHASHI, H. . Why Do Equatorial Plasma Bubbles Bifurcate?.

JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS, v. 125, p. 1-11, 2020. DOI: 10.1029/2020JA028609

Resultados Obtidos: As observações de bolhas de plasma ionosférico usando imagens de todo o céu airglow na

emissão OI 630 nm mostram bifurcações com padrões complexos. A bifurcação é a divisão de um canal da bolha de

plasma em dois que crescem verticalmente no equador magnético. Várias teorias foram sugeridas para explicar o

mecanismo de bifurcação. Neste trabalho, usamos um código de simulação de bolha de plasma para examinar essas

teorias. O modelo utilizado mostra que a altura onde ocorre a bifurcação é condicionada pelos campos elétricos de

polarização dentro da bolha. A simulação numérica produziu bolhas de plasma com ramificações complexas que

concordam com as observações feitas em São João do Cariri (7,4 ° S, 36,5 ° W).
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Impacto: O artigo foi publicado em uma revista especializada da área que possui JCR= 2,811, a qual é uma das principais
revistas norte americanas com grande abrangência de pesquisadores na área ionosférica.

Objetivo do Tema: Formar Recursos Humanos na Área de Heliofísica em Nível Internacional

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Sim

Período (Início/ Fim): 01/09/2021

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Existe IES Parceira associada: Sim

Descrição: Doctoral internship of 6 months (Sep 2021 – Feb 2022); Student: Karen Viviana Espinosa Sarmiento Supervisor:

Antonio Lopes Padilha e Lívia Ribeiro Alves Project: Modeling geomagnetically induced currents by using magnetometer

measurements in Brazil: Impact of 3-D models to represent the subsurface distribution of electrical conductivity

DADOS DA PARCERIA/ATIVIDADE PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 5 - DOUTORADO SANDUÍCHE

PESSOAS ENVOLVIDAS

Nº do Documento Tipo de Documento Nome

XXX.624.618-XX CPF ANTONIO LOPES PADILHA

XXX.689.308-XX CPF LIVIA RIBEIRO ALVES

IES PARCEIRA

País IES

Estados Unidos OSU - OREGON STATE UNIVERSITY

VALOR ENVOLVIDO - CONTRAPARTIDA

Tipo Descrição Valor

Pagamento de bolsa integral

Bolsa integral, estadia, passagens, instalação e seguro.

Volor em USD 10.900,00, convertido em 01/09/2021 R$ 56.211,30

R$ 56.211,30Total

AÇÕES DE MOBILIDADE

Dados não informados.

Ações de preparação de docentes, discentes e corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para seu
retorno.
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Relação dos bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria com destino ao exterior ou com destino ao Brasil.

BOLSISTAS - Doutorado Sanduíche

Bolsista: KAREN VIVIANA ESPINOSA SARMIENTO

Documento: XXX.157.991-XX

Tipo de Bolsa: Bolsa do Exterior

IES Origem: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

IES Destino: OREGON STATE UNIVERSITY

Vínculo: Discente

País: Brasil

País: Estados Unidos

Iniciativa: Não se aplica

Título do Trabalho: Modeling geomagnetically induced currents by using magnetometer measurements in Brazil: Impact of
3-D models to represent the subsurface distribution of electrical conductivity

MISSÕES DE TRABALHO EXECUTADAS

Relação das missões de Trabalho desenvolvidas no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.

PRODUTOS

Relação dos produtos obtidos no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.

Objetivo do Tema: Formar Recursos Humanos na Área de Heliofísica em Nível Internacional

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Sim

Período (Início/ Fim): 01/11/2019 a 30/06/2020

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Existe IES Parceira associada: Sim

Descrição: Doctoral internship of 8 months (Nov 2019 – Jun 2020); Student: Ana Clara da Silva Pinto; Supervisor: Alisson Dal

Lago; Project: Study of cosmic rays anisotropy and recovery time variation during Forbush decreases observed by the Global

Muon Detector Network

DADOS DA PARCERIA/ATIVIDADE PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 7 - DOUTORADO SANDUÍCHE

PESSOAS ENVOLVIDAS

Nº do Documento Tipo de Documento Nome

XXX.839.630-XX CPF ALISSON DAL LAGO
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IES PARCEIRA

País IES

Japão SHINSHU UNIVERSITY

VALOR ENVOLVIDO - CONTRAPARTIDA

Tipo Descrição Valor

Pagamento de bolsa integral

Os valor total das despesas foi de JPY 1.415.850,00

(Yenes). Este valor cobriu as despesas de passagem

aérea, seguro, auxílio instalação e as bolsas. O valor foi

convertido para R$ usando a cotação de
R$ 52.074,96

R$ 52.074,96Total

AÇÕES DE MOBILIDADE

Dados não informados.

Ações de preparação de docentes, discentes e corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para seu
retorno.

Relação dos bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria com destino ao exterior ou com destino ao Brasil.

BOLSISTAS - Doutorado Sanduíche

Bolsista: ANA CLARA DA SILVA PINTO

Documento: XXX.259.168-XX

Tipo de Bolsa: Bolsa do Exterior

IES Origem: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

IES Destino: SHINSHU UNIVERSITY

Vínculo: Discente

País: Brasil

País: Japão

Iniciativa: Não se aplica

Título do Trabalho: Study of cosmic rays anisotropy and recovery time variation during Forbush decreases observed by the
Global Muon Detector Network

MISSÕES DE TRABALHO EXECUTADAS

Relação das missões de Trabalho desenvolvidas no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.
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PRODUTOS

Relação dos produtos obtidos no âmbito dessa parceria.

Tipo de Produto: TÉCNICA

Item n°: 1

Autor(es): ANA CLARA DA SILVA PINTO

Está entre as 5 mais relevantes: Não

Subtipo de Produto: APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Título: Analysis of the Forbush decrease recovery time and amplitude dependence with the median energy

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: Apresentação dos resultados obtidos durante o doutorado sanduiche no 1st International

Workshop of PrInt/INPE, que ocorreu de forma virtual, entre os dias 4 e 5 de novembro de 2121. O evento foi oraganizado

pelo grupo gestor do Programa PrInt do INPE.

Resultados Obtidos: Após uma análise estatística envolvendo decréscimos de Forbush selecionados de 1970 a 2018,

gerados exclusivamente por ICMEs, verificou-se que: (1) não parece não haver uma correlação significativa entre a rigidez

mediana e o tempo de recuperação de decréscimos de Forbush . (2) existe uma clara correlação negativa entre a

amplitude dos decréscimos de Forbush e a rigidez mediana.

Impacto: A execução do trabalho me proporcionou a oportunidade de aprender sobre como perturbações no meio

interplanetário influenciam de forma diversa os raios cósmicos que chegam a Terra, ampliando minha formação

acadêmica e profissional e, principalmente, estimulando a realização de novas pesquisas nessa área do conhecimento.

Devido a pandemia do COVID 19, a maior parte do trabalho que estava sendo desenvolvido de forma presencial passou a

ser online. Embora tenha sido uma transição difícil, promoveu uma aproximação do grupo de pesquisa japonês com o

grupo brasileiro, já que passamos a ter reuniões de grupo online e frequentes, com os dois grupos juntos, sobre o

desenvolvimento do meu trabalho.

Objetivo do Tema: Formar Recursos Humanos na Área de Heliofísica em Nível Internacional

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Sim

Período (Início/ Fim): 01/01/2022

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Existe IES Parceira associada: Sim

Descrição: Doctoral internship of 6 months (Jan 2022 – Jun 2022); Student: Edith Tueros Cuadros Supervisor: Marcelo

Magalhaes Fares Saba; Project: Study of cosmic rays anisotropy and recovery time variation during Forbush decreases observed

by the Global Muon Detector Network Estudante aguardando liberação do visto para os EUA para iniciar o seu trabalho no

exterior.

DADOS DA PARCERIA/ATIVIDADE PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 9 - DOUTORADO SANDUICHE

PESSOAS ENVOLVIDAS

Nº do Documento Tipo de Documento Nome

XXX.387.068-XX CPF MARCELO MAGALHAES FARES SABA
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IES PARCEIRA

País IES

Estados Unidos UNH - UNIVERSITY OF NEW HAMPSHIRE

VALOR ENVOLVIDO - CONTRAPARTIDA

Tipo Descrição Valor

Pagamento de bolsa integral

Bolsa integral, cobrindo deslocamento, estadia, auxílio

instalação e seguro. Total de USD 10.900,00,

convertido em 01/09/2021
R$ 56.211,30

R$ 56.211,30Total

AÇÕES DE MOBILIDADE

Dados não informados.

Ações de preparação de docentes, discentes e corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para seu
retorno.

Relação dos bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria com destino ao exterior ou com destino ao Brasil.

BOLSISTAS - Doutorado Sanduíche

Bolsista: EDITH TUEROS CUADROS

Documento: XXX.893.628-XX

Tipo de Bolsa: Bolsa do Exterior

IES Origem: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

IES Destino: UNIVERSITY OF NEW HAMPSHIRE

Vínculo: Discente

País: Brasil

País: Estados Unidos

Iniciativa: Não se aplica

Título do Trabalho: Characterization of x-ray emissions associated with lightning

MISSÕES DE TRABALHO EXECUTADAS

Relação das missões de Trabalho desenvolvidas no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.
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PRODUTOS

Relação dos produtos obtidos no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.

2.2.4 Tema 4 - INPE - Meteorologia Tropical

Objetivo do Tema: Interação Biosfera-Atmosfera

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Sim

Período (Início/ Fim): 01/09/2021 a 01/02/2022

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Existe IES Parceira associada: Sim

Descrição: Doctoral internship of 6 months (Sep 2021 – Jan 2022) Student: Nathália Silva de Carvalho Brazilian supervisor: Dr.

Liana Oighenstein Anderson Project Title: The role of rural actors in the dynamics of fire in Brazilian Amazon: a geospatial

approach Institution: Lancaster University, United Kingdon Foreign supervisor: Dr. Bernard Josiah Barlow

DADOS DA PARCERIA/ATIVIDADE PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 1 - DOUTORADO SANDUÍCHE

PESSOAS ENVOLVIDAS

Nº do Documento Tipo de Documento Nome

XXXUPIRA_1181478 Passaporte Bernard Josiah Barlow

IES PARCEIRA

País IES

Reino Unido LANCASTER UNIVERSITY

VALOR ENVOLVIDO - CONTRAPARTIDA

Dados não informados.

AÇÕES DE MOBILIDADE

Dados não informados.

Ações de preparação de docentes, discentes e corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para seu
retorno.
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Relação dos bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria com destino ao exterior ou com destino ao Brasil.

BOLSISTAS - Doutorado Sanduíche

Bolsista: NATHALIA SILVA DE CARVALHO

Documento: XXX.864.826-XX

Tipo de Bolsa: Bolsa do Exterior

IES Origem: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

IES Destino: LANCASTER UNIVERSITY

Vínculo: Discente

País: Brasil

País: Reino Unido

Iniciativa: Não se aplica

Título do Trabalho: The role of rural actors in the dynamics of fire in Brazilian Amazon: a geospatial approach

MISSÕES DE TRABALHO EXECUTADAS

Relação das missões de Trabalho desenvolvidas no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.

PRODUTOS

Relação dos produtos obtidos no âmbito dessa parceria.

Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 1

Autor(es):

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Subtipo de Produto: ARTIGO EM PERIÓDICO

Título: Spatio-temporal variation in dry season determines the Amazonian fire calendar.

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: Artigo publicado em revista internacional pela discente e co-autores orientadores nacionais e

internacional. . CARVALHO, NATHÁLIA S.; ANDERSON, LIANA O. ; NUNES, CÁSSIO ALENCAR ; PESSÔA, ANA

CAROLINA MOREIRA ; SILVA JUNIOR, CELSO HENRIQUE LEITE ; REIS, JOÃO BOSCO COURA DOS ;

SHIMABUKURO, YOSIO EDEMIR ; BERENGUER, ERIKA ; BARLOW, JOS ; ARAGAO, LUIZ E.O.C . Spatio-temporal

variation in dry season determines the Amazonian fire calendar. Environmental Research Letters, v. 00, p. 1-23, 2021.

Resultados Obtidos: Artigo publicado em revista internacional pela discente e co-autores orientadores nacionais e
internacional. .

Impacto: A submissão e publicação de manuscritos científicos é um dos indicadores do subprojeto, sendo assim, o artigo
publicado é indicador produtivo.
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Objetivo do Tema: Interação Biosfera-Atmosfera

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Sim

Período (Início/ Fim): 01/09/2021 a 01/02/2022

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Existe IES Parceira associada: Sim

Descrição: Doctoral internship of 6 months (Sep 2021 – Jan 2022) Student: Juan Doblas Prieto Brazilian supervisor: Dr. Yosio

Shimabukuro Project Title: Variability of Polarimetric SAR measurements as a function of cloud cover, precipitation and canopy

cover in tropical forest areas. Institution: Centre d'Etudes Spatiales de la Biosphère (CESBIO) Country: Toulose, France Foreign

supervisor: Dr. Laurent Ferro-Famil

DADOS DA PARCERIA/ATIVIDADE PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 3 - DOUTORADO SANDUICHE

PESSOAS ENVOLVIDAS

Nº do Documento Tipo de Documento Nome

XXX.390.318-XX CPF YOSIO EDEMIR SHIMABUKURO

IES PARCEIRA

País IES

França CESBIO - CENTRE D ETUDES SPATIALES DE LA BIOSPHÈRE

VALOR ENVOLVIDO - CONTRAPARTIDA

Dados não informados.

AÇÕES DE MOBILIDADE

Dados não informados.

Ações de preparação de docentes, discentes e corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para seu
retorno.

Relação dos bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria com destino ao exterior ou com destino ao Brasil.

BOLSISTAS - Doutorado Sanduíche

Bolsista: JUAN DOBLAS PRIETO

Documento: XXX.094.327-XX

Tipo de Bolsa: Bolsa do Exterior

IES Origem: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

IES Destino: CENTRE D ETUDES SPATIALES DE LA BIOSPHÈRE

Vínculo: Discente

País: Brasil

País: França
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Iniciativa: Não se aplica

Título do Trabalho: Variability of Polarimetric SAR measurements as a function of cloud cover, precipitation and canopy
cover in tropical forest areas.

MISSÕES DE TRABALHO EXECUTADAS

Relação das missões de Trabalho desenvolvidas no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.

PRODUTOS

Relação dos produtos obtidos no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.

2.2.5 Tema 5 - INPE - Missões Espaciais

Objetivo do Tema: Desenvolvimento de componentes de satélites

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Não

Período (Início/ Fim): 01/08/2019 a 31/07/2020

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Existe IES Parceira associada: Sim

Descrição: Foi desenvolvido um programa de doutorado sanduíche do aluno do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e

Tecnologia Espaciais do INPE Mariovane Donini. O programa foi desenvolvido na Université de Pau et des Pays de l'Adour,

França. A supervisão foi do Dr. Pascal Bruel. O programa teve a duração de 1 ano e colaborou no desenvolvimento profissional e

acadêmico do aluno.

DADOS DA PARCERIA/ATIVIDADE PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 1 - AN ARTIFICIAL COMPRESSIBILITY
BASED APPROACH TO SIMULATE INERT AND REACTING FLOWS

PESSOAS ENVOLVIDAS

Nº do Documento Tipo de Documento Nome

XXX.143.478-XX CPF FERNANDO FACHINI FILHO

IES PARCEIRA

País IES

França UPPA - UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

VALOR ENVOLVIDO - CONTRAPARTIDA

Dados não informados.
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AÇÕES DE MOBILIDADE

Dados não informados.

Ações de preparação de docentes, discentes e corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para seu
retorno.

Relação dos bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria com destino ao exterior ou com destino ao Brasil.

BOLSISTAS - Doutorado Sanduíche

Bolsista: MARIOVANE SABINO DONINI

Documento: XXX.121.460-XX

Tipo de Bolsa: Bolsa do Exterior

IES Origem: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

IES Destino: UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Vínculo: Discente

País: Brasil

País: França

Iniciativa: Não se aplica

Título do Trabalho: An Artificial Compressibility Based Approach to Simulate Inert and Reacting Flows

MISSÕES DE TRABALHO EXECUTADAS

Relação das missões de Trabalho desenvolvidas no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.

PRODUTOS

Relação dos produtos obtidos no âmbito dessa parceria.
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Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 1

Autor(es): MARIOVANE SABINO DONINI

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Subtipo de Produto: ARTIGO EM PERIÓDICO

Título: Buoyant Tsuji diffusion flames: global flame structure and flow field

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: Trabalho publicado em periodico.

Resultados Obtidos: Publicação do trabalho DONINI, MARIOVANE S.; CRISTALDO, CESAR F. ; FACHINI, FERNANDO

F. . Buoyant Tsuji diffusion flames: global flame structure and flow field. Journal of Fluid Mechanics, v. 895, p. A17, 2020.

Impacto: Trabalho publicado em periódico relevante para sua área de atuação.

Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 2

Autor(es): MARIOVANE SABINO DONINI

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Subtipo de Produto: OUTRO

Título: Some Specific Aspects Related To The Use Of The Artificial Compressibility Methods To Simulate Unsteady Flows.

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: Trabalho apresentado em evento relevante para a área de atuação.

Resultados Obtidos: Apresentação do trabalho DONINI, MARIOVANE; FACHINI, FERNANDO ; CRISTALDO, CESAR ;

BRUEL, PASCAL . Some Specific Aspects Related To The Use Of The Artificial Compressibility Methods To Simulate

Unsteady Flows. In: The 5th World Congress on Momentum, Heat and Mass Transfer, 2020.

Impacto: Prêmio no 5th World Congress on Momentum, Heat and Mass Transfer (2020): “Best Paper Award for the paper

entitled: Some Specific Aspects Related To the Use of the Artificial Compressibility Methods to Simulate Unsteady Flows.”

Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 3

Autor(es): MARIOVANE SABINO DONINI

Está entre as 5 mais relevantes: Não

Subtipo de Produto: ARTIGO EM PERIÓDICO

Título: An Artificial Compressibility Based Approach to Simulate Inert and Reacting Flows

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: Publicação se trabalho em periódico.

Resultados Obtidos: Publicação do trabalho DONINI, MARIOVANE; FACHINI, FERNANDO ; CRISTALDO, CESAR ;

BRUEL, PASCAL . An Artificial Compressibility Based Approach to Simulate Inert and Reacting Flows. Journal of Fluid

Flow, Heat and Mass Transfer, v. 8, p. 80-92, 2021.

Impacto: Trabalho publicado em periódico relevante para sua área de atuação.
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Objetivo do Tema: Pesquisa em astrodinâmica,

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Não

Período (Início/ Fim): 01/11/2019 a 30/11/2021

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Existe IES Parceira associada: Sim

Descrição: Foi desenvolvido um programa de pós-doutorado do bolsista Safwan Aljbaae no Programa de Pós-Graduação em

Engenharia e Tecnologia Espaciais do INPE. O programa teve a duração de 2 anos e possibilitou o desenvolvimento de vários

trabalhos que foram publicados, alguns deles em co-autoria com o ex-orientador do bolsista no seu programa de doutorado no

Observatório de Paris, na França, o Dr. Jean Souchay. Os trabalhos foram: S.ALJBAAE, J. SOUCHAY, V. CARRUBA,

D.M.SANCHEZ, A.F.B.A.PRADO, Influence of Apophis’ spin axis variations on a spacecraft during the 2029 close approach with

Earth, Romanian Astron. J. , Vol. 31, No. 3, p. 317 – 338, 2021 ALJBAAE, S. ; SANCHEZ, D. M. ; Prado, A. F. B. A. ; SOUCHAY,

J ; TERRA, M. ; NEGRI, RODOLFO B. ; MARCHI, L. O. . First approximation for spacecraft motion relative to (99942) Apophis.

Romanian Astronomical Journal, v. 31, p. 241-264, 2021. SANTOS, L B T ; MARCHI, L O ; ALJBAAE, S ; SOUSA-SILVA, P A ;

SANCHEZ, D M ; PRADO, A F B A . A particle-linkage model for elongated asteroids with three-dimensional mass distribution.

MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, v. 502, p. 4277-4289, 2021. FERNANDES GUIMARÃES,

ANA HELENA ; ALJBAAE, SAFWAN ; BERTACHINI DE ALMEIDA PRADO, ANTONIO FERNANDO . The opportune location for

a kinetic impactor to disrupt potentially hazardous asteroids. PLANETARY AND SPACE SCIENCE, v. 206, p. 105305, 2021.

SANCHEZ, D M ; HUSSMANN, H ; PRADO, A F B A ; ALJBAAE, S . Analysis of the orbital stability close to the binary asteroid

(90) Antiope. MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, v. 496, p. 1645-1654, 2020. DOS SANTOS, L.

B. T. ; MARCHI, L. ; SOUSA-SILVA, P. A. ; SANCHEZ, D. M. ; ALJBAAE, S. ; PRADO, A. F. B. A. . DYNAMICS AROUND AN

ASTEROID MODELED AS A MASS TRIPOLE. REVISTA MEXICANA DE ASTRONOMIA Y ASTROFISICA, v. 56, p. 269-286,

2020. ALJBAAE, S.; SOUCHAY, J. ; PRADO, A. F. B. A. ; CHANUT, T. G. G. . A dynamical study of the Gefion asteroid family.

ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, v. 622, p. A39, 2019. ALJBAAE, S; CHANUT, T G G ; PRADO, A F B A ; CARRUBA, V ;

HUSSMANN, H ; SOUCHAY, J ; SANCHEZ, D M . Orbital stability near the (87) Sylvia system. MONTHLY NOTICES OF THE

ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, v. 486, p. 2557?2569, 2019.

DADOS DA PARCERIA/ATIVIDADE PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 3 - STUDYING ORBITS AROUND
ASTEROIDS FOR A FUTURE SPACE MISSION

PESSOAS ENVOLVIDAS

Nº do Documento Tipo de Documento Nome

XXX.846.788-XX CPF ANTONIO FERNANDO BERTACHINI DE ALMEIDA PRADO

IES PARCEIRA

País IES

França OBSERVATOIRE DE PARIS

VALOR ENVOLVIDO - CONTRAPARTIDA

Dados não informados.
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AÇÕES DE MOBILIDADE

Dados não informados.

Ações de preparação de docentes, discentes e corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para seu
retorno.

Relação dos bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria com destino ao exterior ou com destino ao Brasil.

BOLSISTAS - Pós-Doutorado

Bolsista: SAFWAN ALJBAAE

Documento: XXX.863.588-XX

Tipo de Bolsa: Bolsa do País

IES Origem: OBSERVATOIRE DE PARIS

IES Destino: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Vínculo: Sem Vínculo

País: França

País: Brasil

Título do Trabalho: Studying orbits around asteroids for a future space mission

MISSÕES DE TRABALHO EXECUTADAS

Relação das missões de Trabalho desenvolvidas no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.

PRODUTOS

Relação dos produtos obtidos no âmbito dessa parceria.

Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 1

Autor(es): SAFWAN ALJBAAE

Está entre as 5 mais relevantes: Não

Subtipo de Produto: ARTIGO EM PERIÓDICO

Título: A particle-linkage model for elongated asteroids with three-dimensional mass distribution.

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: Trabalho publicado em periódico.

Resultados Obtidos: Publicação do trabalho SANTOS, L B T ; MARCHI, L O ; ALJBAAE, S ; SOUSA-SILVA, P A ;

SANCHEZ, D M ; PRADO, A F B A . A particle-linkage model for elongated asteroids with three-dimensional mass

distribution. MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, v. 502, p. 4277-4289, 2021..
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Impacto: Trabalho publicado em periódico relevante para sua área de atuação.

Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 2

Autor(es): SAFWAN ALJBAAE

Está entre as 5 mais relevantes: Não

Subtipo de Produto: ARTIGO EM PERIÓDICO

Título: Influence of Apophis spin axis variations on a spacecraft during the 2029 close approach with Earth.

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: Trabalho publicado em periódico.

Resultados Obtidos: Publicação do trabalho S. Aljbaae, J. Souchay, V. Carruba, D. M. Sanchez, and A. F. B. A. Prado.

Influence of Apophis spin axis variations on a spacecraft during the 2029 close approach with Earth. Romanian

Astronomical Journal, 31(3):arXiv:2012.06781, 2021b.

Impacto: Publicação de trabalho em periódico internacional com co-autores internacionais.

Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 3

Autor(es): SAFWAN ALJBAAE

Está entre as 5 mais relevantes: Não

Subtipo de Produto: ARTIGO EM PERIÓDICO

Título: First approximation for spacecraft motion relative to (99942) Apophis.

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: Trabalho aceito em periódico com co-autor internacional.

Resultados Obtidos: Publicação do trabalho S. Aljbaae, D. M. Sanchez, A. F. B. A. Prado, J. Souchay, M. O. Terra, R. B.

Negri, and L. O. Marchi. First approximation for spacecraft motion relative to (99942) Apophis. Accepted to the Romanian

Astronomical Journal, art. arXiv:2012.06781, 2021a.

Impacto: Publicação de trabalho em periódico internacional com co-autores internacionais.

Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 4

Autor(es): SAFWAN ALJBAAE

Está entre as 5 mais relevantes: Não

Subtipo de Produto: ARTIGO EM PERIÓDICO

Título: DYNAMICS AROUND AN ASTEROID MODELED AS A MASS TRIPOLE.

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: Publicação de artigo em periódico.

Resultados Obtidos: Publicação do trabalho DOS SANTOS, L. B. T. ; MARCHI, L. ; SOUSA-SILVA, P. A. ; SANCHEZ, D.

M. ; ALJBAAE, S. ; PRADO, A. F. B. A. . DYNAMICS AROUND AN ASTEROID MODELED AS A MASS TRIPOLE.

REVISTA MEXICANA DE ASTRONOMIA Y ASTROFISICA, v. 56, p. 269-286, 2020.

Impacto: Trabalho publicado em periódico relevante para sua área de atuação.
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Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 5

Autor(es): SAFWAN ALJBAAE

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Subtipo de Produto: ARTIGO EM PERIÓDICO

Título: The opportune location for a kinetic impactor to disrupt potentially hazardous asteroids.

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: Trabalho publicado em periódico.

Resultados Obtidos: Publicação do trabalho FERNANDES GUIMARÃES, ANA HELENA ; ALJBAAE, SAFWAN ;

BERTACHINI DE ALMEIDA PRADO, ANTONIO FERNANDO . The opportune location for a kinetic impactor to disrupt

potentially hazardous asteroids. PLANETARY AND SPACE SCIENCE, v. 206, p. 105305, 2021.

Impacto: Publicação de trabalho em periódico internacional com co-autores internacionais.

Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 6

Autor(es): SAFWAN ALJBAAE

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Subtipo de Produto: ARTIGO EM PERIÓDICO

Título: Analysis of the orbital stability close to the binary asteroid (90) Antiope.

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: Trabalho publicado em periódico.

Resultados Obtidos: Publicação do trabalho SANCHEZ, D M ; HUSSMANN, H ; PRADO, A F B A ; ALJBAAE, S .

Analysis of the orbital stability close to the binary asteroid (90) Antiope. MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL

ASTRONOMICAL SOCIETY, v. 496, p. 1645-1654, 2020.

Impacto: Publicação de trabalho em periódico internacional com co-autores internacionais.

Objetivo do Tema: Pesquisa em astrodinâmica,

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Sim

Período (Início/ Fim): 01/09/2020 a 31/08/2022

Está entre as 5 mais relevantes: Não

Existe IES Parceira associada: Sim

Descrição: Terrestrial solar power is severely limited by the diurnal day-night cycle. To overcome these limitations it may be

possible to use a constellation of large, ultra-lightweight gossamer reflectors in Earth orbit to spot-beam sunlight onto terrestrial

utilityscale solar power farms during the night, thereby improving their capacity factor and economic viability. This is of particular

interest to equatorial nations, such as Brazil, where utility-scale solar power is most practicable. This project proposes a Solar

Power Satellite (SPS) system, consisting of space mirrors in formation flying, in an Earth orbit to provide solar farms on the ground

with additional power. The design of the orbit is key for the purposes of the mission: the space mirrors need continuous access to

the Sun and the ground simultaneously. Therefore, the goals of this study are: 1) To place the SPS system in orbits with high-

eccentricity to increase the visibility time of the mirror. 2) Since the most convenient locations for solar power farms are about the

equator, two type of suitable orbits with low inclination are proposed: a) orbits about a

DADOS DA PARCERIA/ATIVIDADE PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 5 - COLLECTING SOLAR POWER BY
FORMATION FLYING SYSTEMS AROUND THE EARTH
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geostationary point in the equatorial plane, separated from the planar orbit, and b) highly-eccentric equatorial orbits that maintain

their orientation with respect to the Sun through the concept of anti-heliotropic orbits that exploit solar radiation pressure and J2

perturbations. 3) Flower constellations are also studied to place the SPS since they rotate with the Earth in order to deliver a

repeat ground track.

PESSOAS ENVOLVIDAS

Nº do Documento Tipo de Documento Nome

XXX.846.788-XX CPF ANTONIO FERNANDO BERTACHINI DE ALMEIDA PRADO

IES PARCEIRA

País IES

Emirados Árabes
Unidos

PI - KHALIFA UNIVERSITY - PETROLEUM INSTITUTE UNIVERSITY AND RESEARCH CENTER

VALOR ENVOLVIDO - CONTRAPARTIDA

Dados não informados.

AÇÕES DE MOBILIDADE

Dados não informados.

Ações de preparação de docentes, discentes e corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para seu
retorno.

Relação dos bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria com destino ao exterior ou com destino ao Brasil.

BOLSISTAS - Pós-Doutorado

Bolsista: FRANCISCO JAVIER TIPAN SALAZAR

Documento: XXX.373.758-XX

Tipo de Bolsa: Bolsa do País

IES Origem: null

IES Destino: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Vínculo: Sem Vínculo

País: null

País: Brasil

Título do Trabalho: Collecting solar power by formation flying systems around the Earth
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MISSÕES DE TRABALHO EXECUTADAS

Relação das missões de Trabalho desenvolvidas no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.

PRODUTOS

Relação dos produtos obtidos no âmbito dessa parceria.

Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 1

Autor(es): ANTONIO FERNANDO BERTACHINI DE ALMEIDA PRADO, FRANCISCO JAVIER TIPAN SALAZAR

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Subtipo de Produto: ARTIGO EM PERIÓDICO

Título: Suppression of Chaotic Motion of Tethered Satellite Systems Using Tether Length Control

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: Trabalho publicado em periódico.

Resultados Obtidos: Este estudo se concentra na atitude e no controle do movimento de dois corpos (um satélite base e

um subsatélite) conectados por uma corda inextensível e sem massa em uma órbita circular sob a influência da força

gravitacional da Terra. Presume-se que o satélite base seja muito mais pesado do que o subsatélite.

Impacto: Novas tecnicas de controlar em satelite artificial.

Objetivo do Tema: Pesquisa em astrodinâmica,

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Não

Período (Início/ Fim): 01/01/2020 a 31/12/2020

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Existe IES Parceira associada: Sim

Descrição: Foi desenvolvido um programa de doutorado sanduíche da aluna do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e

Tecnologia Espaciais do INPE Natasha Camargo. O programa foi desenvolvido na Universidade do Colorado Boulder, Estados

Unidos. A supervisão foi do Dr. Daniel J. Scheeres. O programa teve a duração de 1 ano e colaborou no desenvolvimento

profissional e acadêmico da aluna.

DADOS DA PARCERIA/ATIVIDADE PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 7 - “EVALUATING THE GRAVITATIONAL

POTENTIAL OF SMALL BODIES REVISITING THE FINITE ELEMENT METHOD APPLIED TO THE SPACECRAFT

DYNAMIC

PESSOAS ENVOLVIDAS

Nº do Documento Tipo de Documento Nome

XXX.342.358-XX CPF WALTER ABRAHAO DOS SANTOS
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IES PARCEIRA

País IES

Estados Unidos CU - UNIVERSITY OF COLORADO, BOULDER

VALOR ENVOLVIDO - CONTRAPARTIDA

Dados não informados.

AÇÕES DE MOBILIDADE

Dados não informados.

Ações de preparação de docentes, discentes e corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para seu
retorno.

Relação dos bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria com destino ao exterior ou com destino ao Brasil.

BOLSISTAS - Doutorado Sanduíche

Bolsista: NATASHA CAMARGO DE ARAUJO

Documento: XXX.469.118-XX

Tipo de Bolsa: Bolsa do Exterior

IES Origem: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

IES Destino: UNIVERSITY OF COLORADO, BOULDER

Vínculo: Discente

País: Brasil

País: Estados Unidos

Iniciativa: Não se aplica

Título do Trabalho: “Evaluating the gravitational potential of small bodies revisiting the finite element method applied to the
spacecraft dynamic

MISSÕES DE TRABALHO EXECUTADAS

Relação das missões de Trabalho desenvolvidas no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.

PRODUTOS

Relação dos produtos obtidos no âmbito dessa parceria.
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Tipo de Produto: TÉCNICA

Item n°: 1

Autor(es): NATASHA CAMARGO DE ARAUJO

Está entre as 5 mais relevantes: Não

Subtipo de Produto: DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO

Título: Trajetórias de veículos espaciais em torno de asteróides.

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: Desenvolvimento de software.

Resultados Obtidos: Desenvolvimento de técnicas e software para estudo de trajetórias de veículos espaciais em torno
de asteróides. Trabalho será submetido a periódico.

Impacto: Novas técnicas para missões espaciais.

2.2.6 Tema 6 - INPE - Modelagem e Análise de Dados da Terra e do Espaço

Objetivo do Tema: Desenvolvimento de Software Científico para Aplicações Ambientais e Espaciais

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Não

Período (Início/ Fim): 09/01/2020

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Existe IES Parceira associada: Sim

Descrição: Pesquisa em infraestrutura para ciência de dados reprodutíveis e algoritmos de aprendizado de máquina de alto

desempenho.

DADOS DA PARCERIA/ATIVIDADE PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 1 - AVANÇOS EM CIÊNCIA DE GRANDES
VOLUMES DE DADOS

PESSOAS ENVOLVIDAS

Nº do Documento Tipo de Documento Nome

XXX.881.664-XX CPF ALAN JAMES PEIXOTO CALHEIROS

XXX.085.756-XX CPF GILBERTO RIBEIRO DE QUEIROZ

XXX.300.602-XX CPF RAFAEL DUARTE COELHO DOS SANTOS

XXX0000229241997 ORCID Randal Burns

IES PARCEIRA

País IES

Estados Unidos JHU - JOHNS HOPKINS UNIVERSITY

VALOR ENVOLVIDO - CONTRAPARTIDA

Dados não informados.
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AÇÕES DE MOBILIDADE

Dados não informados.

Ações de preparação de docentes, discentes e corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para seu
retorno.

Relação dos bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria com destino ao exterior ou com destino ao Brasil.

Dados não informados.

MISSÕES DE TRABALHO EXECUTADAS

Relação das missões de Trabalho desenvolvidas no âmbito dessa parceria.

MISSÃO EXECUTADA - 1862 - RAFAEL DUARTE COELHO DOS SANTOS - 21/04/2019 A 08/05/2019

INFORMAÇÕES DA CONCLUSÃO

DADOS DO BENEFICIÁRIO DA MISSÃO DE TRABALHO

Essa missão contou com recurso da contrapartida: Não

Houve alteração nos dados da missão: Não

Nome: RAFAEL DUARTE COELHO DOS SANTOS

Documento: XXX.300.602-XX

Tipo de Beneficiário da Missão: Membro do Grupo Gestor

Início: 21/04/2019

Fim: 08/05/2019

Quantidade de dias da Missão de Trabalho: 17

IES de Vínculo: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

PPG: 33010013005P0 - SENSORIAMENTO REMOTO

IES Estudo: -

PPG: -

Quantidade Total (R$)Valor (R$)

PASSAGEM 1 R$ 4.020,23R$ 4.020,23

DIÁRIAS 15 R$ 21.478,50R$ 1.431,90

PREVISÃO DE GASTOS (R$)

71



Quantidade Total (R$)Valor (R$)

SEGURO SAÚDE 1 R$ 0,00R$ 0,00

Brasil - Estados Unidos

Estados Unidos - Brasil

TRECHO DA PASSAGEM

Atividade Instituição/EmpresaPaís
Tipo da
Finalidade

Evento/Congresso Atividade
realizada?

Outras ações de

internacionalização
Consolidação de
parceria

JOHNS HOPKINS
UNIVERSITY

Estados
Unidos

Sim

Evento/Congresso

Apresentação de

pôster em eventos

de divulgação

cientifica
-

Estados
Unidos

1st Workshop on

Leveraging AI in the

Exploitation of Satellite

Earth Observations &

Numerical Weather

Prediction

(https://www.star.nesdi

s.noaa.gov/star/meetin

g_2019AIWorkshop.ph

p)

Sim

FINALIDADE DA MISSÃO DE TRABALHO

LinkTipo de DocumentoConclusão/Resultado Nome Documento

Transferência de tecnologia http://wds.poli.usp.

COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES

1 - Fatos Transcorridos/Pessoas Contatadas:

A finalidade da dessa missão foi a participação no 1st Workshop on Leveraging AI in the Exploitation of Satellite Earth

Observations & Numerical Weather Prediction (https://www.star.nesdis.noaa.gov/star/meeting_2019AIWorkshop.php) em

College Park, MD, EUA, para contato com representantes das áreas acadêmicas e industriais sobre métodos de inteligência

artificial para previsão numérica do tempo e de análise de imagens de satélites de observação da Terra. Após o workshop,

foi realizada uma visita ao Departamento de Física e Astronomia da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, MD, EUA,

para reuniões para definir colaborações entre a universidade e o INPE. Um dos visitados foi Alexander Szalay, um dos

membros externos do comitê gestor do PrInt/INPE. Uma das finalidades foi tratar da criação e disponibilização de material

para eventos de treinamento e divulgação envolvendo dados meteorológicos e astrofísicos em um ambiente de Data

Science para uso por docentes e discentes dos programas do INPE.

2 - Conclusão/Resultado alcançados:

72



LinkTipo de DocumentoConclusão/Resultado Nome Documento

(know how) br/wds5/

Transferência de tecnologia (know
how)

https://www.facebook.com

/PGCAPINPE/posts/62033

1095408950

3 - Sugestões dos benefícios que poderão ser auferidos a partir dessa missão de trabalho:

Benefícios/resultados dessa missão: (1) Após a missão e seus contatos, recebemos dois pesquisadores da Universidade de

Johns Hopkins no Brasil: (a) M. Jordan Raddick e (b) Dr. Randal Burns. (2) M. Jordan Raddick veio com verbas de um

projeto da FAPESP do qual participamos, apresentou um seminário na CAP/INPE (SciServer: An Online Collaborative

Environment for Big Data in Research and Education: https://www.facebook.com/PGCAPINPE/posts/630831091025617) e

participou do V Workshop on Data Science (http://wds.poli.usp.br/wds5/), para prospectar outras oportunidades de

colaboração com a Johns Hopkins. (3) Dr. Randal Burns visitou o INPE com uma bolsa do projeto PrInt para apresentar dois

seminários: "Reproducible Data Science with Gigantum" e "External Memory Systems for Data Science and Machine

Learning", este segundo apresentado também no campus Cachoeira Paulista. Dr. Burns também ministrou o curso "Parallel

Programming for Data Science" (https://www.facebook.com/PGCAPINPE/posts/620331095408950). (4) Divulgação do

trabalho de pesquisa e desenvolvimento do INPE e do Brasil no 1st Workshop on Leveraging AI in the Exploitation of

Satellite Earth Observations & Numerical Weather Prediction

(https://www.star.nesdis.noaa.gov/star/meeting_2019AIWorkshop.php) e na Universidade de Johns Hopkins, em Baltimore,

MD, EUA, durante a visita técnica dessa missão. (5) Acordos para intercâmbio de estudantes de pós-graduação entre INPE

e a Universidade de Johns Hopkins, em Baltimore, MD, EUA.

PRODUTOS

Relação dos produtos obtidos no âmbito dessa parceria.

Tipo de Produto: TÉCNICA

Item n°: 1

Autor(es): Randal Burns

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Subtipo de Produto: CURSO DE CURTA DURAÇÃO

Título: Parallel Programming for Data Science

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: From January 6th to January 24th, 2020, Dr. Randal Burns, Professor and Chair of the

Department of Computer Science, Johns Hopkins University, visited INPE. His visit was sponsored by the CAPES-PrInt

program through the PrInt’s “Instrumental Astrophysics” subproject. During his visit, he taught the Short Course “Parallel

Programming for Data Science” (in English). This eight-hour course was taught between January 13th and 16th, in the

LabGeo seminar room, for 40 students of the Applied Computing, Meteorology, Astrophysics and Remote Sensing

graduate programs at INPE and some researchers and staff. Dr. Burns also talked about his research on infrastructure for

reproducible data science and high-performance machine learning algorithms. His visit helped reinforce the contacts INPE

already have with that university.

Resultados Obtidos: O principal resultado obtido da visita do Dr. Randal Burns ao INPE foi o curso de
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curta duração “Programação Paralela para Ciência de Dados” (em inglês). O curso de oito horas foi ministrado entre os

dias 13 e 16 de janeiro, na sala de seminários LabGeo do INPE, para 40 alunos dos programas de pós-graduação em

Computação Aplicada, Meteorologia, Astrofísica e Sensoriamento Remoto do INPE e alguns pesquisadores e

funcionários. Durante sua visita ao INPE, Dr. Burns também deu palestras sobre sua pesquisa em infraestrutura para

ciência de dados reprodutíveis e algoritmos de aprendizado de máquina de alto desempenho. Sua visita ajudou a reforçar

os contatos que o INPE já mantém com aquela universidade.

Impacto: O minicurso e as palestras foram muito elogiadas pelos alunos de pós-graduação do INPE. Eles tiveram a

oportunidade de aprender e discutir temas importantes nessa área com o pesquisador Dr. Burns que é referencia e

experiente na área.

Objetivo do Tema: Análise, Modelagem e Mineração de Dados do Espaço e da Terra

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Sim

Período (Início/ Fim): 01/01/2020

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Existe IES Parceira associada: Sim

Descrição: Pesquisa em técnicas de processamento de imagens, reconhecimento de padrões e deep learning aplicadas em

grandes volumes de imagens de sensoriamento remoto e dados geoespaciais.

DADOS DA PARCERIA/ATIVIDADE PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 3 - PROCESSAMENTO DE IMAGENS,
RECONHECIMENTO DE PADRÕES E DEEP LEARNING

PESSOAS ENVOLVIDAS

Nº do Documento Tipo de Documento Nome

XXXES_0003165 Identificador CAPES Nathan Jacobs

XXX.370.130-XX CPF THALES SEHN KORTING

XXX.365.636-XX CPF LEILA MARIA GARCIA FONSECA

IES PARCEIRA

País IES

Estados Unidos UK - UNIVERSITY OF KENTUCKY

VALOR ENVOLVIDO - CONTRAPARTIDA

Dados não informados.

AÇÕES DE MOBILIDADE

Dados não informados.

Ações de preparação de docentes, discentes e corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para seu
retorno.
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Relação dos bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria com destino ao exterior ou com destino ao Brasil.

BOLSISTAS - Professor Visitante

Bolsista: Nathan Jacobs

Documento: XXX0000242428967

Tipo de Bolsa: Bolsa do País

IES Origem: UNIVERSITY OF KENTUCKY

IES Destino: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Vínculo: Docente

País: Estados Unidos

País: Brasil

Título do Trabalho: No período de 8 a 14 de março de 2020, recebemos no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais a

visita do Dr. Nathan Jacobs, professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade do Kentucky

(University of Kentucky), Estados Unidos. Essa visita teve como objetivo promover o intercâmbio de conhecimento nas áreas

de pesquisa em processamento de imagens, reconhecimento de padrões e deep learning, especialmente nas aplicações

dessas técnicas a imagens de sensoriamento remoto e dados geoespaciais. Durante sua visita, Dr. Jacobs deu um

seminário e um mini-curso sobre técnicas de Deep Learning: (1) Seminário “What, Where, and When: Mapping the World

Using Webcams, Cell Phones, and Satellites (O que, onde e quando: Mapeando o mundo através de webcams, telefones

celulares e satélites)” (em inglês). Neste seminário, Dr. Jacobs apresentou uma visão geral sobre sua pesquisa e sobre

técnicas de visão computacional. Apresentado no dia 10 de março, este seminário foi aberto a todos os participantes

interessados. Aproximadamente 50 participantes compareceram, dentre eles estudantes dos programas de pós-graduação

em Computação Aplicada, Geofísica Espacial e Sensoriamento Remoto, professores destes programas, pesquisadores e

funcionários do INPE. (2) Mini-curso “Deep Convolutional Neural Networks: Foundations to Frontiers (Redes neurais

convolucionais profundas: Fundamentos e Fronteiras)” (em inglês). Neste curso, Dr. Jacobs apresentou uma introdução

detalhada às técnicas de Deep Learning e Redes Neurais Convolucionais. Este mini-curso de 8 horas foi ministrado entre os

dias 12 e 13 de março no auditório do prédio Lambda e em uma sala de conferências no LIT (Laboratório de Integração e

Testes), respectivamente, para 60 estudantes dos programas de pós-graduação em Computação Aplicada, Sensoriamento

Remoto, e astrofísica e também para alguns pesquisadores e funcionários do INPE. Durante sua visita, o Dr. Jacobs

também participou de reuniões com pesquisadores e estudantes do INPE sobre aplicações de técnicas de Deep Learning e

Visão Computacional a imagens de Sensoriamento Remoto e dados geoespaciais. O pesquisador também disponibilizou

algumas horas para atendimento aos estudantes dos programas de pós-graduação e participou de reuniões para a

discussão de futuras colaborações com pesquisadores do INPE, onde algumas linhas foram definidas para o

desenvolvimento de projetos de pesquisa em conjunto.

MISSÕES DE TRABALHO EXECUTADAS

Relação das missões de Trabalho desenvolvidas no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.
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PRODUTOS

Relação dos produtos obtidos no âmbito dessa parceria.

Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 1

Autor(es): LEILA MARIA GARCIA FONSECA, Nathan Jacobs, THALES SEHN KORTING

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Subtipo de Produto: ARTIGO EM PERIÓDICO

Título: Artigo publicado no IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters Journal em parceria com o pesquisador
estrangeiro

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: No período de 8 a 14 de março de 2020, recebemos no INPE a visita do Dr. Nathan Jacobs,

professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade do Kentucky, Estados Unidos, financiada por uma

bolsa de professor visitante no Brasil do projeto PrInt-INPE. Como um dos resultados dessa visita , o artigo com título

"Spatio-Temporal Deep Learning Approach to Map Deforestation in Amazon Rainforest" foi publicado no periódico IEEE

Geoscience and Remote Sensing Letters com co-autoria de pesquisadores do INPE e do pesquisador estrangeiro Dr.

Nathan Jacobs. O artigo publicado pode ser acessado em: 10.1109/LGRS.2020.2986407

Resultados Obtidos: No período de 8 a 14 de março de 2020, recebemos no INPE a visita do Dr. Nathan Jacobs da

Universidade do Kentucky, Estados Unidos, financiada por uma bolsa de professor visitante no Brasil do projeto PrInt-

INPE. Como um dos resultados dessa visita , o artigo com título "Spatio-Temporal Deep Learning Approach to Map

Deforestation in Amazon Rainforest" foi publicado no periódico IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters com co-

autoria de pesquisadores do INPE e do pesquisador estrangeiro Dr. Nathan Jacobs. O artigo publicado pode ser acessado

em: 10.1109/LGRS.2020.2986407

Impacto: A publicação desse artigo em um periódico de referencia na área do trabalho é um indicativo forte de que a

visita serviu para avançar as pesquisas e para fortalecer a parceria entre o INPE e o grupo de pesquisa da instituição

estrangeira.

Tipo de Produto: TÉCNICA

Item n°: 2

Autor(es): Nathan Jacobs

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Subtipo de Produto: CURSO DE CURTA DURAÇÃO

Título: Deep Convolutional Neural Networks: Foundations to Frontiers

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: No período de 8 a 14 de março de 2020, recebemos no INPE a visita do Dr. Nathan Jacobs,

professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade do Kentucky, Estados Unidos, financiada por uma

bolsa de professor visitante no Brasil do projeto PrInt-INPE. Durante sua visita, Dr. Jacobs ministrou o curso de curto

duração “Deep Convolutional Neural Networks: Foundations to Frontiers”, apresentou uma introdução detalhada às

técnicas de Deep Learning e Redes Neurais Convolucionais. Este mini-curso de 8 horas foi ministrado entre os dias 12 e

13 de março de 2020 no auditório do prédio Lambda e em uma sala de conferências no LIT (Laboratório de Integração e

Testes), respectivamente, para 60 estudantes dos programas de pós-graduação em Computação Aplicada,
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Sensoriamento Remoto, e astrofísica e também para alguns pesquisadores e funcionários do INPE.

Resultados Obtidos: No período de 8 a 14 de março de 2020, recebemos no INPE a visita do Dr. Nathan Jacobs,

professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade do Kentucky, Estados Unidos, financiada por uma

bolsa de professor visitante no Brasil do projeto PrInt-INPE. Um dos resultados obtidos dessa visita foi o curso de curta

duração “Deep Convolutional Neural Networks: Foundations to Frontiers” (em inglês). O curso de oito horas foi ministrado

entre os dias 12 e 13 de março de 2020, no auditório do prédio Lambda e em uma sala de conferências no LIT

(Laboratório de Integração e Testes), respectivamente, para 60 alunos dos programas de pós-graduação em Computação

Aplicada, Sensoriamento Remoto, e Astrofísica e também para alguns pesquisadores e funcionários do INPE. Durante

sua visita, o Dr. Jacobs também participou de reuniões com pesquisadores e estudantes do INPE sobre aplicações de

técnicas de Deep Learning e Visão Computacional a imagens de Sensoriamento Remoto e dados geoespaciais. O

pesquisador também disponibilizou algumas horas para atendimento aos estudantes dos programas de pós-graduação e

participou de reuniões para a discussão de futuras colaborações com pesquisadores do INPE, onde algumas linhas foram

definidas para o desenvolvimento de projetos de pesquisa em conjunto.

Impacto: O minicurso foi muito elogiado pelos alunos de pós-graduação do INPE. Eles tiveram a oportunidade de

aprender e discutir temas importantes nessa área com o pesquisador Dr. Jacobs que é referencia na área.

Objetivo do Tema: Análise, Modelagem e Mineração de Dados do Espaço e da Terra

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Não

Período (Início/ Fim): 30/09/2019

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Existe IES Parceira associada: Sim

Descrição: A aluna Lorena Alves dos Santos do curso de Computação Aplicada (CAP) do INPE, orientada pela Dra. Karine Reis

Ferreira e pelo Dr. Gilberto Camara, foi contemplada com uma bolsa de doutorado sanduíche do PrInt/INPE e realizou um estágio

de 6 meses, de setembro de 2019 a março de 2020, na Faculdade de Geoinformação e Observação da Terra da Universidade de

Twente (Enschede, Holanda). Durante esse estágio, ela desenvolveu o projeto “Uso de Mapas Auto-Organizáveis para análise de

padrões fenológicos extraídos de amostras de séries temporais de uso e cobertura da Terra” com supervisão do Dr. Raul Zurita-

Milla, pesquisador na Universidade de Twente.

DADOS DA PARCERIA/ATIVIDADE PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 5 - USO DE MAPAS AUTO-ORGANIZÁVEIS

PARA ANÁLISE DE PADRÕES FENOLÓGICOS EXTRAÍDOS DE AMOSTRAS DE SÉRIES TEMPORAIS DE USO E

COBERTURA DA TERRA

PESSOAS ENVOLVIDAS

Nº do Documento Tipo de Documento Nome

XXX.170.146-XX CPF KARINE REIS FERREIRA GOMES

XXXES_0016213 Identificador CAPES Raul Zurita-Milla

IES PARCEIRA

País IES

Holanda UTWENTE - UNIVERSITEIT TWENTE
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VALOR ENVOLVIDO - CONTRAPARTIDA

Dados não informados.

AÇÕES DE MOBILIDADE

Dados não informados.

Ações de preparação de docentes, discentes e corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para seu
retorno.

Relação dos bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria com destino ao exterior ou com destino ao Brasil.

BOLSISTAS - Doutorado Sanduíche

Bolsista: LORENA ALVES DOS SANTOS

Documento: XXX.381.271-XX

Tipo de Bolsa: Bolsa do Exterior

IES Origem: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

IES Destino: UNIVERSITEIT TWENTE

Vínculo: Discente

País: Brasil

País: Holanda

Iniciativa: Não se aplica

Título do Trabalho: A aluna Lorena Alves dos Santos do curso de Computação Aplicada (CAP) do INPE, orientada pela

Dra. Karine Reis Ferreira e pelo Dr. Gilberto Camara, foi contemplada com uma bolsa de doutorado sanduíche do

PrInt/INPE e realizou um estágio de 6 meses, de setembro de 2019 a março de 2020, na Faculdade de Geoinformação e

Observação da Terra da Universidade de Twente (Enschede, Holanda). Durante esse estágio, ela desenvolveu o projeto

“Uso de Mapas Auto-Organizáveis para análise de padrões fenológicos extraídos de amostras de séries temporais de uso e

cobertura da Terra” com supervisão do Dr. Raul Zurita-Milla, pesquisador na Universidade de Twente. Como um dos

resultados desse doutorado sanduíche, o artigo com título "Identifying Spatiotemporal Patterns in Land Use and Cover

Samples from Satellite Image Time Series" foi publicado no periódico Remote Sensing Journal com co-autoria dos

orientadores do INPE e do supervisor estrangeiro Zurita-Mill, pesquisador na Universidade de Twente. Esse artigo apresenta

um método para identificar padrões espaço-temporais de amostras de uso e cobertura do solo usando séries temporais de

images. O artigo pode ser acessado em: https://www.mdpi.com/2072-4292/13/5/974. .

MISSÕES DE TRABALHO EXECUTADAS

Relação das missões de Trabalho desenvolvidas no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.
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PRODUTOS

Relação dos produtos obtidos no âmbito dessa parceria.

Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 1

Autor(es): KARINE REIS FERREIRA GOMES, LORENA ALVES DOS SANTOS, Raul Zurita-Milla

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Subtipo de Produto: ARTIGO EM PERIÓDICO

Título: Artigo publicado no Remote Sensing Journal em parceria com o supervisor estrangeiro

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: A aluna Lorena Alves dos Santos do curso de Computação Aplicada (CAP) do INPE, orientada

pela Dra. Karine Reis Ferreira e pelo Dr. Gilberto Camara, foi contemplada com uma bolsa de doutorado sanduíche do

PrInt/INPE e realizou um estágio de 6 meses, de setembro de 2019 a março de 2020, na Faculdade de Geoinformação e

Observação da Terra da Universidade de Twente (Enschede, Holanda). Como um dos resultados desse doutorado

sanduíche, o artigo com título "Identifying Spatiotemporal Patterns in Land Use and Cover Samples from Satellite Image

Time Series" foi publicado no periódico Remote Sensing Journal com co-autoria dos orientadores do INPE e do supervisor

estrangeiro Zurita-Mill, pesquisador na Universidade de Twente. Esse artigo apresenta um método para identificar padrões

espaço-temporais de amostras de uso e cobertura do solo usando séries temporais de images. O artigo pode ser

acessado em: https://www.mdpi.com/2072-4292/13/5/974.

Resultados Obtidos: A aluna Lorena Alves dos Santos do curso de Computação Aplicada (CAP) do INPE, orientada pela

Dra. Karine Reis Ferreira e pelo Dr. Gilberto Camara, foi contemplada com uma bolsa de doutorado sanduíche do

PrInt/INPE e realizou um estágio de 6 meses, de setembro de 2019 a março de 2020, na Faculdade de Geoinformação e

Observação da Terra da Universidade de Twente (Enschede, Holanda). Como um dos resultados desse doutorado

sanduíche, o artigo com título "Identifying Spatiotemporal Patterns in Land Use and Cover Samples from Satellite Image

Time Series" foi publicado no periódico Remote Sensing Journal com co-autoria dos orientadores do INPE e do supervisor

estrangeiro Zurita-Mill, pesquisador na Universidade de Twente. Esse artigo apresenta um método para identificar padrões

espaço-temporais de amostras de uso e cobertura do solo usando séries temporais de images. O artigo pode ser

acessado em: https://www.mdpi.com/2072-4292/13/5/974. .

Impacto: A publicação desse artigo em um periódico de referencia na área do trabalho é um indicativo forte de que o

doutorado sanduíche serviu para avançar as pesquisas de doutorado da aluna e para fortalecer os laços de pesquisa

entre o INPE e o grupo de pesquisa da instituição estrangeira.

Objetivo do Tema: Armazenamento e Processamento de Grandes Volumes de Dados Espaço-Temporais

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Sim

Período (Início/ Fim): 23/09/2019

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Existe IES Parceira associada: Sim

Descrição: Pesquisa e aplicação de métodos de aprendizagem de máquina e ciência cidadã para detecção de mudanças de uso

e cobertura do solo a partir de grandes bases de dados de observação da Terra.

DADOS DA PARCERIA/ATIVIDADE PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 7 - APRENDIZAGEM DE MÁQUINA E

CIÊNCIA CIDADÃ PARA DETECÇÃO DE MUDANÇAS DE USO E COBERTURA DO SOLO A PARTIR DE

GRANDES BASES DE DADOS DE OBSERVAÇÃO DA TERRA
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Objetivo do Tema: Armazenamento e Processamento de Grandes Volumes de Dados Espaço-Temporais

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Sim

Período (Início/ Fim): 23/09/2019

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Existe IES Parceira associada: Sim

Descrição: Pesquisa e aplicação de métodos de aprendizagem de máquina e ciência cidadã para detecção de mudanças de uso

e cobertura do solo a partir de grandes bases de dados de observação da Terra.

PESSOAS ENVOLVIDAS

Nº do Documento Tipo de Documento Nome

XXX.085.756-XX CPF GILBERTO RIBEIRO DE QUEIROZ

XXX.170.146-XX CPF KARINE REIS FERREIRA GOMES

XXX.913.938-XX CPF LUBIA VINHAS

XXXUPIRA_920424 Passaporte TESSIO NOVAK

XXX4567 Pessoa Física Estrangeira ALEXANDER ZIPF

IES PARCEIRA

País IES

Alemanha HEIDELBERG UNIVERSITY

VALOR ENVOLVIDO - CONTRAPARTIDA

Dados não informados.

AÇÕES DE MOBILIDADE

Dados não informados.

Ações de preparação de docentes, discentes e corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para seu
retorno.

Relação dos bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria com destino ao exterior ou com destino ao Brasil.

Dados não informados.
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MISSÕES DE TRABALHO EXECUTADAS

Relação das missões de Trabalho desenvolvidas no âmbito dessa parceria.

MISSÃO EXECUTADA - 1146 - KARINE REIS FERREIRA GOMES - 14/09/2019 A 28/09/2019

INFORMAÇÕES DA CONCLUSÃO

DADOS DO BENEFICIÁRIO DA MISSÃO DE TRABALHO

Essa missão contou com recurso da contrapartida: Não

Houve alteração nos dados da missão: Não

Nome: KARINE REIS FERREIRA GOMES

Documento: XXX.170.146-XX

Tipo de Beneficiário da Missão: Coordenador de Projeto

Início: 14/09/2019

Fim: 28/09/2019

Quantidade de dias da Missão de Trabalho: 14

IES de Vínculo: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

PPG: 33010013005P0 - SENSORIAMENTO REMOTO

IES Estudo: -

PPG: -

Quantidade Total (R$)Valor (R$)

PASSAGEM 1 R$ 6.968,16R$ 6.968,16

DIÁRIAS 14 R$ 21.157,64R$ 1.511,26

SEGURO SAÚDE 1 R$ 367,61R$ 367,61

PREVISÃO DE GASTOS (R$)

Brasil - Alemanha

Alemanha - Brasil

TRECHO DA PASSAGEM

Atividade Instituição/EmpresaPaís
Tipo da
Finalidade

Evento/Congresso Atividade
realizada?

FINALIDADE DA MISSÃO DE TRABALHO
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Atividade Instituição/EmpresaPaís
Tipo da
Finalidade

Evento/Congresso Atividade
realizada?

Evento/Congresso

Apresentação oral

de trabalhos em

eventos de

divulgação

cientifica

JULIUS-MAXIMILIANS-

UNIVERSITÄT

WÜRZBURG

Alemanh
a

European Conference

on Machine Learning

and Principles and

Practice of Knowledge

Discovery in Databases

(ECML-PKDD 2019)
Sim

Outras ações de

internacionalização Visitas técnicas
UNIVERSITÄT
HEIDELBERG

Alemanh
a

Sim

LinkTipo de DocumentoConclusão/Resultado Nome Documento

Acordos de cooperação internacional
ANEXO II - Projeto de

Pesquisa (Formato do

arquivo: PDF)

FAPESP_project_scientific_
kernel_20191203.pdf

Artigos
http://ceur-ws.org/Vol-
2466/

COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES

1 - Fatos Transcorridos/Pessoas Contatadas:

Essa missão foi dividida em duas partes: (1) No período de 16 a 20 de setembro, a pesquisadora participou do congresso

internacional “European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases

(ECML-PKDD 2019)” que ocorreu na cidade de Würzburg na Alemanha. Durante esse congresso, foi feita uma

apresentação de 20 minutos sobre o artigo aceito “Evaluating distance measures for image time series clustering in land use

and cover monitoring” no workshop internacional MACLEAN – “Workshop on Machine Learning for Earth Observation”. Além

de divulgar o trabalho de pesquisa e desenvolvimento do INPE e do Brasil, nesse workshop a servidora teve a oportunidade

de trocar experiências em pesquisa e aplicação de métodos de aprendizagem de máquina (machine learning) para detecção

de mudanças de uso e cobertura da Terra em um fórum internacional com renomados pesquisadores na área. (2) No

período de 23 a 27 de setembro de 2019, a pesquisadora visitou a Universidade de Heidelberg, na cidade de Heidelberg,

Alemanha, e participou de reuniões técnicas para elaboração de um projeto conjunto entre INPE e essa universidade para a

chamada FAPESP-DFG (http://www.fapesp.br/2655). Essa chamada em cooperação entre FAPESP e DFG apoia a

realização de projetos conjuntos conduzidos por cientistas, estudantes ou grupos de pesquisa do Brasil e da Alemanha.

Durante essa semana, os pesquisadores Alexander Zipf e Tessio Novack da Heidelberg University e Karine Ferreira do

INPE finalizaram a escrita do projeto “Citizen Science and Big Earth Observation Data Analytics for Land Use and Cover

Change Monitoring” que será submetido até 30 de outubro de 2019. Esse projeto envolve docentes e alunos de pós-

graduação do INPE e da Universidade de Heidelberg.

2 - Conclusão/Resultado alcançados:
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3 - Sugestões dos benefícios que poderão ser auferidos a partir dessa missão de trabalho:

Benefícios/resultados dessa missão: (1) Submissão do projeto chamado “Citizen Science and Big Earth Observation Data

Analytics for Land Use and Cover Change Monitoring” para a chamada FAPESP-DFG (http://www.fapesp.br/2655). Esse

projeto foi escrito nessa missão e foi submetido em fevereiro de 2020, para a FAPESP e para a DFG, e é uma parceria entre

pesquisadores e alunos de pós-graduação do INPE e da Universidade de Heidelberg. (2) Apresentação de 20 minutos do

artigo de pesquisa “Evaluating distance measures for image time series clustering in land use and cover monitoring” no

workshop internacional MACLEAN – “Workshop on Machine Learning for Earth Observation” que aconteceu no congresso

internacional “European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases

(ECML-PKDD 2019)” . (3) Novos contatos com pesquisadores renomados da área de machine learning e de métodos de

inteligência artificial para análise de imagens de satélites de observação da Terra. (4) Acordo para intercâmbio de

estudantes de pós-graduação entre INPE e a Universidade de Heidelberg (5) Divulgação do trabalho de pesquisa e

desenvolvimento do INPE e do Brasil no congresso internacional “European Conference on Machine Learning and Principles

and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML-PKDD 2019)” e na Universidade de Heidelberg durante a visita

técnica dessa missão.

PRODUTOS

Relação dos produtos obtidos no âmbito dessa parceria.

Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 1

Autor(es): ALEXANDER ZIPF, KARINE REIS FERREIRA GOMES, TESSIO NOVAK

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Subtipo de Produto: OUTRO

Título: Projeto de pesquisa conjunto submetido para a FAPESP

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: No período de 23 a 27 de setembro de 2019, a pesquisadora Karine Reis Ferreira Gomes visitou

a Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e participou de reuniões técnicas para elaboração de um projeto conjunto

entre INPE e essa universidade para a chamada FAPESP-DFG (http://www.fapesp.br/2655). Essa chamada em

cooperação entre FAPESP e DFG apoia a realização de projetos conjuntos conduzidos por cientistas, estudantes ou

grupos de pesquisa do Brasil e da Alemanha. Durante essa semana, os pesquisadores Alexander Zipf e Tessio Novack da

Heidelberg University e Karine Ferreira do INPE começaram a escrever o projeto “Citizen Science and Big Earth

Observation Data Analytics for Land Use and Cover Change Monitoring”. Ele foi submetido depois e está em processo de

avaliação pela FAPESP e DFG. Esse projeto envolve docentes e alunos de pós-graduação do INPE e da Universidade de

Heidelberg.

Resultados Obtidos: No período de 23 a 27 de setembro de 2019, a pesquisadora Karine Reis Ferreira Gomes visitou a

Universidade de Heidelberg, na Alemanha, através de uma missão de trabalho financiada pelo projeto PrInt-INPE. O

principal resultado obtido dessa missão foi um projeto de pesquisa conjunto entre INPE e Universidade de Heidelberg que

foi submetido para a FAPESP no âmbito da chamada FAPESP-DFG (http://www.fapesp.br/2655). O título do projeto é

“Citizen Science and Big Earth Observation Data Analytics for Land Use and Cover Change Monitoring” que está em

processo de avaliação pela FAPESP e DFG.

Impacto: A escrita e submissão desse projeto fortaleceu as relações entre o INPE e a instituição estrangeira. E, se for

aceito, será muito importante para a internacionalização do curso de pós-graduação em Computação Aplicada (CAP) do

INPE.
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Objetivo do Tema: Desenvolvimento de Software Científico para Aplicações Ambientais e Espaciais

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Sim

Período (Início/ Fim): 30/09/2019

Está entre as 5 mais relevantes: Não

Existe IES Parceira associada: Sim

Descrição: O aluno Guilherme Oliveira Chagas do curso de Computação Aplicada (CAP) do INPE, orientado pelo Dr. Luiz

Antonio Nogueira Lorena e pelo Dr. Rafael Duarte Coelho dos Santos, foi contemplado com uma bolsa de doutorado sanduíche

do PrInt/INPE e realizou um estágio de 6 meses, de setembro de 2019 a março de 2020, no departamento de Operações e

Sistemas de Decisão da Université Laval, na Cidade de Quebéc, Canadá. Com a supervisão do Dr. Leandro Callegari Coelho,

seu projeto de pesquisa envolve a proposta de uma heurística híbrida para o problema de p-medianas com sobreposição.

DADOS DA PARCERIA/ATIVIDADE PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 9 - USO DE HEURÍSTICA HÍBRIDA PARA O
PROBLEMA DE P-MEDIANAS COM SOBREPOSIÇÃO

PESSOAS ENVOLVIDAS

Nº do Documento Tipo de Documento Nome

XXX.986.039-XX CPF LEANDRO CALLEGARI COELHO

XXX.300.602-XX CPF RAFAEL DUARTE COELHO DOS SANTOS

IES PARCEIRA

País IES

Canadá UL - UNIVERSITÉ LAVAL

VALOR ENVOLVIDO - CONTRAPARTIDA

Dados não informados.

AÇÕES DE MOBILIDADE

Dados não informados.

Ações de preparação de docentes, discentes e corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para seu
retorno.

Relação dos bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria com destino ao exterior ou com destino ao Brasil.

BOLSISTAS - Doutorado Sanduíche
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Bolsista: GUILHERME OLIVEIRA CHAGAS

Documento: XXX.536.486-XX

Tipo de Bolsa: Bolsa do Exterior

IES Origem: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

IES Destino: UNIVERSITÉ LAVAL

Vínculo: Discente

País: Brasil

País: Canadá

Iniciativa: Não se aplica

Título do Trabalho: O aluno Guilherme Oliveira Chagas do curso de Computação Aplicada (CAP) do INPE, orientado pelo

Dr. Luiz Antonio Nogueira Lorena e pelo Dr. Rafael Duarte Coelho dos Santos, foi contemplado com uma bolsa de

doutorado sanduíche do PrInt/INPE e realizou um estágio de 6 meses, de setembro de 2019 a março de 2020, no

departamento de Operações e Sistemas de Decisão da Université Laval, na Cidade de Quebéc, Canadá. Com a supervisão

do Dr. Leandro Callegari Coelho, seu projeto de pesquisa envolve a proposta de uma heurística híbrida para o problema de

p-medianas com sobreposição.

MISSÕES DE TRABALHO EXECUTADAS

Relação das missões de Trabalho desenvolvidas no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.

PRODUTOS

Relação dos produtos obtidos no âmbito dessa parceria.

Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 1

Autor(es): GUILHERME OLIVEIRA CHAGAS, LEANDRO CALLEGARI COELHO, RAFAEL DUARTE COELHO DOS
SANTOS

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Subtipo de Produto: ARTIGO EM PERIÓDICO

Título: Artigos em parceria com pesquisadores estrangeiros submetidos para os periódicos European journal of
operations research (EJOR) e SN Operations Research Forum

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: O aluno Guilherme Oliveira Chagas do curso de Computação Aplicada (CAP) do INPE, orientado

pelo Dr. Luiz Antonio Nogueira Lorena e pelo Dr. Rafael Duarte Coelho dos Santos, foi contemplado com uma bolsa de

doutorado sanduíche do PrInt/INPE e realizou um estágio de 6 meses, de setembro de 2019 a março de 2020, no

departamento de Operações e Sistemas de Decisão da Université Laval, na Cidade de Quebéc, Canadá. Com a

supervisão do Dr. Leandro Callegari Coelho, seu projeto de pesquisa envolveu a proposta de uma heurística híbrida para

o problema de p-medianas com sobreposição. Como resultado desse doutorado sanduíche, foram submetidos dois

artigos: (1) O artigo “Modeling and solving integrated production-scheduling-distribution problem in the bio-based fertilizer

industry” foi submetido para o periódico European Journal of Operations Research (EJOR). Ele está em processo de

avaliação pelos revisores da revista, mas já recebeu uma resposta de “aceito com pequenas correções”. (2)
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O artigo "A parallel branch-and-price algorithm for the p-median problem with overlap control" foi submetido para o SN

Operations Research Forum e também está em avaliação pelos revisores. Os artigos foram escritos com co-autoria dos

orientadores do INPE e do supervisor estrangeiro Dr. Leandro Callegari Coelho.

Resultados Obtidos: Como resultado desse doutorado sanduíche, foram submetidos dois artigos: (1) O artigo “Modeling

and solving integrated production-scheduling-distribution problem in the bio-based fertilizer industry” foi submetido para o

periódico European Journal of Operations Research (EJOR). Ele está em processo de avaliação pelos revisores da

revista, mas já recebeu uma resposta de “aceito com pequenas correções”. (2) O artigo "A parallel branch-and-price

algorithm for the p-median problem with overlap control" foi submetido para o SN Operations Research Forum e também

está em avaliação pelos revisores. Os artigos foram escritos com co-autoria dos orientadores do INPE e do supervisor

estrangeiro Dr. Leandro Callegari Coelho.

Impacto: A submissão desses artigos para periódicos de referencia na área do trabalho é um indicativo forte de que o

doutorado sanduíche serviu para avançar as pesquisas de doutorado do aluno e para fortalecer os laços de pesquisa

entre o INPE e o grupo de pesquisa da instituição estrangeira.

Objetivo do Tema: Análise, Modelagem e Mineração de Dados do Espaço e da Terra

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Não

Período (Início/ Fim): 04/11/2019

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Existe IES Parceira associada: Sim

Descrição: Pesquisa sobre integração de métodos de inteligência artificial, em particular aprendizado de máquina e mineração

de dados, com grandes volumes de imagens de sensoriamento remoto para detecção e estimativa de risco de incêndios

florestais.

DADOS DA PARCERIA/ATIVIDADE PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 11 - APRENDIZADO DE MÁQUINA E
MINERAÇÃO DE DADOS PARA ANÁLISE DE DADOS DE INCÊNDIOS E ÁREAS QUEIMADAS

PESSOAS ENVOLVIDAS

Nº do Documento Tipo de Documento Nome

XXX.085.756-XX CPF GILBERTO RIBEIRO DE QUEIROZ

XXX.170.146-XX CPF KARINE REIS FERREIRA GOMES

XXX.300.602-XX CPF RAFAEL DUARTE COELHO DOS SANTOS

XXXES_0016210 Identificador CAPES Rosa Lasaponara

IES PARCEIRA

País IES

Itália IIT - ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

VALOR ENVOLVIDO - CONTRAPARTIDA

Dados não informados.
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AÇÕES DE MOBILIDADE

Dados não informados.

Ações de preparação de docentes, discentes e corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para seu
retorno.

Relação dos bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria com destino ao exterior ou com destino ao Brasil.

BOLSISTAS - Professor Visitante

Bolsista: ROSA LASAPONARA

Documento: XXX257069

Tipo de Bolsa: Bolsa do País

IES Origem: NATIONAL RESEARCH COUNCIL CANADA

IES Destino: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Vínculo: Docente

País: Canadá

País: Brasil

Título do Trabalho: De 4 a 18 de novembro de 2019, a Dra. Rosa Lasaponara, do National Council Research of Italy,

visitou o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Durante sua visita, a Dra. Lasaponara conversou com membros do

projeto Queimadas do INPE com o objetivo de explorar maneiras de integrar métodos de inteligência artificial, em particular,

aprendizado de máquina e abordagens de mineração de dados, na análise de dados do projeto. Outras atividades

relevantes foram: (1) Reunião com a Coordenação Geral de Observação da Terra (Drs, Lúbia Vinhas, Dra. Karine Ferreira,

Dr. Gilberto Queiroz, Dr. Rafael Santos) para uma apresentação sobre os objetivos e atividades da Coordenação e para

uma apresentação sobre o Programa de Computação Aplicada. (2) Palestra "Analysis, Integration and Interpretation of Big

Earth Data in the Copernicus Era: Science and Operational Applications” (em inglês). Essa palestra, apresentada no dia 7 de

novembro de 2019, foi aberta a todos os interessados. Foram cerca de 45 participantes, dos programas de pós-graduação

em Computação Aplicada, Sensoriamento Remoto e Sistemas Terrestres, palestrantes desses programas e alguns

funcionários do INPE. (3) Palestra “EO Big Data Analysis and Integration for Supporting Risk Mitigation, Environmental

Monitoring and Promoting SDGS” (em inglês). Essa palestra, apresentada no dia 14 de novembro de 2019, foi aberta a

todos os interessados. Foram cerca de 28 participantes, dos programas de pós-graduação em Computação Aplicada e

Sensoriamento Remoto, palestrantes desses programas e alguns funcionários do INPE. Durante sua visita a Dra.

Lasaponara também participou de sessões plenárias e de pôsteres no GeoInfo (Simpósio Brasileiro de Geoinformática) e

interagiu com estudantes e pesquisadores em geoinformática e aplicações de sensoriamento remoto. Como resultado direto

de sua visita, a Dra. Lasaponara e o Dr. Rafael Santos coordenaram a escrita de uma proposta de projeto de pesquisa

conjunto. O projeto foi submetido para a FAPESP e está sendo avaliado. O título do projeto é "Space economy: Advanced

Artificial Intelligence Methods for Analysing Earth Observation Big Data". O projeto foi submetido para uma chamada

conjunta da FAPESP chamada "Italy – Brazil Joint Science and Technology Call for Joint Project Proposals".
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MISSÕES DE TRABALHO EXECUTADAS

Relação das missões de Trabalho desenvolvidas no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.

PRODUTOS

Relação dos produtos obtidos no âmbito dessa parceria.

Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 1

Autor(es): GILBERTO RIBEIRO DE QUEIROZ, KARINE REIS FERREIRA GOMES, RAFAEL DUARTE COELHO DOS
SANTOS, ROSA LASAPONARA

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Subtipo de Produto: OUTRO

Título: Projeto de pesquisa conjunto submetido para FAPESP

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: De 4 a 18 de novembro de 2019, a Dra. Rosa Lasaponara, do National Council Research of Italy,

visitou o INPE. Sua visita foi financiada por uma bolsa de pesquisador visitante do PrInt-INPE. Durante sua visita, Dra.

Lasaponara e o Dr. Rafael Santos começaram a coordenar a escrita de uma proposta de projeto de pesquisa conjunto. O

projeto foi submetido para a FAPESP e está sendo avaliado. O título do projeto é "Space economy: Advanced Artificial

Intelligence Methods for Analysing Earth Observation Big Data". O projeto foi submetido para uma chamada conjunta da

FAPESP chamada "Italy – Brazil Joint Science and Technology Call for Joint Project Proposals".

Resultados Obtidos: De 4 a 18 de novembro de 2019, a Dra. Rosa Lasaponara, do National Council Research of Italy,

visitou o INPE. Sua visita foi financiada por uma bolsa de pesquisador visitante do PrInt-INPE. Como resultado dessa

visita, um projeto de pesquisa foi escrito em parceria com a Dra Rosa Lasaponara, foi submetido para a FAPESP e está

sendo avaliado. O título do projeto é "Space economy: Advanced Artificial Intelligence Methods for Analysing Earth

Observation Big Data". O projeto foi submetido para uma chamada conjunta da FAPESP chamada "Italy – Brazil Joint

Science and Technology Call for Joint Project Proposals".

Impacto: A escrita e submissão desse projeto fortaleceu as relações entre o INPE e a instituição estrangeira. E, se for

aceito, será muito importante para a internacionalização do curso de pós-graduação em Computação Aplicada (CAP) do

INPE.

2.2.7 Tema 7 - INPE - Mudanças Ambientais Globais

Objetivo do Tema: Nexo água-energia-segurança alimentar

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Não

Período (Início/ Fim): 01/11/2019 a 31/05/2020

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Existe IES Parceira associada: Sim

DADOS DA PARCERIA/ATIVIDADE PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 1 - SOLAR POWER AND THE NEXUS
WATER-ENERGY AT THE BRAZILIAN SEMIARID.
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Descrição: Doctoral internship of 7 months (Nov 2019 – May 2020) Student: Erica Ferraz de Campos Brazilian supervisor: Dr.

Ênio Bueno Pereira Project: Solar Power and the Nexus Water-Energy at the Brazilian Semiarid. Institution: Wageningen

University Foreign supervisor: Dr. Pieter van Oel

PESSOAS ENVOLVIDAS

Nº do Documento Tipo de Documento Nome

XXX0000177400537 ORCID Pieter van Oel

IES PARCEIRA

País IES

Holanda UR - WAGENINGEN UNIVERSITY

VALOR ENVOLVIDO - CONTRAPARTIDA

Dados não informados.

AÇÕES DE MOBILIDADE

Dados não informados.

Ações de preparação de docentes, discentes e corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para seu
retorno.

Relação dos bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria com destino ao exterior ou com destino ao Brasil.

BOLSISTAS - Doutorado Sanduíche

Bolsista: ERICA FERRAZ DE CAMPOS

Documento: XXX.474.078-XX

Tipo de Bolsa: Bolsa do Exterior

IES Origem: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

IES Destino: WAGENINGEN UNIVERSITY

Vínculo: Discente

País: Brasil

País: Holanda

Iniciativa: Não se aplica

Título do Trabalho: Solar Power and the Nexus Water-Energy at the Brazilian Semiarid.
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MISSÕES DE TRABALHO EXECUTADAS

Relação das missões de Trabalho desenvolvidas no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.

PRODUTOS

Relação dos produtos obtidos no âmbito dessa parceria.

Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 1

Autor(es): ERICA FERRAZ DE CAMPOS

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Subtipo de Produto: ARTIGO EM PERIÓDICO

Título: Hybrid power generation for increasing water and energy securities during drought: Exploring local and regional
effects in a semi-arid basin

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: Artigo completo publicado em periódico Campos, E. F.; Pereira, E. B.; Van Oel, P. ; Martins, F.

R.; Gonçalves, A.R.; Costa, R. S. Hybrid power generation for increasing water and energy securities during drought:

Exploring local and regional effects in a semi-arid basin. Journal of Environmental Management, Volume 294, 2021. ISSN

0301-4797, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112989.

Resultados Obtidos: Reservatórios de usinas hidrelétricas (UHE) podem alterar a segurança hídrica, energética e

alimentar em regiões semiáridas. No entanto, durante secas severas, a prioridade da demanda de energia leva a

condições críticas de disponibilidade de água. Este estudo avaliou a influência da adição de energia fotovoltaica flutuante

(FV) no reservatório de grande escala da UHE Sobradinho, localizada no rio São Francisco (SFR), no Brasil. A pesquisa

avalia a substituição da energia solar por hidrelétrica na operação de reservatórios em cascata e identifica os benefícios

correlatos em aspectos sociais e ecológicos.

Impacto: Essas informações podem subsidiar decisões de operadoras de sistemas de abastecimento de água e energia e
políticas públicas voltadas para a gestão integrada de recursos em regiões semiáridas.

Objetivo do Tema: Modelagem do sistema terrestre

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Não

Período (Início/ Fim): 01/09/2019 a 31/07/2020

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Existe IES Parceira associada: Sim

Descrição: Doctoral internship of 11 months (Sep 2019 – Jul 2020) Student: Tainá Oliveira Assis Brazilian supervisor: Dr. Silvana

Amaral Kampel Project: The effect of land cover changes in Cerrado: habitat amount, fragmentation, impact on biodiversity, and

conservation challenges Institution: Carleton University Foreign supervisor: Dr. Lenore Fahrig

DADOS DA PARCERIA/ATIVIDADE PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 3 - THE EFFECT OF LAND COVER

CHANGES IN CERRADO: HABITAT AMOUNT, FRAGMENTATION, IMPACT ON BIODIVERSITY, AND

CONSERVATION CHALLENGES.
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PESSOAS ENVOLVIDAS

Nº do Documento Tipo de Documento Nome

XXXUPIRA_991379 Passaporte Lenore Fahrig

IES PARCEIRA

País IES

Canadá CU - CARLETON UNIVERSITY

VALOR ENVOLVIDO - CONTRAPARTIDA

Dados não informados.

AÇÕES DE MOBILIDADE

Dados não informados.

Ações de preparação de docentes, discentes e corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para seu
retorno.

Relação dos bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria com destino ao exterior ou com destino ao Brasil.

BOLSISTAS - Doutorado Sanduíche

Bolsista: TAINA OLIVEIRA ASSIS

Documento: XXX.790.316-XX

Tipo de Bolsa: Bolsa do Exterior

IES Origem: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

IES Destino: CARLETON UNIVERSITY

Vínculo: Discente

País: Brasil

País: Canadá

Iniciativa: Não se aplica

Título do Trabalho: The effect of land cover changes in Cerrado: habitat amount, fragmentation, impact on biodiversity, and
conservation challenges

MISSÕES DE TRABALHO EXECUTADAS

Relação das missões de Trabalho desenvolvidas no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.
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PRODUTOS

Relação dos produtos obtidos no âmbito dessa parceria.

Tipo de Produto: BIBLIOGRÁFICA

Item n°: 1

Autor(es): MARIA ISABEL SOBRAL ESCADA, SILVANA AMARAL KAMPEL, TAINA OLIVEIRA ASSIS

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Subtipo de Produto: ARTIGO EM PERIÓDICO

Título: Effects of Deforestation over the Cerrado Landscape: A Study in the Bahia Frontier

Divulgou a Capes como Fomentadora: Sim

Descrição do Produto: Assis, T.O.; Escada, M.I.S.; Amaral, S. Effects of Deforestation over the Cerrado Landscape: A

Study in the Bahia Frontier. Land 2021, 10, 352. https://doi.org/10.3390/land10040352 Outro artigo no PRELO: SCALE

AND REPRESENTATION OF LANDSCAPES IN MAMMALS STUDIES IN BRAZIL" Autores: Tainá Oliveira Assis, Nilton C.

Cáceres, Marcelo Passamani e Silvana Amaral. Acta Oecologica (2021). A Capes está sendo divulgada como

fomentadora.

Resultados Obtidos: As perdas no Cerrado brasileiro levantam a necessidade de entender as regiões de fronteira entre

as atividades humanas e os remanescentes do Cerrado. Escolhemos o Cerrado da Bahia, uma área de fronteira agrícola,

e usamos métricas de paisagem e dados de uso e cobertura do solo de 2013 e 2020 para quantificar as mudanças na

paisagem. Construímos uma tipologia de padrões de paisagem para classificar e caracterizar as paisagens do Cerrado,

com base nas métricas da paisagem e dados de uso e cobertura da terra do TerraClass Cerrado 2013. A partir desses

parâmetros, um classificador de árvore de decisão permitiu a classificação dos tipos de paisagem. Em seguida, utilizamos

os dados de desmatamento anual do PRODES Cerrado para obter a cobertura nativa e as métricas da paisagem para

2020. As perdas na cobertura nativa não ocorrem em paisagens consolidadas ou dentro do Cerrado contínuo. Em vez

disso, há um processo de conversão da vegetação sobre as paisagens nos estágios inicial e intermediário de

fragmentação e paisagens onde a matriz é heterogênea. Esses fatores sinalizam a necessidade de preservação dos

fragmentos contíguos do Cerrado.

Impacto: A paisagem do Cerrado no estado da Bahia tem uma porcentagem maior de áreas em um estágio inicial de

fragmentação do que áreas em estágios mais avançados. Porém, devido ao uso antrópico, a região de ocupação

consolidada apresenta uma baixa densidade de manchas de Cerrado. Esses achados apontam para a necessidade de

preservação dos poucos fragmentos contíguos desse bioma que têm a função de preservar seus processos naturais. É

evidente a predominância de um único tipo de matriz antrópica, áreas de cultivo anuais ou pastagens sobre extensas

áreas. Essa homogeneidade da matriz reduz a permeabilidade da paisagem nas áreas consolidadas. Portanto, a

importância da manutenção de manchas de vegetação nativa é mais uma vez enfatizada.

Objetivo do Tema: Diagnósticos e cenários de interações sócio-ambientais

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Não

Período (Início/ Fim): 01/09/2020 a 31/05/2021

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Existe IES Parceira associada: Sim

Descrição: Doctoral internship Student: Erick da Silva Santos (Sep 2019 - May 2021) Brazilian supervisor: Dr. José

DADOS DA PARCERIA/ATIVIDADE PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 5 - VULNERABILITY AND RESILIENCE
ASSESSMENT OF COASTAL TOURISM DESTINATIONS TO CLIMATE CHANGE
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Marengo Orsini Project: Vulnerability And Resilience Assessment of Coastal Tourism Destinations To Climate Change: A

Quantitative And Qualitative Analysis In The Brazilian Context Institution: The University of Queensland / The University of Sydney

Foreign supervisor: Dr. Pedro Isaac Japiassú Fidelman / Dr Emma Calgaro

PESSOAS ENVOLVIDAS

Nº do Documento Tipo de Documento Nome

XXXES_0016234 Identificador CAPES Emma Calgaro

XXXUPIRA_2195306 Passaporte Pedro Isaac Japiassú Fidelman

IES PARCEIRA

País IES

Austrália USYD - THE UNIVERSITY OF SYDNEY

Austrália UQ - THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND

VALOR ENVOLVIDO - CONTRAPARTIDA

Dados não informados.

AÇÕES DE MOBILIDADE

Dados não informados.

Ações de preparação de docentes, discentes e corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para seu
retorno.

Relação dos bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria com destino ao exterior ou com destino ao Brasil.

BOLSISTAS - Doutorado Sanduíche

Bolsista: ERICK DA SILVA SANTOS

Documento: XXX.835.611-XX

Tipo de Bolsa: Bolsa do Exterior

IES Origem: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

IES Destino: THE UNIVERSITY OF SYDNEY

Vínculo: Discente

País: Brasil

País: Austrália

Iniciativa: Não se aplica

Título do Trabalho: Vulnerability And Resilience Assessment of Coastal Tourism Destinations To Climate Change: A
Quantitative And Qualitative Analysis In The Brazilian Context
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MISSÕES DE TRABALHO EXECUTADAS

Relação das missões de Trabalho desenvolvidas no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.

PRODUTOS

Relação dos produtos obtidos no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.

Objetivo do Tema: Diagnósticos e cenários de interações sócio-ambientais

Essa atividade para Internacionalização com bolsistas, missão ou produtos associados possui uma parceria

formalizada: Não

Período (Início/ Fim): 19/09/2019 a 27/09/2019

Está entre as 5 mais relevantes: Sim

Existe IES Parceira associada: Não

Descrição: Dr. Angelica Giarolla, the Project Coordinator, carried out a work mission in the USA from 19/Sep/19 to 27/Sep/19,

and scientific activities were developed at the Columbia University (New York) such as participation in the International

Conference on Sustainable Development, presentation of a lecture and technical meetings. The goal main goal of this work

mission was to establish new collaborations between INPE and Columbia University/NY. This work mission was important for this

project since was an opportunity to increase the possibility of the construction and consolidation of collaborations for

internationalization.

DADOS DA PARCERIA/ATIVIDADE PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 7 - MISSÃO DE TRABALHO

PESSOAS ENVOLVIDAS

Nº do Documento Tipo de Documento Nome

XXX.812.968-XX CPF ANGELICA GIAROLLA

VALOR ENVOLVIDO - CONTRAPARTIDA

Dados não informados.

AÇÕES DE MOBILIDADE

Dados não informados.

Ações de preparação de docentes, discentes e corpo técnico tanto para o período no exterior quanto para seu
retorno.
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Relação dos bolsistas que estiveram vinculados a essa parceria com destino ao exterior ou com destino ao Brasil.

Dados não informados.

MISSÕES DE TRABALHO EXECUTADAS

Relação das missões de Trabalho desenvolvidas no âmbito dessa parceria.

MISSÃO EXECUTADA - 1415 - ANGELICA GIAROLLA - 19/09/2019 A 27/09/2019

INFORMAÇÕES DA CONCLUSÃO

DADOS DO BENEFICIÁRIO DA MISSÃO DE TRABALHO

Essa missão contou com recurso da contrapartida: Não

Houve alteração nos dados da missão: Não

Nome: ANGELICA GIAROLLA

Documento: XXX.812.968-XX

Tipo de Beneficiário da Missão: Coordenador de Projeto

Início: 19/09/2019

Fim: 27/09/2019

Quantidade de dias da Missão de Trabalho: 8

IES de Vínculo: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

PPG: 33010013011P0 - CIÊNCIA DO SISTEMA TERRESTRE

IES Estudo: -

PPG: -

Quantidade Total (R$)Valor (R$)

PASSAGEM 1 R$ 6.458,99R$ 6.458,99

DIÁRIAS 8 R$ 12.207,92R$ 1.525,99

SEGURO SAÚDE 1 R$ 0,00R$ 0,00

PREVISÃO DE GASTOS (R$)

Brasil - Estados Unidos

Estados Unidos - Brasil

TRECHO DA PASSAGEM
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Atividade Instituição/EmpresaPaís
Tipo da
Finalidade

Evento/Congresso Atividade
realizada?

Evento/Congresso

Participação em

eventos

acadêmicos/encont

ros setoriais

COLUMBIA UNIVERSITY
Estados
Unidos

Internacional

Conference on

Sustainable

Development – ICSD

Sim

Outras ações de

internacionalização
Prospecção de
novas parcerias

COLUMBIA UNIVERSITY
Estados
Unidos

Sim

FINALIDADE DA MISSÃO DE TRABALHO

COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES

1 - Fatos Transcorridos/Pessoas Contatadas:

A aplicação das despesas na execução da presente missão de trabalho deu-se a 2 (duas) reuniões técnicas à Universidade

de Columbia-NY/EUA, sendo uma delas ocorrida durante o evento International Conference on Sustainable Development -

ICSD). O período total da missão foi de 19/09 a 27/09/2019. O objetivo foi o de apresentar e divulgar o projeto que coordeno

“Modelagem de cenários de interações sócio-ambientais nos trópicos” aos pesquisadores e professores da Universidade de

Columbia e promover novas colaborações e parcerias, além de abrir oportunidades para o intercâmbio de discentes e

docentes/pesquisadores do INPE à Universidade de Columbia (e vice-versa) para diferentes áreas de atuação, no âmbito

CAPES/PrInt/INPE. Durante a Conferencia foi possível realizar contatos e avaliar os temas de interesse ao projeto

internacional, considerando o elevado nível de conhecimento dos participantes e trocas de experiências. Detalhamento:-

Primeira reunião técnica: Apresentação do programa CAPES/PrInt ao Dr. Walter Baethgen, Diretor Regional da América

Latina e Caribe do IRI (Instituto Internacional de Pesquisa sobre Clima e Sociedade), Universidade de Columbia, Nova York,

entre 20 a 23/09. Dr. Baethgen ficou muito interessado pelo projeto e se colocou à disposição para promover parcerias com

o INPE e colocou o programa, o qual gerencia na América Latina pelo IRI, para receber alunos de doutorado sanduíche do

INPE em Nova York. O tema do projeto “Modelagem de cenários de interações sócio-ambientais nos trópicos” envolve a

complexa dinâmica da interaçao de sistemas naturais e sociais e nos foi oferecido convite para que pesquisadores/docentes

do INPE visitem o IRI em Nova York oportunamente visando parcerias, já que a temática “clima e sociedade” que o IRI atua

tem especial interesse para esse projeto internacional. o IRI desenvolve ferramentas e possui um banco de dados para

diversas regiões da América Latina, o que representa material relevante o projeto de pesquisa em questão.-Participação da

Conferência ICSD 2019 e apresentação do projeto de cooperação internacional em reunião técnica paralela: Apresentação

do projeto de cooperação internacional “Modelagem de cenários de interações sócio-ambientais nos trópicos”, no âmbito do

programa CAPES/Print/INPE em uma reunião paralela durante a Conferência Internacional sobre Desenvolvimento

Sustentável (ICSD 2019) em 24/09. O ILAS (Instituto de Estudos Latino Americano – ILAS, sigla em inglês) consiste em um

dos centros de pesquisa mais importantes do mundo e, ao mesmo tempo, um ambiente de aprendizado distinto para

estudantes de graduação e pós-graduação em muitos campos acadêmicos e profissionais. Dr. Esteban Andrade (gerente de

projetos e extensão – ILAS) informou que poderá apoiar o intercâmbio de alunos do INPE ao ILAS e auxiliar na inclusão de

alunos de doutorado sanduíche do INPE em projetos de pesquisa que o ILAS desenvolve, dentro das áreas de interesse do

projeto. Dr. Esteban Andrade encaminhou ao INPE o formulário e normas do ILAS/Universidade de Columbia referente ao

doutorado sanduíche para divulgar aos discentes interessados em se inscrever para futuros intercâmbios. A Conferência

Internacional de Desenvolvimento Sustentável (International Conference on Sustainable Development - ICSD) realizada de

24 a 25 de setembro de 2019 na
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LinkTipo de DocumentoConclusão/Resultado Nome Documento

Artigos E-mail
documento_adicional_missa
o_walterb.pdf

Artigos E-mail
documento_adicional_missa
o.pdf

Artigos
Resultados pretendidos

abstract_paper.pdf

Universidade de Columbia, em Nova York, EUA, teve como tema "Boas Práticas: Modelos, Parcerias e Capacitação para os

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável". A participação nessa Conferência foi importante, não só pelas valiosas

discussões no evento que poderão ser inseridos no projeto mas também pela oportunidade de apresentar o projeto,

conhecer novos pesquisadores de diferentes países. No dia 26/09 foi realizada uma visita no campus da Universidade.

2 - Conclusão/Resultado alcançados:

3 - Sugestões dos benefícios que poderão ser auferidos a partir dessa missão de trabalho:

PRODUTOS

Relação dos produtos obtidos no âmbito dessa parceria.

Dados não informados.
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COMPROMISSO INSTITUCIONAL

Ao longo de seus 60 anos, o INPE adquiriu competências, atualmente reconhecidas nacional e internacionalmente,

em atividades de desenvolvimento científico e tecnológico, gerando conhecimentos, produtos, processos e serviços

que são difundidos à sociedade. Essas competências têm como base os Programas de Pós-Graduação (PPG) do

Instituto, presentes desde a década de 1960, formando especialistas e pesquisadores que contribuem com a criação

de novos núcleos de graduação e pós-graduação no país. Por meio de acordos de cooperação e/ou parcerias em

diversos campos de interesse, sejam com instituições nacionais e internacionais, públicas e privadas, todas as

atividades do INPE tradicionalmente sempre tiveram algum tipo de internacionalização, tanto no intercâmbio de

pesquisadores (docentes) ou de estudantes (discentes), como na forma de colaborações e parcerias em suas mais

diferentes formas: projetos de cooperação, publicações conjuntas, cursos e treinamentos, transferência de

tecnologias, entre outras. Dessa forma, o objetivo geral do Print tem sido consolidar INPE como uma Instituição com

forte internacionalização de suas atividades acadêmicas e também dos desenvolvimentos tecnológicos, ampliando

ainda mais as parcerias e colaborações internacionais e a formação acadêmica de recursos humanos de nível

internacional para que se cumpra de forma mais abrangente sua missão de produzir ciência e tecnologia nas áreas

espacial e do ambiente terrestre e oferecer produtos e serviços singulares em benefício do Brasil seguindo sua

visão de ser referência nacional e internacional nas áreas espacial e do ambiente terrestre pela geração de

conhecimento e pelo atendimento e antecipação das demandas de desenvolvimento e de qualidade de vida da

sociedade brasileira. Entre os principais objetivos tem-se: (1) fomentar a implementação de um plano estratégico de

internacionalização dos PPGs do Instituto nas 7 áreas temáticas prioritárias; (2) manter e ampliar as redes de

pesquisas internacionais existentes atualmente nos PPGs do INPE; (3) ampliar as ações de internacionalização dos

PPGs do INPE, inclusive com o estímulo à construção de projetos de pesquisa em cooperação com Instituições no

exterior; (4) manter e ampliar a formação acadêmica de pessoal através da mobilidade de docentes e de discentes;

(5) Ampliar e consolidar o INPE como um ambiente internacional; (6) integrar ações diferenciadas de cada PPG ao

esforço de internacionalização do INPE como Instituição.

As parcerias internacionais do INPE sempre mantiveram vínculos com a sua pós-graduação. Em 2018, com o ingresso do

Instituto no PrInt, ampliou-se a divulgação das informações relativas às atividades de internacionalização. Foram

desenvolvidos, tanto em língua inglesa como em português, uma página na Internet, panfletos de divulgação dos programas

de pós-graduação e uma apresentação oficial a fim de divulgar amplamente as atividades acadêmicas do Instituto bem com

as atividades do Print/INPE, que inclui notícias, editais, atas de reunião e relatórios, consolidando ainda mais as

colaborações internacionais e as possibilidades de intercâmbio. Outras atividades de divulgação não relacionadas

diretamente ao Print estão descritas individualmente nas fichas de avaliação dos PPGs na Plataforma Sucupira.

3. SUMÁRIO

1.1. MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

Resumo das políticas de reconhecimento dos créditos levando em consideração os apontados como 5 mais
importantes.

Resumo das ações de divulgação da universidade em outras línguas levando em consideração os apontados como
5 mais importantes.

Houve um forte movimento nos PPGs do INPE para reconhecer as atividades acadêmicas e científicas realizadas por

docentes e discentes no exterior. Fundamentalmente, com base no Regimento Geral do Instituto, é possível a equivalência,

através de critérios específicos, de ementas e horas/aula das disciplinas

1.2. POLÍTICA DE RECONHECIMENTO DOS CRÉDITOS
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Resumo das políticas de contratação de professores com reconhecido desempenho científico em nível internacional
levando em consideração os apontados como 5 mais importantes.

Esse tem sido uma grande dificuldade do projeto. Muitos discentes não alcançam as notas mínimas dos exames.

Institucionalmente, por questões jurídicas, não é possível a capacitação de discentes na proficiência de línguas estrangeiras

para atender às exigências do PrInt. Tem-se buscado alternativas na forma de parcerias com instituições especializadas em

idiomas, porém ainda sem uma solução adequada. A maioria quase absoluta de todos os seus docentes e pesquisadores já

possui grande domínio de uma ou mais línguas estrangeiras, assim como boa parte do seu corpo técnico. Deficiências

pontuais estão sendo sanadas através do setor de capacitação institucional.

Resumo das políticas de promoção de proficiência em línguas estrangeiras dos docentes, discentes e corpo técnico
de pós-graduação da Instituição levando em consideração os apontados como 5 mais importantes.

Resumo das políticas de apropriação do conhecimento e experiência adquiridos no exterior pelos beneficiários das
ações levando em consideração os apontados como 5 mais importantes.

O INPE, como autarquia direta da União, depende de disponibilidade orçamentária e, principalmente, autorização do MCTIC

e MPOG para abertura de novas vagas na Instituição e realização de concursos públicos para o provimento dessas vagas na

Instituição. Essa decisão, no entanto, não é institucional, embora o INPE já venha alertando os Órgãos competentes desde

2015 sobre a necessidade de reposição de seu quadro de pesquisadores / docentes e corpo técnico.

O Grupo Gestor do Print/INPE, nesses primeiros anos de projeto, entendeu não haver a necessidade de se criar novas

disciplinas específicas para atender aos objetivos da internacionalização. Dessa forma, decidiu-se que todas as disciplinas

dos sete PPGs do INPE (tanto obrigatórias quanto eletivas) estariam disponíveis em língua inglesa a todos os alunos

estrangeiros. O número de créditos, ementas, bibliografia das mais de 400

Resumo das políticas de inserção de disciplinas em língua estrangeira levando em consideração os apontados
como 5 mais importantes.

1.3. POLÍTICA DE APROPRIAÇÃO DO CONHECIMENTO

1.4. POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES

1.5. PROFICIÊNCIA

O INPE, desde sua criação, sempre teve uma visão internacional e, por esse motivo, tradicionalmente sempre promoveu

intercâmbios de docentes e discentes para o exterior. Dessa forma, é uma atividade bastante consolidada e frequente no

Instituto, a qual é a base para as transferências de conhecimento e/ou trocas de experiência que alavancam suas pesquisas

e atividades acadêmicas. Planejou-se o intercâmbio bilateral entre discentes e docentes, promovendo assim a transferência

de conhecimento e consolidação de parcerias que levarão ao desenvolvimento de projetos de cooperação e a melhoria da

qualidade da produção científica. Nessa linha, houve de fato a criação de novas redes de pesquisa internacionais, mantendo-

se e ampliando-se as redes existentes. Historicamente, o INPE possui um alto índice de publicações em jornais com JCR,

incluindo a participação de co-autores estrangeiros não apenas nas publicações científicas, mas também nos relatórios

técnicos. O Print/INPE tem colaborado para consolidar essa posição do Instituto que naturalmente leva à apropriação do

conhecimento resultante das ações do projeto. Outros produtos e atividades de internacionalização do INPE não

relacionados diretamente ao Print estão descritas individualmente nas fichas de avaliação dos PPGs da Plataforma Sucupira.

1.6. DISCIPLINAS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

e/ou atividades acadêmicas e/ou estágios realizados pelo aluno em outros PPGs no exterior na forma de créditos de estudos

orientados, além de aproveitar também como créditos, a participação em cursos, palestras, seminários ou disciplinas

isoladas em Instituições estrangeiras, desde que reconhecidas oficialmente pela Instituição como atividades acadêmicas e/ou

cientificas.
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disciplinas encontram-se nos catálogos disponíveis nas páginas individuais de cada PPG, as quais podem ser acessadas
(em Português e Inglês) em: http://www.inpe.br/posgraduacao/.

Resumo das estruturas de internacionalização, tais como escritório de internacionalização, centro de acolhimento
de estrangeiros, entre outros, levando em consideração os apontados como 5 mais importantes.

Resumo das ações de promoção de sinergia entre programas nacionais de fomento apoiados pela CAPES ao
esforço de internacionalização levando em consideração os apontados como 5 mais importantes.

Em conjunto com o Serviço de Relações Internacionais do Gabinete da Direção, a Pró-Reitoria do INPE tem definido, com o

apoio da Consultoria Jurídica da União e os Órgãos de Controle, quais os procedimentos jurídicos mais adequados para a

formalização das parcerias de co-tutela no Instituto. Em paralelo a isso, o Regimento Geral do INPE, em seus Art. 37 e 38, já

prevê esse tipo de parceria: http://www.inpe.br/posgraduacao/arquivos/Portaria_336v2021.pdf

1.9. ESTRUTURA DE INTERNACIONALIZAÇÃO

1.10. COTUTELA

A ABPG-INPE tem como objetivo principal defender os interesses dos bolsistas e pós-graduandos do INPE, além de apoiá-

los em suas atividades dentro do Instituto. Diversas ações da ABPG estão relacionadas ao acolhimento dos alunos

estrangeiros e apoio à adaptação desses alunos à realidade brasileira. Em conjunto com o Serviço de Relações

Internacionais do Gabinete da Direção, a Pró-Reitoria do INPE tem definido, com o apoio da Consultoria Jurídica da União e

os Órgãos de Controle, quais os procedimentos jurídicos mais adequados para a formalização das parcerias internacionais

no Instituto. Além disso, o CAI (Comitê de Avaliação Independente) se reuniu em 2021 para avaliação dos primeiros do

projeto (2018 a 2021). Em seu relatório final, consta os esforços realizados para ampliar e consolidar a internacionalização

do INPE bem como as dificuldades e deficiências encontradas.

O INPE possui muitos e grandes projetos de cooperação internacional com mais de 50 países, dos quais os PPGs participam

ativamente. Quatro (dos sete) PPGs do INPE fazem parte do PROEX / CAPES. Além dela, face a seus vários projetos, o

Instituto recebe financiamento de outras agências de fomento, nacionais e internacionais. Dessa forma, a contrapartida

institucional no uso de recursos de outros programas da CAPES (PROEX, PNPD, PROAP, PAEP) e outras fontes de

financiamento (FAPESP, CNPq) foi fundamental para garantir o sucesso do Print/INPE.

Resumo das iniciativas de cotutela em parceria com instituições estrangeiras levando em consideração os
apontados como 5 mais importantes.

O Print/INPE está ajudando a consolidar a internacionalização do ensino em seus PPGs, atualizando as ementas das

disciplinas para incorporar temas emergentes e demandas da sociedade como resultado as atividades internacionais. Como

o INPE é uma instituição internacional desde sua criação, tradicionalmente já incorpora temas relevantes em língua

estrangeira em seus PPGs, os quais são trazidos na forma seminários, palestras, workshops, eventos, escolas de

verão/inverno, entre outras. Com o Print/INPE, houve um esforço ainda maior de todos os PPGs para que esses temas

fossem incorporados nas disciplinas e demais atividades acadêmicas, promovendo-se diversos workshops para debates

entre docentes e discentes.

Resumo das ações para incorporar temas internacionais por meio de participação em eventos tais como
congressos, workshops, seminários e mesas redondas, entre outros levando em consideração os apontados como 5
mais importantes.

1.7. TEMAS INTERNACIONAIS

1.8. SINERGIA ENTRE PROGRAMAS DE FOMENTO
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O INPE é uma instituição internacional desde sua criação e, por isso, tradicionalmente realiza com seminários, palestras,

workshops, eventos, escolas de verão/inverno. Particularmente, eventos que vinham sendo organizados antes da

implementação do Print / INPE foram reorganizados para um formato internacional em alinhamento com as ações

institucionais do projeto de internacionalização. Outros eventos internacionais organizados pelo INPE não relacionados

diretamente ao Print estão descritas individualmente nas fichas de avaliação dos PPGs da Plataforma Sucupira.

Resumo das ações com organização em eventos levando em consideração os apontados como 5 mais importantes.

1.12. ORGANIZAÇÃO EM EVENTOS

1.11. DUPLA TITULAÇÃO

Resumo das iniciativas de dupla titulação em parceria com instituições estrangeiras levando em consideração os
apontados como 5 mais importantes.

Em conjunto com o Serviço de Relações Internacionais do Gabinete da Direção, a Pró-Reitoria do INPE tem definido, com o

apoio da Consultoria Jurídica da União e os Órgãos de Controle, quais os procedimentos jurídicos mais adequados para a

formalização das parcerias para dupla titulação no Instituto. Em paralelo a isso, o Regimento Geral do INPE, em seus Art. 37

e 38, já prevê esse tipo de parceria: http://www.inpe.br/posgraduacao/arquivos/Portaria_336v2021.pdf

PARCERIAS E REDES DE PESQUISA

1.1 Tema 1 - INPE - Aplicações de Satélites para o Desenvolvimento Sustentável

Parceria/Atividade para Internacionalização 2 - Doutorado sanduíche

O INPE tem um caráter internacional desde sua criação no início dos anos 60, pois sua formação atraiu muitos

pesquisadores estrangeiros para o Brasil. Atualmente a grande maioria de seus docentes tem formação no exterior. O

Instituto sedia e participa da organização de vários eventos científicos internacionalmente, além de manter várias

cooperações com mais de 50 países envolvendo organizações internacionais para ampliação da geração e difusão de

conhecimento, compartilhamento de dados científicos e ambientais, acesso a tecnologias inovadoras, formação e

capacitação de recursos humanos, ampliação de mercados para a indústria espacial nacional e compartilhamento de equipes

e infraestrutura, através do que fortalece suas relações políticas, econômicas e comerciais entre o Brasil e os países

parceiros. Dessa forma, o PrInt/CAPES foi uma excelente oportunidade para se construir, implementar e consolidar um plano

estratégico de internacionalização para seus 7 programas de pós-graduação (PPGs) nas áreas temáticas prioritárias,

seguindo as diretrizes da CAPES e em alinhamento com as atividades fins do Instituto. Hoje os PPGs do INPE, através dos 7

projetos de pesquisa de cooperação internacional do PrInt, ampliaram suas ações de internacionalização através da criação

de novas redes de pesquisa internacionais, manutenção e ampliação das existentes, e estímulo à construção de projetos de

pesquisa internacionais mediante a realização das missões de trabalho em países estratégicos. Além disso, o processo de

aprimoramento da qualidade da produção acadêmica com a participação mais ativa de docentes e discentes em diversas

atividades internacionais, contribuiram para ampliar e consolidar o INPE como um ambiente internacional através da

implementação das cotas de bolsa de mobilidade bilateral de docentes e discentes. Houve um grande esforço de cada PPG

participante do PrInt em integrar ações diferenciadas ao esforço de internacionalização do INPE como Instituição. ). O

detalhamento de todas as informações do Print / INPE encontra-se na página da Internet

(http://www.inpe.br/posgraduacao/print/) na forma de relatórios de atividades, listas de produção técnica, além das atas das

reuniões deliberativas do Grupo Gestor, notícias e releases de missões de trabalho, bolsas, seminários, treinamentos e

eventos científicos. Outras atividades não relacionadas diretamente ao Print estão descritas individualmente nas fichas de

avaliação dos PPGs na Plataforma Sucupira.
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Mobilidade

Doutorado sanduíche de 12 meses realizado com sucesso, no JRC - Itália. Apesar de algumas dificuldades imposta
pela pandemia, o aluno conseguiu cumprir o seu plano de trabalho.

Dados não informados.

Missão de Trabalho Executada

Parceria/Atividade para Internacionalização 4 - Doutorado Sanduíche

Mobilidade

Doutorado sanduíche de 12 meses realizado com sucesso, na UMD - EUA. Apesar de algumas dificuldades imposta

pela pandemia, o aluno conseguiu cumprir o seu plano de trabalho. Como produto dessa mobilidade, o aluno

escreveu o artigo "Multisensor approach to Land Use and Land Cover Mapping in Brazilian Amazon" que foi

submetido para o períódico "ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing".

Dados não informados.

Missão de Trabalho Executada

Parceria/Atividade para Internacionalização 6 - Doutorado sanduiche

Mobilidade

Doutorado sanduíche de 6 meses em andamento na Plymouth Marine Laboratory -Reino Unido. A aluna teve que

passar por uma quarentena para poder iniciar a mobilidade, mas deu certo e está tudo correndo bem.

Dados não informados.

Missão de Trabalho Executada

Parceria/Atividade para Internacionalização 8 - Doutorado Sanduíche

Mobilidade

Doutorado sanduíche de 12 meses realizado com sucesso, na University of Plymouth - Reino Unido. Apesar de

algumas dificuldades imposta pela pandemia, o aluno conseguiu cumprir o seu plano de trabalho. O intercâmbio

colaborou para que o aluno recebesse o prêmio Jovem Geomorfólogo (2021) - Getúlio Vargas Barbosa concedido

pela União da Geomorfologia Brasileira (UGB).

Dados não informados.

Missão de Trabalho Executada

Parceria/Atividade para Internacionalização 10 - Missão de Trabalho

Mobilidade

Dados não informados.

Missão de Trabalho Executada

Dados não informados.

Parceria/Atividade para Internacionalização 12 - Doutorado sanduíche

Mobilidade

Doutorado sanduíche de 6 meses em andamento na University of Kansas - EUA.
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Dados não informados.

Missão de Trabalho Executada

1.2 Tema 2 - INPE - Astrofísica Instrumental

Parceria/Atividade para Internacionalização 2 - Avanços em ciência de dados

Mobilidade

De 6 a 24 de janeiro de 2020, o Dr. Randal Burns, Professor e Chefe do Departamento de Ciência da Computação

da Universidade Johns Hopkins, visitou o INPE financiado pelo programa CAPES-PrInt por meio do subprojeto

“Astrofísica Instrumental” da PrInt.

O Dr. Burns foi convidado a ensinar e falar sobre sua pesquisa em infraestrutura para ciência de dados reprodutíveis

e algoritmos de aprendizado de máquina de alto desempenho.  O minicurso e as palestras ministradas pelo Dr. Burns

foram:

(1) Palestra “External Memory Systems for Data Science and Machine Learning” (em inglês). A palestra, apresentada

no dia 21 de janeiro, foi aberta a todos os interessados. Foram cerca de 28 participantes: alunos dos programas de

pós-graduação em Computação Aplicada, Geofísica Espacial e Meteorologia, professores desses programas e

funcionários do INPE.

A palestra também foi apresentada no campus de Cachoeira Paulista, do INPE, no dia 22 de janeiro, para alunos dos

cursos de pós-graduação em Computação Aplicada e Meteorologia e funcionários.

(2) Palestra “Reproducible Data Science with Gigantum” (em inglês). A palestra, apresentada no dia 23 de janeiro, foi

aberta a todos os interessados. Participaram cerca de 18 alunos: alunos dos programas de pós-graduação em

Computação Aplicada e Geofísica Espacial, docentes desses programas e alguns funcionários do INPE.

(3) Curso de curta duração “Parallel Programming for Data Science” (em inglês). O curso de oito horas foi ministrado

entre os dias 13 e 16 de janeiro, na sala de seminários do LabGeo, para 40 alunos dos programas de pós-graduação

em Computação Aplicada, Meteorologia, Astrofísica e Sensoriamento Remoto do INPE e alguns pesquisadores e

funcionários.

Durante sua visita, o Dr. Burns também se reuniu com pesquisadores do INPE sobre temas como bancos de dados

de simulação de turbulência, infraestrutura e aplicativos de ciência de dados e uso da plataforma de software

Gigantum para educação. O Dr. Burns também fez contato com alguns candidatos a um estágio de pós-doutorado na

Universidade Johns Hopkins.

Dados não informados.

Missão de Trabalho Executada

Parceria/Atividade para Internacionalização 4 - The BINGO radio telescope: a new instrument to investigate the
Universe in the redshift window 0.13 < z < 0.45

Mobilidade

Recebemos a visita do Prof. Filipe Abdalla durante 1 mês. Essa visita permitiu uma colaboração muito mais efetiva

do Prof. Abdalla no desenvolvimento do radio telescópio BINGO. Em particular, sua visita teve como foco o

desenvolvimento do receptor e do projeto óptico do telescópio e o treinamento da equipe no uso das ferramentas de

análise de dados.
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Dados não informados.

Missão de Trabalho Executada

Parceria/Atividade para Internacionalização 6 - Colaboração LIGO

Mobilidade

A estudante Tabata Aira Ferreira está no momento realizando seu doutorado sanduíche. Essa atividade permitirá o

primeiro contato da estudante com o primeiro observatório a detectar ondas gravitacionais, o "Laser  Interferometer

Gravitational-Wave Observatory" (LIGO) e também contribuirá com o aprofundamento de seu conhecimento no

funcionamental instrumental e do processamento de dados. De modo mais específico, a mobilidade objetiva entender

como se aplica as técnicas de aprendizado de máquina entre outras no processamento e caracterização de dados de

"glitch", principalmente daqueles que se parecem com sinais de ondas gravitacionais de origem astrofísica.

Dados não informados.

Missão de Trabalho Executada

1.3 Tema 3 - INPE - Heliofísica

Parceria/Atividade para Internacionalização 2 - Doutorado Sanduiche

Mobilidade

Doutorado sanduíche de 8 meses realizado com sucesso, na West Virginia University - EUA. Apesar de algumas

dificuldades imposta pela pandemia, o aluno conseguiu cumprir o seu plano de trabalho.

Este projeto analisou a resposta do conteúdo do cinturão externo de elétrons às passagens de estruturas recorrentes

do vento solar, como as regiões de interação corrotativas (CIRs), observadas durante a fase de declínio do ciclo solar

24. O fenômeno investigado é a queda de elétrons no cinturão de radiação externo. A queda de elétrons é conhecida

por ser uma diminuição rápida no fluxo de elétrons em várias faixas de energia, camadas L e ângulos de pitch.

Resultados preliminares relacionados a este projeto mostraram a existência de duas classes de "droputs"

impulsionadas pelo CIR no conjunto de dados observacionais analisado: 1) "droputs" cujas perdas ocorrem

principalmente em camadas L externas, e 2) perdas que são observadas ao longo da faixa externa, resultando em

sua quase extinção. Além disso, foi notado que a atividade das ondas ULF é notavelmente aumentada durante tais

perdas para toda a quantidade de eventos de dropout considerados. Portanto, o objetivo principal deste projeto foi

avaliar a eficiência da onda ULF no transporte de elétrons do cinturão externo para fora desta região, através do

mecanismo de difusão radial associado à condição interplanetária.

Dados não informados.

Missão de Trabalho Executada

Parceria/Atividade para Internacionalização 4 - Bolsa de Pós-Doutorado no País

Mobilidade

Bolsa de 19 meses de pós doutorado realizado no Brasil. Pesquisador vindo da Univerdid de Los Andes, Mérida,

Venezuela, realizou sua pesquisa com modelagem numérica de formação de bolhas de plasma equatoriais. O projeto

analisou a diversidade de hipóteses sobre a bifurcação que ocorre nas bolhas de plasma equatorial. Usando imagens

de airglow e um código de simulação de bolhas de plasma no plano equatorial. A bifurcação é a divisão de um canal

em dois em uma bolha de plasma que cresce verticalmente. As bolhas de plasma são um fenômeno noturno que

ocorre após o pôr do sol. As bifurcações foram observadas pela primeira vez por radar e sua ocorrência

frequentemente observada
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desde 1983 por imagens de airglow. Alguns resultados obtidos por pesquisadores do INPE revelaram que a

ocorrência de bifurcações é maior durante os períodos de alta atividade solar do que nos de baixa atividade solar.

Onde as imagens de airglow em baixas latitudes mostram uma grande variedade de ramificações semelhantes aos

ramos de uma árvore. Atualmente, a física ramificada é uma área ativa sujeita ao campo da dinâmica não linear.

Dados não informados.

Missão de Trabalho Executada

Parceria/Atividade para Internacionalização 6 - Doutorado Sanduíche

Mobilidade

Doutorado sanduíche de 6 meses em andamento  na Oregon State University (OSU), USA. Apesar de algumas

dificuldades imposta pela pandemia, a aluna conseguiu embarcar para os EUA e está realizando o seu plano de

trabalho.

O principal objetivo do estudo de doutorado em desenvolvimento é modelar correntes induzidas geomagneticamente

(GICs) em linhas de transmissão de energia de baixa latitude e equatorial do Brasil durante severas tempestades

magnéticas do ciclo solar 24. Essas correntes estão relacionadas a atividades solares extremas que impactam a

Terra campo magnético e pode afetar sistemas tecnológicos aterrados na superfície da Terra.

Dados não informados.

Missão de Trabalho Executada

Parceria/Atividade para Internacionalização 8 - Doutorado Sanduíche

Mobilidade

Doutorado sanduíche de 8 meses realizado com sucesso, na Shinshu University - Japão. Apesar de algumas

dificuldades imposta pela pandemia, o aluno conseguiu cumprir o seu plano de trabalho.

O objetivo principal do projeto foi entender como as características das Ejeções de Massa Coronal Interplanetária

(ICMEs) e os mecanismos de transporte de partículas (principalmente a deriva), dentro da Heliosfera, que

influenciam as diminuições de Forbush, que são diminuições na taxa de contagem de raios cósmicos, observado

pela Global Muon Detector Network (GMDN).

Dados não informados.

Missão de Trabalho Executada

Parceria/Atividade para Internacionalização 10 - Doutorado Sanduiche

Mobilidade

Doutorado sanduíche de 6 que será realizado na University of New Hampshire, New Hampshire, USA. Apesar de

algumas dificuldades imposta pela pandemia, a aluna está aguardando o visto de entrada para os EUA e assim

iniciar o seu trabalho. Os recursos já foram aprovados e liberados pela CAPES.

Para entender a física e o espectro de energia por trás da emissão de raios X por relâmpagos, o candidato irá

adaptar e testar o modelo GEANT4 (uma ferramenta computacional que simula o comportamento de partículas na

atmosfera), usado por Joseph Dwyer para a física atmosférica, utilizando dados reais obtidos por câmeras de alta

velocidade, sensor de campo elétrico e sensor de raios X do INPE pela primeira vez no Brasil.
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Dados não informados.

Missão de Trabalho Executada

1.4 Tema 4 - INPE - Meteorologia Tropical

Parceria/Atividade para Internacionalização 2 - Doutorado Sanduíche

Mobilidade

Doutorado sanduíche de 6 meses em andamento na Lancaster University -Reino Unido. A aluna iniciou suas

atividades de pesquisa juntamente com pesquisadores no exterior antes de sua viagem, e concluiu um artigo

cientifico ao chegar na instituição ao exterior .

Dados não informados.

Missão de Trabalho Executada

Parceria/Atividade para Internacionalização 4 - Doutorado Sanduiche

Mobilidade

Doutorado sanduíche de 6 meses em andamento no centro CESBIO (Centre d'Etudes Spatiales de la Biosphère),

França. O aluno está usando os recursos computacionais e algoritmos da CESBIO, trabalhando em estreita

colaboração com os membros da equipe de SAR da instituição, para processar e analisar as características

polarimétricas da série temporal European Sentinel-1A sobre a Amazônia brasileira.

Dados não informados.

Missão de Trabalho Executada

1.5 Tema 5 - INPE - Missões Espaciais

Parceria/Atividade para Internacionalização 2 - An Artificial Compressibility Based Approach to Simulate Inert and
Reacting Flows

Mobilidade

O método de compressibilidade artificial é aplicado para simular fluxos não reativos e reativos com estrutura de Mach

zero e suposição de química infinita. Para validar a abordagem de precisão de tempo implementada, o código

resultante é usado para calcular três regimes de fluxo diferentes: um fluxo instável não reativo passando por um

cilindro circular, uma chama de Tsuji de difusão constante e uma chama de difusão flutuante instável. Combinando

uma abordagem de volume finito em malhas totalmente escalonadas junto com o método de compressibilidade

artificial, o código resultante prova ser versátil o suficiente para lidar com configurações de fluxo que se comportam

como cilindros instáveis, cilindro aquecido ou chamas de difusão constantes e instáveis com excelente precisão, no

limites da modelagem física subjacente. Como esperado, os resultados evidenciam a forte dependência da taxa de

convergência ao fator de compressibilidade artificial.

Dados não informados.

Missão de Trabalho Executada

Parceria/Atividade para Internacionalização 4 - Studying orbits around asteroids for a future space mission

Mobilidade

Tumbling asteroid pertencem a um pequeno grupo de objetos, cujo vetor de velocidade angular não está alinhado

com nenhum de seus principais eixos de inércia. Isso leva a esforços desafiadores para modelar a trajetória de

qualquer espaçonave projetada para orbitar esses corpos. Neste projeto

106



(Aljbaae et al., 2021a,b), fornecemos uma análise realista preliminar da dinâmica orbital em torno do

asteróide (99942) Apophis, um dos mais interessantes asteróides próximos da Terra devido à sua

aproximação da Terra em 13 de abril de 2029. Utilizamos o modelo dinâmico desenvolvido em nossos

trabalhos anteriores, para o qual representamos o campo gravitacional do asteróide por uma nuvem de

sistema de massa de 3996 pontos distribuda em uma forma poliédrica. Em uma primeira etapa,

exploramos o impacto da aproximação com nosso planeta na dinâmica de uma espaçonave orbitando

ao redor de Apophis, considerando as perturbações gravitacionais dos planetas no Sistema Solar e a

pressão da radiação solar. Realizamos uma integração de 60 dias variando de 43 dias antes e 16 dias

após o encontro e estudamos a dependência da estabilidade das órbitas em relação ao valor inicial do

semieixo maior. Descobrimos que na grande maioria dos casos, a espaçonave sofre uma colisão ou

escape devido à perturbação causada pelo encontro próximo, Aplicamos a teoria de controle por

modos deslizantes para solucionar o problema de estab
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Dados não informados.

Missão de Trabalho Executada

Parceria/Atividade para Internacionalização 6 - Collecting solar power by formation flying systems around the Earth

Mobilidade

Dados não informados.

Dados não informados.

Missão de Trabalho Executada

Parceria/Atividade para Internacionalização 8 - “Evaluating the gravitational potential of small bodies revisiting the
finite element method applied to the spacecraft dynamic

Mobilidade

O trabalho foi feito em parceria com a University of Colorado Boulder com o objetivo de validar os estudos da nova

abordagem, o Método Tetraédrico Independente (ITM), para modelar o campo gravitacional de um asteróide, como

as perturbações geradas por ele podem degenerar a órbita de uma espaçonave em órbita em torno de pequenos

corpos e comparar com dados reais e estudos feitos pelo Dr.Daniel Scheeres.

Dados não informados.

Missão de Trabalho Executada
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1.6 Tema 6 - INPE - Modelagem e Análise de Dados da Terra e do Espaço

Parceria/Atividade para Internacionalização 2 - Avanços em ciência de grandes volumes de dados

Mobilidade

Dados não informados.

Missão de Trabalho Executada

Entre os dias 21 de abril e 8 de maio de 2019, Dr. Rafael Santos realizou uma missão de trabalho financiada pelo

projeto PrInt-INPE.

A missão envolveu a participação no 1st Workshop on Leveraging Artificial Intelligence (AI) in the Exploitation of

Satellite Earth Observations & Numerical Weather Prediction, organizado pela National Oceanic and Atmospheric

Administration (NOAA) Center for Satellite Applications and Research (STAR), em College Park, Maryland, Estados

Unidos. O participante assistiu palestras e mini-cursos e apresentou um pôster sobre o Programa de Pós- Graduação

em Computação Aplicada (“AI and Meteorology/Remote Sensing Applications Research at PGCAP/INPE”), com

informações sobre a origem e propósitos do programa, áreas de atuação relacionadas ao evento e do programa em

geral, indicadores de produção bibliográfica, exemplos de teses e dissertações e informações para potenciais

colaborações.

Como parte da missão também foi feita uma visita à Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, Maryland, Estados

Unidos. Durante a visita foram feitas reuniões com Jordan Raddick, responsável por projetos de divulgação científica

da universidade e do IDIES - The Institute for Data Intensive Engineering and Science. Nestas reuniões foram

discutidas abordagens para hackatons envolvendo dados ambientais e planejada uma visita futura ao INPE para

implementar os hackatons usando o ambiente de e-Science SciServer.

Ainda nesta visita foi feito contato com o Dr. Randal Burns, chefe do Departamento de Ciência da Computação da

Universidade Johns Hopkins. Dr. Burns apresentou o Gigantum, um projeto de software derivado de pesquisas da

universidade, que visa a simplificação do compartilhamento de ambientes de Data Science para uso em educação.

Durante a visita, Dr. Burns manifestou interesse em visitar o INPE no futuro, para discutir possibilidades de

cooperação. Mais tarde, em janeiro de 2020, Dr. Burns visitou o INPE como professor visitante com bolsa do projeto

PrInt-INPE.

Ainda nesta oportunidade foi feita uma reunião com o Dr. Alex Szalay, membro estrangeiro do Grupo Gestor do PrInt,

para informá-lo do andamento do projeto e dos futuros passos.

Parceria/Atividade para Internacionalização 4 - Processamento de imagens, reconhecimento de padrões e deep
learning

Mobilidade

No período de 8 a 14 de março de 2020, recebemos no INPE a visita do Dr. Nathan Jacobs, professor do

Departamento de Ciência da Computação da Universidade do Kentucky, Estados Unidos, financiada por uma bolsa

de professor visitante no Brasil do projeto PrInt-INPE.

A visita do pesquisador Dr. Jacobs teve como objetivo promover o intercâmbio de conhecimento nas áreas de

pesquisa em processamento de imagens, reconhecimento de padrões e deep learning, especialmente nas

aplicações dessas técnicas a imagens de sensoriamento remoto e dados geoespaciais.
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Durante sua visita, Dr. Jacobs deu um seminário e um mini-curso sobre técnicas de Deep Learning:

(1) Seminário “What, Where, and When: Mapping the World Using Webcams, Cell Phones, and Satellites (O que,

onde e quando: Mapeando o mundo através de webcams, telefones celulares e satélites)” (em inglês). Neste

seminário, Dr. Jacobs apresentou uma visão geral sobre sua pesquisa e sobre técnicas de visão computacional.

Apresentado no dia 10 de março, este seminário foi aberto a todos os participantes interessados. Aproximadamente

50 participantes compareceram, dentre eles estudantes dos programas de pós-graduação em Computação Aplicada,

Geofísica Espacial e Sensoriamento Remoto, professores destes programas, pesquisadores e funcionários do INPE.

(2) Mini-curso “Deep Convolutional Neural Networks: Foundations to Frontiers (Redes neurais convolucionais

profundas: Fundamentos e Fronteiras)” (em inglês). Neste curso, Dr. Jacobs apresentou uma introdução detalhada

às técnicas de Deep Learning e Redes Neurais Convolucionais. Este mini-curso de 8 horas foi ministrado entre os

dias 12 e 13 de março no auditório do prédio Lambda e em uma sala de conferências no LIT (Laboratório de

Integração e Testes), respectivamente, para 60 estudantes dos programas de pós-graduação em Computação

Aplicada, Sensoriamento Remoto, e astrofísica e também para alguns pesquisadores e funcionários do INPE.

Como um dos resultados dessa visita , o artigo com título "Spatio-Temporal Deep Learning Approach to Map

Deforestation in Amazon Rainforest" foi publicado no periódico IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters com

co-autoria de pesquisadores do INPE e do pesquisador estrangeiro Dr. Nathan Jacobs.  O artigo publicado pode ser

acessado em: 10.1109/LGRS.2020.2986407

Dados não informados.

Missão de Trabalho Executada

Parceria/Atividade para Internacionalização 6 - Uso de Mapas Auto-Organizáveis para análise de padrões
fenológicos extraídos de amostras de séries temporais de uso e cobertura da Terra

Mobilidade

Lorena Alves dos Santos realizou seu doutorado sanduíche de 6 meses, de setembro de 2019 a março de 2020, na

Faculdade de Geoinformação e Observação da Terra da Universidade de Twente (Enschede, Holanda). Durante

esse estágio, ela desenvolveu o projeto “Uso de Mapas Auto-Organizáveis para análise de padrões fenológicos

extraídos de amostras de séries temporais de uso e cobertura da Terra” com supervisão do Dr. Raul Zurita-Milla,

pesquisador na Universidade de Twente.

Como um dos resultados desse doutorado sanduíche, o artigo com título "Identifying Spatiotemporal Patterns in Land

Use and Cover Samples from Satellite Image Time Series" foi publicado no periódico Remote Sensing Journal com

co-autoria dos orientadores do INPE e do supervisor estrangeiro Zurita-Mill, pesquisador na Universidade de Twente.

Esse artigo apresenta um método para identificar padrões espaço-temporais de amostras de uso e cobertura do solo

usando séries temporais de images. O artigo pode ser acessado em: https://www.mdpi.com/2072-4292/13/5/974.

Dados não informados.

Missão de Trabalho Executada

Parceria/Atividade para Internacionalização 8 - Aprendizagem de máquina e ciência cidadã para detecção de

mudanças de uso e cobertura do solo a partir de grandes bases de dados de observação da Terra

Mobilidade

Dados não informados.
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Missão de Trabalho Executada

No período de 16 a 27 de setembro de 2019, a Prof. Dr. Karine Reis Ferreira Gomes, coordenadora do subprojeto

“Pesquisa e Desenvolvimento em Modelagem e Análise de Dados da Terra e do Espaço” do projeto PrInt-INPE

financiado pela CAPES, realizou uma missão de trabalho vinculada ao subprojeto.

Essa missão foi dividida em duas partes. No período de 16 a 20 de setembro, a pesquisadora participou do

congresso internacional “European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge

Discovery in Databases (ECML-PKDD 2019)” que ocorreu na cidade de Würzburg na Alemanha.  Durante esse

congresso, foi feita uma apresentação de 20 minutos sobre o artigo aceito “Evaluating distance measures for image

time series clustering in land use and cover monitoring” no workshop internacional MACLEAN – “Workshop on

Machine Learning for Earth Observation”. A programação e informações gerais sobre a conferência e o workshop

podem ser encontradas em: https://mdl4eo.irstea.fr/maclean-machine-learning-for-earth-observation/ e

https://ecmlpkdd2019.org/. Além de divulgar o trabalho de pesquisa e desenvolvimento do INPE e do Brasil, nesse

workshop a servidora teve a oportunidade de trocar experiências em pesquisa e aplicação de métodos de

aprendizagem de máquina (machine learning) para detecção de mudanças de uso e cobertura da Terra em um fórum

internacional com renomados pesquisadores na área. As principais pessoas contatadas durante o evento foram: Dino

Ienco (IRSTEA, UMR Tetis, Montpellier, France) e Xiaoxiang Zhu (Alemanha).

No período de 23 a 27 de setembro de 2019, a pesquisadora visitou a Universidade de Heidelberg, na cidade de

Heidelberg, Alemanha, e participou de reuniões técnicas para elaboração de um projeto conjunto entre INPE e essa

universidade para a chamada FAPESP-DFG (http://www.fapesp.br/2655). Essa chamada em cooperação entre

FAPESP e DFG apoia a realização de projetos conjuntos conduzidos por cientistas, estudantes ou grupos de

pesquisa do Brasil e da Alemanha. Durante essa semana, os pesquisadores Alexander Zipf e Tessio Novack da

Heidelberg University e Karine Ferreira do INPE trabalharam na escrita do projeto “Citizen Science and Big Earth

Observation Data Analytics for Land Use and Cover Change Monitoring” que foi submetido para a FAPESP e está em

processo de análise. Esse projeto envolve docentes e alunos de pós-graduação do INPE e da Universidade de

Heidelberg.

Parceria/Atividade para Internacionalização 10 - Uso de heurística híbrida para o problema de p-medianas com
sobreposição

Mobilidade

Dados não informados.

Dados não informados.

Missão de Trabalho Executada

Parceria/Atividade para Internacionalização 12 - Aprendizado de máquina e mineração de dados para análise de
dados de incêndios e áreas queimadas

Mobilidade

De 4 a 18 de novembro de 2019, a Dra. Rosa Lasaponara, do National Council Research of Italy, visitou o INPE. Sua

visita foi financiada por uma bolsa de pesquisador visitante do PrInt-INPE. Durante sua visita, a Dra. Lasaponara

conversou com membros do projeto Queimadas do INPE com o objetivo de explorar maneiras de integrar métodos

de inteligência artificial, em particular, aprendizado de máquina e abordagens de mineração de dados, na análise de

dados do projeto.

Outras atividades relevantes durante sua visita foram: (1) Reunião com a Coordenação Geral de Observação da

Terra (Drs, Lúbia Vinhas, Dra. Karine Ferreira, Dr. Gilberto Queiroz, Dr. Rafael Santos)
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para uma apresentação sobre os objetivos e atividades da Coordenação e para uma apresentação sobre o Programa

de Computação Aplicada. (2) Palestra "Analysis, Integration and Interpretation of Big Earth Data in the Copernicus

Era: Science and Operational Applications” (em inglês). Essa palestra, apresentada no dia 7 de novembro de 2019,

foi aberta a todos os interessados. Foram cerca de 45 participantes, dos programas de pós-graduação em

Computação Aplicada, Sensoriamento Remoto e Sistemas Terrestres, palestrantes desses programas e alguns

funcionários do INPE. (3) Palestra “EO Big Data Analysis and Integration for Supporting Risk Mitigation,

Environmental Monitoring and Promoting SDGS” (em inglês). Essa palestra, apresentada no dia 14 de novembro de

2019, foi aberta a todos os interessados. Foram cerca de 28 participantes, dos programas de pós-graduação em

Computação Aplicada e Sensoriamento Remoto, palestrantes desses programas e alguns funcionários do INPE.

Durante sua visita a Dra. Lasaponara também participou de sessões plenárias e de pôsteres no GeoInfo (Simpósio

Brasileiro de Geoinformática) e interagiu com estudantes e pesquisadores em geoinformática e aplicações de

sensoriamento remoto.

Como resultado dessa visita, um projeto de pesquisa foi escrito em parceria com a Dra Rosa Lasaponara, foi

submetido para a FAPESP e está sendo avaliado. O título do projeto é "Space economy: Advanced Artificial

Intelligence Methods for Analysing Earth Observation Big Data". O projeto foi submetido para uma chamada conjunta

da FAPESP chamada "Italy – Brazil Joint Science and Technology Call for Joint Project Proposals".

Dados não informados.

Missão de Trabalho Executada

1.7 Tema 7 - INPE - Mudanças Ambientais Globais

Parceria/Atividade para Internacionalização 2 - Solar Power and the Nexus Water-Energy at the Brazilian
Semiarid.

Mobilidade

Erica Ferraz de Campos desenvolveu seu doutorado sanduíche de 7 meses na Universidade de Wageningen -

Holanda (2019-2020). A aluna conseguiu cumprir integralmente seu plano de trabalho. Como um produto dessa

mobilidade e oportunidade, o artigo "Geração de energia híbrida para aumentar as garantias de água e energia

durante a seca: Explorando efeitos locais e regionais em uma bacia semiárida" foi publicado no Journal of

Environmental Management, 2021. https: // doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112989.

Defesa de tese - Erica Ferraz de Campos:

https://www.youtube.com/watch?v=1nnKMEKH24w

Dados não informados.

Missão de Trabalho Executada

Parceria/Atividade para Internacionalização 4 - The effect of land cover changes in Cerrado: habitat amount,
fragmentation, impact on biodiversity, and conservation challenges.

Mobilidade

Tainá Oliveira Assis desenvolveu seu Doutorado Sanduíche na Carleton University - Ottawa (Canadá) durante 2019-

2020. Devido às dificuldades impostas pela pandemia, a aluna retornou ao Brasil 1 mês antes do prazo de estágio,

pois a maioria dos países decidiu fechar suas fronteiras. A aluna desenvolveu um estágio de doutorado de 11 meses,

porém, a aluna conseguiu cumprir seu plano de
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trabalho com sucesso. Como produto dessa mobilidade e oportunidade, foi publicado na Land, 2020, o artigo "Efeitos

do Desmatamento sobre a Paisagem do Cerrado: Um Estudo na Fronteira da Bahia".

https://doi.org/10.3390/land10040352

Um segundo artigo está no prelo:

"Escala e representação de paisagens em estudos de mamíferos no Brasil". Assis et al. (2021). Acta Oecologica "no

prelo".

Dados não informados.

Missão de Trabalho Executada

Parceria/Atividade para Internacionalização 6 - Vulnerability And Resilience Assessment Of Coastal Tourism
Destinations To Climate Change

Mobilidade

Erick da Silva Santos desenvolveu seu doutorado sanduíche de 6 meses com extensão de 3 meses, com um total de

9 meses, na University of Sydney e University of Queensland - Austrália (2019-2020). O aluno conseguiu cumprir seu

plano de trabalho.

Dados não informados.

Missão de Trabalho Executada

Parceria/Atividade para Internacionalização 8 - Missão de trabalho

Mobilidade

Dados não informados.

Missão de Trabalho Executada

Dra. Angelica Giarolla, Coordenadora do Projeto, realizou missão de trabalho nos EUA de 19 / Set / 19 a 27 / Set / 19

e atividades científicas foram realizadas na Columbia University (New York), como participação na Conferência

Internacional sobre Desenvolvimento Sustentável, apresentação de palestra intitulada “Modelagem de Cenários de

Interações Socioambientais nos Trópicos” e reuniões técnicas.

O objetivo principal desta missão de trabalho foi estabelecer novas colaborações entre o INPE e a Universidade de

Columbia. Esta missão de trabalho foi importante para este projeto, visto que foi uma oportunidade de aumentar a

possibilidade de construção e consolidação de colaborações para a internacionalização através principalmente de

mobilidades de alunos. O ILAS (Instituto de Estudos Latino-Americanos) encaminhou ao INPE o formulário referente

ao requerimento de Bolsistas Visitantes do ILAS com o objetivo de promover as novas colaborações. Como produto

dessa missão de trabalho, também espera-se a elaboração de um artigo científico. Uma colaboração com o IRI

(Instituto Internacional de Pesquisa para o Clima e Sociedade da Universidade de Columbia) também é esperada

porque, durante a missão de trabalho, algumas atividades que o IRI vem desenvolvendo, como avaliação de risco

climático e gestão de risco na agricultura, saúde, recursos hídricos e ecossistemas naturais foram discutidos e são

de muito interesse para o projeto. De maneira geral, a missão de trabalho foi muito produtiva e gostaria de agradecer

à CAPES por esta oportunidade de estimular a formação de redes internacionais de pesquisa e essas ações de

apoio à internacionalização.

RESUMO DA EXECUÇÃO DO PROJETO NOS 02 PRIMEIROS ANOS COM OS PONTOS
FORTES E FRACOS

É IMPORTANTE DESCARCAR QUE, NESSE RELATÓRIO, SÃO APRESENTADAS APENAS AS AÇÕES EXECUTADAS

EXCLUSIVAMENTE COM RECURSOS DO PRINT. Com cerca de 80% dos indicadores cumpridos, a execução do projeto foi

bem-sucedida. Mediante a realização de missões de trabalho à países estratégicos e a
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implementação de mais de 20 cotas de bolsas de doutorado sanduíche, pós-doutoramento no Brasil e pesquisador visitante no

Brasil e exterior, fomentou-se internamente a criação de inúmeros novas parcerias de cooperação internacional, sempre com

envolvimento de docentes e discentes dos sete PPGs do INPE nas sete áreas temáticas prioritárias. Os intercâmbios bilaterais

se desdobraram em novas parcerias de trabalho, co-orientações de trabalhos acadêmicos, publicações de artigos científicos

conjuntos, realização de seminários e workshops com ampla transferência de conhecimentos, entre outros. Ampliou-se, de um

modo geral, a quantidade de discentes estrangeiros interessados em vir fazer cursos no INPE, graças a maior divulgação das

oportunidades e dos projetos de cooperação internacional ligados ao Print. Atualmente, o INPE conta com mais de 80 alunos

estrangeiros regularmente matriculados em seus PPGs. O Print foi uma grande oportunidade dos sete PPGs se integrarem,

identificarem sinergias, unirem esforços para oferecer essas novas oportunidades e desafios. Houve uma forte mobilização de

todos os docentes para oferecerem disciplinas em língua estrangeira e atualizarem suas ementas diante de temas

internacionalmente relevantes. O INPE, desde sua criação, sempre teve uma visão internacional e, em função disso, já possui

muitos e grandes projetos de cooperação internacional com mais de 50 países, dos quais os PPGs participam ativamente,

cujos financiamentos advém de outras agências de fomento, nacionais e internacionais. Essa contrapartida institucional

envolveu, não apenas o uso de recursos de outras fontes, mas a mobilização de toda infraestrutura administrativa e laboratorial

para apoiar as ações do Print. Com a pandemia da COVID-19 em 2020 e 2021, vários intercâmbios não foram possíveis devido

à interrupção da mobilidade internacional e os prazos regulamentares para titulação dos discentes. A proficiência em língua

estrangeira ainda é um problema que o INPE busca uma solução adequada a fim de auxiliar os discentes nos exames. Mais

detalhes, consultar os links: http://www.inpe.br/posgraduacao/print/; https://www.gov.br/inpe/pt-br/eventos/edicoes/1o-

workshop-do-print-inpe/evento
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1.1 PROMOTIONAL MATERIAL

Created promotional material for the university in other languages.

Item No.: 1

Type: TÉCNICA

Subtype: DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO

Title: Portal do Projeto Institucional de Internacionalização da Pós-Graduação do INPE

It's among the 5 most relevant: Yes

Priority Language: INGLES

Description: Página oficial do Print/INPE (nas versões Português e Inglês) na Internet contendo todas as informações relativas

às atividades do projeto, incluindo atas de reuniões, relatórios, notícias, editais, etc. Links:

http://antigo.inpe.br/posgraduacao/print/
Obtained Results: It has expanded the dissemination of information relating to Print/INPE's activities, including meeting minutes,

reports, news, notices, etc. The page has versions in English and Portuguese so that access to information is as comprehensive

as possible. The inclusion of INPE in PrInt, in the areas of space science and technology and the terrestrial environment, with its

wide dissemination, further consolidated international collaborations and exchange possibilities.

Item No.: 2

Type: TÉCNICA

Subtype: DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E INSTRUCIONAL

Title: Panfleto dos Programas de Pós-Graduação do INPE

It's among the 5 most relevant: Yes

Priority Language: INGLES

Description: O presente material (em língua inglesa e portuguesa) tem por finalidade fornecer aos interessados informações

gerais e específicas sobre as atividades de pós-graduação desenvolvidas pelo INPE, especialmente sua internacionalização. O

INPE iniciou seu programa de pós-graduação em 1968 e gradualmente construiu uma sólida tradição de excelência em seus

cursos de mestrado e doutorado, atualmente avaliados entre os mais bem-conceituados do país. Além da constante busca pela

qualidade, as linhas de pesquisa de sua pós-graduação são alinhadas à missão do INPE de promover conhecimento e

atividades de Pesquisa e Desenvolvimento em benefício do bem-estar social e econômico da sociedade, com base no

desenvolvimento socioambiental sustentável. Desde sua criação até junho de 2021, o INPE titulou 2.438 mestres e de 1.050

doutores. Links: http://antigo.inpe.br/posgraduacao/centrais_conteudo/arquivos/folderPos06-ingles.pdf

http://antigo.inpe.br/posgraduacao/centrais_conteudo/arquivos/folder_pos.1.pdf

Obtained Results: INPE's international partnerships have always maintained links with its postgraduate studies. In 2018, with
the Institute's entry into PrInt, the dissemination of information related to internationalization
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activities was expanded. The page has versions in English and Portuguese so that access to information is as comprehensive as
possible, further consolidating international collaborations and exchange possibilities.

Item No.: 3

Type: TÉCNICA

Subtype: DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E INSTRUCIONAL

Title: Apresentação Oficial do Print/INPE

It's among the 5 most relevant: Yes

Priority Language: INGLES

Description: Utilizando a plataforma multimídia Prezi, disponível na Internet, foi desenvolvida uma apresentação oficial do PII

do INPE para divulgação em eventos e/ou encontros internacionais, visitas técnicas, missões de trabalho, intercâmbios, entre

outras. Essa apresentação possui todas as informações relativas ao PII, suas áreas temáticas, PPGs, oportunidades e recursos.

Disponível em: https://prezi.com/view/YopoRMCjRcDV1PKDRXgS/

Obtained Results: This presentation has been used to publicize the Print/INPE project in various events and/or international

meetings, technical visits, work missions, exchanges. It was used in two sessions (2018 and 2019) of UNOOSA (United Nations

Office for Outer Space Affairs) in Austria to disseminate INPE's international postgraduate activities.

Item No.: 4

Type: TÉCNICA

Subtype: DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E INSTRUCIONAL

Title: Material de Divulgação para Reuniões Internacionais

It's among the 5 most relevant: No

Priority Language: INGLES

Description: Material preparado para apresentar o projeto Print/INPE em reuniões internacionais (missões de trabalho). Material
interno e, portanto, sem link.
Obtained Results: This material was prepared to assess partnerships and the possibility of double-degree and co-supervision.

The face-to-face meetings (before the pandemic) was held using this material on the following occasions: i) a meeting held with

project member Dr. Kevin Kodges (University from Reading, UK) and with researcher Dr. Nicholas Klingaman (University of

Reading, UK) to assess partnerships and verify double-degree issues. ii) two other independent meetings with Dr. Fernado Sales

(University San Diego, USA) and Dr. Jessica Baker (The University of Leeds, UK) evaluating the possibility of bringing in

postdocs with experience from abroad and sending PPG students abroad. These meetings resulted in seminars for students,

research collaboration, and also scientific articles.

1.2 CREDIT RECOGNITION POLICY

Provided the credit recognition policy and the academic and scientific activities carried out by professors and students abroad.

Item No.: 1

Policy: Equivalência de Créditos de Instituições Externas

&lt;style isBold=&quot;true&quot;&gt;Description: &lt;/style&gt;O Regimento Geral da PG do INPE permite que créditos adquiridos

em outras Instituições (incluindo estrangeiras) sejam aproveitados no histórico acadêmico dos alunos: Art. 26 - A critério do

Conselho de Curso, poderão ser aceitos até 12 créditos de disciplinas obtidos em outros Cursos de Pós-Graduação stricto-sensu,

nacionais ou internacionais. No caso de cursos nacionais, só poderão ser aproveitados créditos obtidos em cursos que tenham

um conceito igual ou superior a 3 na avaliação da Capes,

It's among the 5 most relevant: Yes
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no período de realização da disciplina. O limite para o número de créditos por disciplina está limitado a 4 (quatro).

Obtained Results: All students who took courses abroad, whether in an isolated regime, in summer schools or even enrolled in

foreign programs, have obtained the equivalence and use of credits abroad in their academic records, being valid to fulfill the

minimum workload necessary in the Master's or Doctoral courses at the Institute.

Item No.: 2

Policy: Aproveitamento de Seminários Internacionais

Description: O INPE bem como suas Instituições parceiras no exterior realizam frequentemente eventos científicos

internacionais para divulgação de resultados dos projetos bem como atualização do estado da arte das pesquisas científicas.

Esses eventos são frequentemente aceitos como atividades extra-curriculares no históricos dos docentes, como parte dos

seminários exigidos no programa curricular dos PPGs do INPE.

It's among the 5 most relevant: Yes

Obtained Results: All students who participated in scientific events have taken advantage of these lectures, roundtables,

workshops in their academic records, being valid to meet the minimum number of required seminars in the Institute's Masters or

Doctorate courses.

1.3 KNOWLEDGE APPROPRIATION POLICY

Executed the policy of knowledge and experience appropriation acquired abroad by the beneficiaries of the actions of the Institutional
Project for Internationalization.

Item No.: 1

Policy: Publicação de Artigos com Co-Autoria

It's among the 5 most relevant: Yes

Description: Nos cursos de Doutorado de vários PPGs do INPE, especialmente aqueles participantes do PROEX, exigem que

seus alunos publiquem artigos científicos como resultado de seus projetos de pós-graduação. Isso consta dos regimentos

internos dos PPGs. Com a implementação do Print/INPE e com o início das atividades de intercâmbio internacional, os alunos de

doutorado que se beneficiaram de doutorado sanduíche deverão publicar seus artigos científicos em co-autoria com seus co-

orientadores estrangeiros. Para os bolsistas pós-doc e professores visitantes, essa prática sempre foi comum no INPE e agora

está sendo ainda mais estimulada.

Obtained Results: Doctoral students who performed sandwich doctoral internships are publishing scientific articles in co-

authorship with their foreign co-advisors. Several students have even published more than one article. Postdoc fellows and visiting

professors were also encouraged to do more than one publication together.

Impact: Aumento da produtividade acadêmica e do índice de publicação internacional dos PPGs.

Item No.: 2

Policy: Realização de Seminários Internacionais

It's among the 5 most relevant: Yes

Description: O INPE bem como suas Instituições parceiras no exterior realizam frequentemente eventos científicos

internacionais para divulgação de resultados dos projetos. Esses eventos tem como principal objetivo disseminar o conhecimento

adquirido pelos docentes e discentes em suas atividades internacionais.

Obtained Results: Faculty and students have participated more actively in these scientific events in order to update themselves

on the state of the art of scientific research and on the projects that students and professors are involved in, especially within the

scope of Print/INPE.

Impact: Houve um aumento do interesse dos docentes e discentes nos projetos e resultados derivados do Print/INPE.
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1.4 PROFESSOR HIRING POLICY

Provided the professor hiring policy with recognized scientific performance at an international level.

Item No.: 1

Policy: Contratação de Professores com Experiência Internacional

Description: O INPE, como autarquia direta da União, depende de disponibilidade orçamentária e, principalmente, autorização

do MCTIC e MPOG para abertura de novas vagas na Instituição e realização de concursos públicos para o provimento dessas

vagas na Instituição. Essa decisão, no entanto, não é institucional, embora o INPE já venha alertando os Órgãos competentes

desde 2015 sobre a necessidade de reposição de seu quadro de pesquisadores / docentes e corpo técnico.

It's among the 5 most relevant: No

Obtained Results: There are no results because INPE did not hire any faculty.

1.5 PROFICIENCY

Promoted Proficiency in foreign languages of the faculty, students and post-graduate technical staff of the Institution that is directly
related to the current Institutional Internationalization Project.

Description: O INPE oferece, regularmente, através da Divisão de Atividades de Extensão (DIEXC) da Coordenação de Ensino,

Pesquisa e Extensão (COEPE), cursos de capacitação em idiomas para seus servidores e corpo técnico.

Item No.: 1

Activity Name: Capacitação de Docentes e Corpo Técnico

It's among the 5 most relevant: Yes

Associated Post Graduation Program(s): 33010013010P4 - ASTROFÍSICA, 33010013011P0 - CIÊNCIA DO SISTEMA

TERRESTRE, 33010013002P1 - COMPUTAÇÃO APLICADA, 33010013009P6 - ENGENHARIA E TECNOLOGIA ESPACIAIS,

33010013008P0 - GEOFÍSICA ESPACIAL, 33010013003P8 - METEOROLOGIA, 33010013005P0 - SENSORIAMENTO

REMOTO

Total Number of Participants: 40

- Students: 0

- Faculty: 20

- Technical Staff: 20

Priority Language: INGLES

Description: O PPG-MET reconheceu em 2021 que os certificados de exames oficiais de língua inglesa (TOEFL, IELTS e outros

aceitos pela CAPES no âmbito do Print) poderão ser aceitos como proficiência do idioma estrangeiro no âmbito do PPG desde

que se atinja a pontuação mínima exigida pela CAPES. Essa ação foi adicionada ao regimento interno:

http://www.inpe.br/posgraduacao/arquivos/Regimento_MET_2021.pdf

Item No.: 2

Activity Name: Aceitar Exames de Proficiência exigidos pela CAPES nos PPGs

It's among the 5 most relevant: Yes

Associated Post Graduation Program(s): 33010013003P8 - METEOROLOGIA

Total Number of Participants: 96

- Students: 96

- Faculty: 0

- Technical Staff: 0

Priority Language: INGLES
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Description: Esse tem sido uma grande dificuldade do projeto. Institucionalmente, a capacitação de discentes na proficiência de

línguas estrangeiras para atender às exigências do PrInt não é suficiente. Muitos discentes não alcançam as notas mínimas dos

exames. Tem-se buscado alternativas na forma de parcerias com instituições especializadas em idiomas, porém ainda sem uma

solução adequada.

Item No.: 3

Activity Name: Parcerias com Instituições Externas para Proficiência de Discentes

It's among the 5 most relevant: Yes

Associated Post Graduation Program(s): 33010013010P4 - ASTROFÍSICA, 33010013011P0 - CIÊNCIA DO SISTEMA

TERRESTRE, 33010013002P1 - COMPUTAÇÃO APLICADA, 33010013009P6 - ENGENHARIA E TECNOLOGIA ESPACIAIS,

33010013008P0 - GEOFÍSICA ESPACIAL, 33010013003P8 - METEOROLOGIA, 33010013005P0 - SENSORIAMENTO

REMOTO

Total Number of Participants: 54

- Students: 54

- Faculty: 0

- Technical Staff: 0

Priority Language: INGLES

1.6 FOREIGN LANGUAGE COURSES

Provided for the insertion of foreign language courses in the curricular structure of Post Graduate programs.

Number of Credits: 0

Item No.: 1

Course Name: Catálogo Completo do PPG-CST

It's among the 5 most relevant: Yes

Associated Post Graduation Program(s): 33010013011P0 - CIÊNCIA DO SISTEMA TERRESTRE, 33010013002P1 -

COMPUTAÇÃO APLICADA, 33010013003P8 - METEOROLOGIA, 33010013005P0 - SENSORIAMENTO REMOTO

Syllabus: A partir de 2020, todas as disciplinas do Programa (tanto obrigatórias quanto eletivas) estão disponíveis em língua

inglesa. O número de créditos e a ementa de cada uma encontram-se no catálogo disponível em: http://pg.ccst.inpe.br/catalogo/

No INPE, cada crédito corresponde à 15hs de aula conforme o Regimento Geral da Pós-Graduação disponível em:

http://www.inpe.br/posgraduacao/arquivos/Portaria_336v2021.pdf

Bibliography: Todas as disciplinas do Programa (tanto obrigatórias quanto eletivas) estão disponíveis em língua inglesa. A
bibliografia de cada uma encontra-se no catálogo disponível em: http://pg.ccst.inpe.br/catalogo/

Mandatory/Elective: Mandatory

Number of Students: 9

Priority Language: INGLES

Workload: 0
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Number of Credits: 0

Item No.: 2

Course Name: Catálogo Completo do PPG-AST

It's among the 5 most relevant: Yes

Associated Post Graduation Program(s): 33010013009P6 - ENGENHARIA E TECNOLOGIA ESPACIAIS, 33010013008P0 -
GEOFÍSICA ESPACIAL, 33010013010P4 - ASTROFÍSICA

Syllabus: A partir de 2020, todas as disciplinas do Programa (tanto obrigatórias quanto eletivas) estão disponíveis em língua

inglesa. O número de créditos e a ementa de cada uma encontram-se no catálogo disponível em:

http://www.inpe.br/posgraduacao/ast/catalogo-disciplinas.php No INPE, cada crédito corresponde à 15hs de aula conforme o

Regimento Geral da Pós-Graduação disponível em: http://www.inpe.br/posgraduacao/arquivos/Portaria_336v2021.pdf

Bibliography: Todas as disciplinas do Programa (tanto obrigatórias quanto eletivas) estão disponíveis em língua inglesa. A

bibliografia de cada uma encontra-se no catálogo disponível em: http://www.inpe.br/posgraduacao/ast/catalogo-disciplinas.php

Mandatory/Elective: Mandatory

Number of Students: 6

Priority Language: INGLES

Workload: 0

Number of Credits: 0

Item No.: 3

Course Name: Catálogo Completo do PPG-SER

It's among the 5 most relevant: Yes

Associated Post Graduation Program(s): 33010013011P0 - CIÊNCIA DO SISTEMA TERRESTRE, 33010013009P6 -
ENGENHARIA E TECNOLOGIA ESPACIAIS, 33010013005P0 - SENSORIAMENTO REMOTO

Syllabus: A partir de 2020, todas as disciplinas do Programa (tanto obrigatórias quanto eletivas) estão disponíveis em língua

inglesa. O número de créditos e a ementa de cada uma encontram-se no catálogo disponível em:

http://www.inpe.br/posgraduacao/ser/catalogo-disciplinas.php No INPE, cada crédito corresponde à 15hs de aula conforme o

Regimento Geral da Pós-Graduação disponível em: http://www.inpe.br/posgraduacao/arquivos/Portaria_336v2021.pdf

Bibliography: Todas as disciplinas do Programa (tanto obrigatórias quanto eletivas) estão disponíveis em língua inglesa. A

bibliografia de cada uma encontra-se no catálogo disponível em: http://www.inpe.br/posgraduacao/ser/catalogo-disciplinas.php

Mandatory/Elective: Mandatory

Number of Students: 26

Priority Language: INGLES

Workload: 0

Number of Credits: 0

Item No.: 4

Course Name: Catálogo Completo do PPG-MET

Syllabus: A partir de 2020, todas as disciplinas do Programa (tanto obrigatórias quanto eletivas) estão disponíveis em língua

inglesa. O número de créditos e a ementa de cada uma encontram-se no catálogo disponível em:

http://www.inpe.br/posgraduacao/met/catalogo-disciplinas.php. No INPE, cada crédito corresponde à 15hs de aula conforme o

Regimento Geral da Pós-Graduação disponível em: http://www.inpe.br/posgraduacao/arquivos/Portaria_336v2021.pdf

Bibliography: Todas as disciplinas do Programa (tanto obrigatórias quanto eletivas) estão disponíveis em língua inglesa. O
número de créditos e a ementa, e biográfica de cada uma encontram-se no catálogo disponível em:

Mandatory/Elective: Mandatory
Workload: 0
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It's among the 5 most relevant: Yes

Associated Post Graduation Program(s): 33010013011P0 - CIÊNCIA DO SISTEMA TERRESTRE, 33010013009P6 -

ENGENHARIA E TECNOLOGIA ESPACIAIS, 33010013005P0 - SENSORIAMENTO REMOTO, 33010013003P8 -

METEOROLOGIA

http://www.inpe.br/posgraduacao/met/catalogo-disciplinas.php.

Number of Students: 20

Priority Language: INGLES

Number of Credits: 0

Item No.: 5

Course Name: Catálogo Completo do PPG-ETE

It's among the 5 most relevant: Yes

Associated Post Graduation Program(s): 33010013009P6 - ENGENHARIA E TECNOLOGIA ESPACIAIS, 33010013008P0 -
GEOFÍSICA ESPACIAL, 33010013010P4 - ASTROFÍSICA

Syllabus: A partir de 2020, todas as disciplinas do Programa (tanto obrigatórias quanto eletivas) estão disponíveis em língua

inglesa. O número de créditos e a ementa de cada uma encontram-se no catálogo disponível em:

http://www.inpe.br/posgraduacao/ete/catalogo-disciplinas.php. No INPE, cada crédito corresponde à 15hs de aula conforme o

Regimento Geral da Pós-Graduação disponível em: http://www.inpe.br/posgraduacao/arquivos/Portaria_336v2021.pdf

Bibliography: Todas as disciplinas do Programa (tanto obrigatórias quanto eletivas) estão disponíveis em língua inglesa. A

bibliografia de cada uma encontra-se no catálogo disponível em: http://www.inpe.br/posgraduacao/ete/catalogo-disciplinas.php

Mandatory/Elective: Mandatory

Number of Students: 29

Priority Language: INGLES

Workload: 0

Number of Credits: 0

Item No.: 6

Course Name: Catálogo Completo do PPG-CAP

It's among the 5 most relevant: No

Associated Post Graduation Program(s): 33010013002P1 - COMPUTAÇÃO APLICADA, 33010013009P6 - ENGENHARIA E
TECNOLOGIA ESPACIAIS, 33010013005P0 - SENSORIAMENTO REMOTO

Syllabus: A partir de 2020, todas as disciplinas do Programa (tanto obrigatórias quanto eletivas) estão disponíveis em língua

inglesa. O número de créditos e a ementa de cada uma encontram-se no catálogo disponível em:

http://www.inpe.br/posgraduacao/cap/catalogo-disciplinas.php No INPE, cada crédito corresponde à 15hs de aula conforme o

Regimento Geral da Pós-Graduação disponível em: http://www.inpe.br/posgraduacao/arquivos/Portaria_336v2021.pdf

Bibliography: Todas as disciplinas do Programa (tanto obrigatórias quanto eletivas) estão disponíveis em língua inglesa. A

bibliografia de cada uma encontra-se no catálogo disponível em: http://www.inpe.br/posgraduacao/cap/catalogo-disciplinas.php

Mandatory/Elective: Mandatory

Number of Students: 22

Priority Language: INGLES

Workload: 0
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Number of Credits: 0

Item No.: 7

Course Name: Catálogo Completo do PPG-GES

It's among the 5 most relevant: No

Associated Post Graduation Program(s): 33010013008P0 - GEOFÍSICA ESPACIAL, 33010013010P4 - ASTROFÍSICA,
33010013009P6 - ENGENHARIA E TECNOLOGIA ESPACIAIS

Syllabus: A partir de 2020, todas as disciplinas do Programa (tanto obrigatórias quanto eletivas) estão disponíveis em língua

inglesa. O número de créditos e a ementa de cada uma encontram-se no catálogo disponível em:

http://www.inpe.br/posgraduacao/ges/catalogo-disciplinas.php No INPE, cada crédito corresponde à 15hs de aula conforme o

Regimento Geral da Pós-Graduação disponível em: http://www.inpe.br/posgraduacao/arquivos/Portaria_336v2021.pdf

Bibliography: Todas as disciplinas do Programa (tanto obrigatórias quanto eletivas) estão disponíveis em língua inglesa. A

bibliografia de cada uma encontra-se no catálogo disponível em: http://www.inpe.br/posgraduacao/ges/catalogo-disciplinas.php

Mandatory/Elective: Mandatory

Number of Students: 15

Priority Language: INGLES

Workload: 0

1.7 INTERNATIONAL THEMES

Incorporated international themes through participation in events such as congresses, workshops, seminars and round tables, among
others.

Activity occurred at which location: Brasil

Item No.: 1

Activity Name: Simpósio da Pós-Graduação em Ciência do Sistema Terrestre (SPGCST)

It's among the 5 most relevant: Yes

Country: Brasil

Description: O Simpósio da Pós-Graduação em Ciência do Sistema Terrestre (SPGCST) tem como objetivo atuar como espaço

de discussões e aperfeiçoamento de pesquisas interdisciplinares no âmbito das ciências ambientais. É um ambiente de

aprimoramento profissional, uma vez que conta com a participação de importantes pesquisadores para discutir temas relevantes

e atuais sobre políticas públicas, desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas. O SPGCST encontra-se na sua 10ª

edição. Nas duas útlimas edições (2020 e 2021), em função do Print / INPE, ele se transformou em um evento internacional, com

a participação de pesquisadores e discentes estrangeiros. Os números abaixo referem-se às Edições 9ª e 10º do evento. Links:

IX SPGCST (2020) - http://pg.ccst.inpe.br/spgcst/9simposio/ X SPGCST (2021) - http://pg.ccst.inpe.br/spgcst/10simposio/

Associated Post Graduation Program(s): 33010013011P0 - CIÊNCIA DO SISTEMA TERRESTRE, 33010013003P8 -
METEOROLOGIA, 33010013005P0 - SENSORIAMENTO REMOTO

Total Number of Participants: 213

- Foreigners: 48

Obtained Results: In the last two editions of the SPGCST, lectures and round tables were given with a focus on current and

international issues in the field of earth system science, maintaining the line of inter, multi and transdisciplinarity. These sessions

allowed the training of professors and students with solid concepts linked to discussions and debates from different points of view,

always seeking, in addition to conceptualizing, to develop the critical sense of the participants through debates and discussions.

- Brazilians: 165
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Activity occurred at which location: Brasil

Item No.: 2

Activity Name: Encontro dos Alunos de Pós-Graduação em Meteorologia (EPGMET)

It's among the 5 most relevant: Yes

Country: Brasil

Description: O Encontro dos Alunos de Pós-Graduação em Meteorologia (EPGMET) surgiu devido à necessidade dos

estudantes em promover um evento interno, com o intuito de explorar a multidisciplinaridade e compartilhar as experiências da

pesquisa científica desenvolvida no curso. A primeira edição do Encontro ocorreu no ano 2000, desde então é realizado

anualmente, com exceção do ano de 2012. O Encontro é fruto dos esforços dos próprios estudantes, que visam manter a tradição

em realizar um encontro científico de qualidade, contando com palestrantes renomados do Brasil e exterior das diferentes áreas

abordadas no evento. O números apresentados são referentes às edições de 2018 a 2021. Link:

http://eventos.cptec.inpe.br/epgmet/

Associated Post Graduation Program(s): 33010013003P8 - METEOROLOGIA, 33010013011P0 - CIÊNCIA DO SISTEMA
TERRESTRE

Total Number of Participants: 754

- Foreigners: 151

Obtained Results: Historically, in addition to promoting a meeting between INPE's graduate meteorology students, borders were

opened to welcome students and professionals from other regions of Brazil and the world, in an attempt to break the frontiers of

knowledge. For this, the program consists of lectures, round tables, oral presentations and the like, covering different relevant and

international themes. The works accepted at the event are published in Annals with ISBN. EPGMET has grown every year and, in

recent editions, has not only had the participation of students, but also of its professors, students from other institutions in Brazil,

international researchers and private entrepreneurs, who see in the Meeting an opportunity to discover new talents.

- Brazilians: 603

Activity occurred at which location: Brasil

Item No.: 3

Activity Name: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto (SBSR)

It's among the 5 most relevant: Yes

Country: Brasil

Description: O XX Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto tem como objetivo congregar a comunidade técnico-científica

e o usuário empresarial das áreas de Sensoriamento Remoto, Geoinformática e de suas aplicações para a apresentação de

trabalhos e debates sobre as pesquisas, desenvolvimento tecnológico, ensino e a política científica realizados no país e no

mundo nos últimos dois anos. Os números apresentados referem-se às edições de 2020 e 2019. Links: SBSR Interim (2020) -

http://www.sbsrinterim.com.br/ XIX SBSR (2019) - https://2019.sbsr.com.br/

Associated Post Graduation Program(s): 33010013011P0 - CIÊNCIA DO SISTEMA TERRESTRE, 33010013002P1 -
COMPUTAÇÃO APLICADA, 33010013005P0 - SENSORIAMENTO REMOTO

Total Number of Participants: 2299

- Foreigners: 690

Obtained Results: In the last two editions of the SBSR, lectures and round tables were given, mini-courses were offered, courses

focused on current and international themes, maintaining the line of inter, multi and transdisciplinarity. These sessions allowed the

training of professors and students with solid concepts linked to discussions and debates from different points of view, always

seeking, in addition to conceptualizing, to develop the critical sense of the participants through debates and discussions. The

SBSR has not only counted on the participation of students, but also its professors, students from other institutions in Brazil,

international

- Brazilians: 1609
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researchers and entrepreneurs from the private network, in search of new talent.

Activity occurred at which location: Brasil

Item No.: 4

Activity Name: Workshop de Computação Aplicada (WorCAP)

It's among the 5 most relevant: Yes

Country: Brasil

Description: O Workshop de Computação Aplicada (WorCAP) é um evento do programa de Pós-Graduação em Computação

Aplicada (CAP) do INPE. Existente desde 2000, o WorCAP inicialmente foi um workshop interno para os alunos do programa,

depois aberto para a comunidade e finalmente foi evoluindo para um workshop internacional. Em sua 21ª edição, em 2021, o

workshop contou com apresentações de palestras, minicursos e apresentações de trabalhos ou pesquisas em desenvolvimento.

O WorCAP 2021 tem como objetivo promover interações e discussões relacionadas às linhas de pesquisa CAP entre os

participantes (comunidade interna e externa ao INPE, incluindo exterior) e oferecer conteúdo em áreas correlatas. O evento

abrange as áreas de pesquisa e aplicações em metodologias, técnicas e ferramentas computacionais aplicadas à tecnologia da

informação, extração de informações, e modelagem computacional. Os números apresentados são referentes às edições de

2019, 2020, 2021 Link: WorCAP 2021 - http://www.inpe.br/worcap/2021/ WorCAP 2020 - http://www.inpe.br/worcap/2020/

WorCAP 2019 - http://www.inpe.br/worcap/2019/

Associated Post Graduation Program(s): 33010013002P1 - COMPUTAÇÃO APLICADA, 33010013009P6 - ENGENHARIA E
TECNOLOGIA ESPACIAIS

Total Number of Participants: 1076

- Foreigners: 89

Obtained Results: Lectures - Participants enjoy content presented by CAP professors and researchers, as well as members of

other teaching and research institutions, including foreign ones; Mini-courses - Participants have the opportunity to get to know, in

a practical way, some of the research areas of CAP/INPE and to be introduced to new computational technologies; Technical

sessions - Participants can present and/or watch presentations of work being developed at CAP. Hackaton - Provides practical

application of acquired knowledge and techniques taught in short courses in a light atmosphere of competition.

- Brazilians: 987

Activity occurred at which location: Brasil

Item No.: 5

Activity Name: Workshop da Astrofísica

It's among the 5 most relevant: Yes

Country: Brasil

Description: Anualmente, a Pós-Graduação da Astrofísica, em conjunto com a Divisão de Astrofísica do INPE, realizam o

Workshop da Astrofísica, o qual promove a interação e discussão entre os discentes, docentes e pesquisadores nacionais e

internacionais das pesquisas e projetos em desenvolvimento. Além disso, a Divisão de Astrofísica organiza, semanalmente,

seminários abertos em formato on-line com transmissão ao vivo via Youtube. Acontecem também seminários especiais, que

podem ter datas e horários específicos. Links: http://www.das.inpe.br/seminarios.php

http://www.inpe.br/posgraduacao/ast/workshop/workshop-2021.php

Associated Post Graduation Program(s): 33010013010P4 - ASTROFÍSICA, 33010013008P0 - GEOFÍSICA ESPACIAL

Total Number of Participants: 123

- Foreigners: 35

Obtained Results: In the Astrophysics Workshop and seminars, lectures and round tables are given with a focus on current and
international themes, maintaining the interdisciplinarity. These activities allowed the training of

- Brazilians: 88
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professors and students on relevant topics in the research area, including international topics.

1.8 SYNERGY BETWEEN PROMOTION PROGRAMS

Promoted the synergy among national development programs supported by CAPES to the internationalization effort.

Capes national program used to promote actions: PROAP - Apoio à Pós-Graduação
PROEX - Programa de Excelência Acadêmica

Item No.: 1

Activity: Participação de Discentes em Eventos no Exterior

It's among the 5 most relevant: Yes

Description: O INPE possui 4 PPGs inscritos no PROEX. Os demais utilizam recursos PROAP. Tais recursos tem sido utilizados,
em conjunto com o Print, para mobilidade internacional de discentes, apoiando-nos na participação de escolas de verão,
congressos, workshops e cursos de curta duração (capacitação). Todas as informações relacionadas ao uso de recursos PROEX
para atividades de internaciionalização estão descritas nas fichas de avaliação da Plataforma Sucupira de cada PPG.

Obtained Results: Expansion of Print/INPE's activities due to the synergy of the PROEX and PNPD programs, enabling greater
consolidation of internationalization.

Capes national program used to promote actions: PNPD - Plano Nacional de Pós-Doutorado

Item No.: 2

Activity: Ampliação da Formação Internacional de Doutores

It's among the 5 most relevant: Yes

Description: O INPE possui 7 PPGs inscritos no PNPD. Os recursos tem sido utilizados para mobilidade internacional de
discentes, apoiando-nos na participação de escolas de verão, congressos, workshops e cursos de curta duração (capacitação).
Todas as informações relacionadas ao uso de recursos PNPD para atividades de internaciionalização estão descritas nas fichas
de avaliação da Plataforma Sucupira de cada PPG.

Obtained Results: Expansion of Print/INPE's activities due to the synergy of the PROEX and PNPD programs, enabling greater
consolidation of internationalization.

1.9 INTERNATIONALIZATION STRUCTURE

Describe the internationalization structure, such as the internationalization office, the foreigners' reception center, among others.

Item No.: 1

Structure Type: Centro de acolhimento de estrangeiros

It's among the 5 most relevant: Yes

Description: A ABPG-INPE foi fundada em 25 de setembro de 2019 e tem como objetivo principal defender os interesses dos

bolsistas e pós-graduandos do INPE, além de apoiá-los internamente nas atividades acadêmicas. Diversas ações da ABPG estão

relacionadas ao acolhimento dos alunos estrangeiros e apoio à adaptação desses alunos à realidade brasileira.

Obtained Results: In general, the number of foreign students interested in coming to take master's and doctoral courses at INPE

has increased, both because of the visibility that PrInt/CAPES has, and because of the greater dissemination of opportunities and

the performance of the ABPG. Link: http://150.163.105.10/abpg/site/?page_id=99

Item No.: 2

Structure Type: Escritório de Internacionalização

It's among the 5 most relevant: Yes

Description: Como apoio ao Print/INPE, na forma de um Escritório de Internacionalização, o Instituto possui as seguintes

estruturas previstas em seu Regimento Interno (https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-3.446-de-10-de-setembro-de-2020-

276999324): A Coordenação do Gabinete compete: I - assessorar a Diretoria do Instituto
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em sua representação técnico-científica, social e política no País e no exterior; e II - zelar pelo cumprimento das normas relativas

ao acesso à informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos da Lei de Acesso à Informação - LAI. O Serviço de

Relações Institucionais compete: I - difundir a boa imagem do Instituto no País e exterior; II - elaborar convênios e acordos

nacionais e internacionais do Instituto em estreita colaboração com a Coordenação-Geral de Gestão Organizacional; e III - gerir a

interface do Instituto com MCTI nos assuntos de competência da Coordenação do Gabinete. O Serviço de Comunicação Social

compete: I - difundir as atividades técnicas, científicas e de inovação realizadas no Instituto; II - apoiar a realização de atividades

de extensão em ciência, tecnologia e inovação do Instituto e de outras instituições nacionais e internacionais que atuem em

cooperação com o Instituto; III - manter as atividades do Centro de Visitantes do Instituto; e IV - apoiar a organização e a

realização de solenidades e recepções a autoridades ou eventos no Instituto.

Obtained Results: In conjunction with the International Relations Service of the Board of Directors, the Dean of INPE has defined,

with the support of the Legal Counsel of the Union and the Control Bodies, which are the most appropriate legal procedures for

formalizing international partnerships at the Institute . Such procedures will then enter into the models for the PPGs to formalize

the appropriate international partnerships for co-guardianship and double title, in addition to the cooperation projects themselves.

Item No.: 3

Structure Type: Centro de apoio a estrangeiros

It's among the 5 most relevant: Yes

Description: A ABPG-INPE foi fundada em 25 de setembro de 2019 e tem como objetivo principal defender os interesses dos

bolsistas e pós-graduandos do INPE, além de apoiá-los internamente nas atividades acadêmicas. Diversas ações da ABPG estão

relacionadas ao acolhimento dos alunos estrangeiros e apoio à adaptação desses alunos à realidade brasileira.

Obtained Results: In general, the number of foreign students interested in coming to take master's and doctoral courses at INPE

has increased, both because of the visibility that PrInt/CAPES has, and because of the greater dissemination of opportunities and

the performance of the ABPG. Link: http://150.163.105.10/abpg/site/?page_id=99

Item No.: 4

Structure Type: Outros

It's among the 5 most relevant: Yes

Description: Conforme estabelece o Plano Institucional de Internacionalização da Pós-Graduação do INPE (Ofício nº

1023/2018/SEI-INPE; Processo nº 01340.005118/2018-73), foi criado um Comitê de Avaliação da Internacionalização (CAI)

independente, de caráter consultivo, para avaliação dos resultados do PII-INPE, sendo composto por membros internos e

externos do INPE. São atribuições do CAI: I. Garantir a transparência do processo de acompanhamento e avaliação interna das

metas e da execução do Projeto de Internacionalização; II. Aplicar as métricas de avaliação do PII-INPE definidas pelo Grupo

Gestor a partir das informações fornecidas no diagnóstico institucional, das ações previstas no projeto, das metas estabelecidas

para cada ano e do orçamento alocado; III. Realizar de reuniões anuais para avaliação de todas as atividades realizadas e

resultados alcançados no último ano a partir dos relatórios técnicos produzidos pelo Grupo Gestor; IV. Emitir um parecer de

avaliação das metas e da execução do PII-INPE, sumarizando todas as atividades que efetivamente levaram a resultados

relevantes do ponto de vista da internacionalização institucional, correlacionando-as com a execução financeira a fim de se

verificar a relação custo / benefício de cada ação; V. Recomendar ao Grupo Gestor eventuais revisões das metas e/ou ações do

Projeto, além de possíveis remanejamento de recursos, focando nas atividades de maior impacto e/ou que estejam produzindo

resultados relevantes e/ou incentivando atividades que ainda não estejam produzindo resultados satisfatórios, com o objetivo

fundamental de se obter a máxima eficiência na execução do PII-INPE; O Grupo Gestor do PII-INPE entendeu que membros

externos ao INPE poderiam ser mais efetivos na imparcialidade da avaliação das atividades do Projeto e, em função disso,

poderiam contribuir de forma mais efetiva com sugestões de melhorias e ajustes em sua execução.

Obtained Results: The CAI met in 2021 to assess the first projects of the project (2018 to 2021). In its final
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report, it is stated that efforts were made to expand and consolidate INPE's internationalization. With the partial support of

Brazilian development agencies, even with the cut in the program's funds and considering the pandemic, 75% of the indicators

were achieved. International cooperation projects were consolidated, there were achievements with the participation of foreign

groups, such as workshops and bilateral technical visits. Brazilian researchers, graduate students and post-docs participated in

international scientific events, as well as the implementation of a sandwich doctorate. The analyzes of the meetings and lectures

show that the seniority of the professors and their interactions with foreign groups already participating in cooperation projects.

These points of existing partnerships were important for the success in this execution phase. The biggest deficiencies are

centered on the implementation of scholarships abroad (doctoral and postdoctoral) and on the arrival of visiting foreign professors,

which undermines internationalization. The intention of collaborations between different PPGs is perceived, which should

crystallize in the coming years, increasing interdisciplinarity. All projects have a high scientific / technological impact with positive

economic and social consequences for Brazil. Some publications in indexed journals and/or in the annals of international events,

despite being made in English, are not authored or co-authored by foreign researchers.

1.10 COTUTELLE

List the cotutelle initiatives in partnership with foreign institutions and their results.

Item No.: 1

Initiative: Previsão de Cotutela no Regimento Geral

It's among the 5 most relevant: Yes

&lt;style isBold=&quot;true&quot;&gt;Description:&lt;/style&gt; Em conjunto com o Serviço de Relações Internacionais do Gabinete

da Direção, a Pró-Reitoria do INPE tem definido em conjunto com a Consultoria Jurídica da União e os Órgãos de Controle quais

os procedimentos jurídicos mais adequados para a formalização das parcerias de co-tutela no Instituto. Em paralelo a isso, o

Regimento Geral do INPE, em seus Art. 37 e 38, já prevê esse tipo de parceria (conforme a seguir): Art. 37 O desenvolvimento de

Doutorado em regime de cotutela com outras instuições (dupla tulação) será admido no âmbito dos Programas de Pós-

Graduação do INPE, observando-se a legislação vigente e as recomendações instucionais. Art. 38 O regime de cotutela será

regulamentado através de convênios específicos entre as instuições envolvidas, consideradas as disposições regimentais dos

programas de pós-graduação das duas instuições e respeitando as regras do programa de pós- graduação do INPE. Esta

regulamentação deverá estabelecer, no mínimo, os seguintes itens: § 1o O tempo mínimo de permanência em cada uma das

duas instuições envolvidas; § 2o As obrigações financeiras a serem assumidas pelas partes envolvidas e dispensar o discente de

taxas escolares; § 3o Que os trabalhos de pesquisa serão de responsabilidade de dois orientadores: um do programa de Pós-

Graduação do INPE, e outro da instuição conveniada, que deverão comprometer-se prévia e formalmente, a assumir a orientação

do discente; § 4o A reciprocidade entre as instuições; § 5o Assegurar a validade da tese defendida na abrangência da orientação

conjunta; § 6o Assegurar que o tema da tese, a publicação, a exploração e os resultados da pesquisa serão comuns às instuições

parceiras, considerando as normas vigentes nos dois países parcipantes; § 7o Reconhecer que a tese deverá ter uma única

defesa.

Obtained Results: The procedures are still being analyzed by the Legal Counsel of the Union and by the Control Bodies and,
therefore, no formalization has yet been implemented.

1.11 DOUBLE DEGREE

List the double degree initiatives in partnership with foreign institutions and their results.
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Item No.: 1

Initiative: Previsão de Dupla Titulação no Regimento Interno

It's among the 5 most relevant: Yes

Description: Em conjunto com o Serviço de Relações Internacionais do Gabinete da Direção, a Pró-Reitoria do INPE tem

definido em conjunto com a Consultoria Jurídica da União e os Órgãos de Controle quais os procedimentos jurídicos mais

adequados para a formalização das parcerias de co-tutela no Instituto. Em paralelo a isso, o Regimento Geral do INPE, em seus

Art. 37 e 38, já prevê esse tipo de parceria (conforme a seguir): Art. 37 O desenvolvimento de Doutorado em regime de cotutela

com outras instuições (dupla tulação) será admido no âmbito dos Programas de Pós-Graduação do INPE, observando-se a

legislação vigente e as recomendações instucionais. Art. 38 O regime de cotutela será regulamentado através de convênios

específicos entre as instuições envolvidas, consideradas as disposições regimentais dos programas de pós-graduação das duas

instuições e respeitando as regras do programa de pós- graduação do INPE. Esta regulamentação deverá estabelecer, no

mínimo, os seguintes itens: § 1o O tempo mínimo de permanência em cada uma das duas instuições envolvidas; § 2o As

obrigações financeiras a serem assumidas pelas partes envolvidas e dispensar o discente de taxas escolares; § 3o Que os

trabalhos de pesquisa serão de responsabilidade de dois orientadores: um do programa de Pós-Graduação do INPE, e outro da

instuição conveniada, que deverão comprometer-se prévia e formalmente, a assumir a orientação do discente; § 4o A

reciprocidade entre as instuições; § 5o Assegurar a validade da tese defendida na abrangência da orientação conjunta; § 6o

Assegurar que o tema da tese, a publicação, a exploração e os resultados da pesquisa serão comuns às instuições parceiras,

considerando as normas vigentes nos dois países parcipantes; § 7o Reconhecer que a tese deverá ter uma única defesa.

Obtained Results: The procedures are still being analyzed by the Legal Counsel of the Union and by the Control Bodies and,
therefore, no formalization has yet been implemented.

1.12 ORGANIZATION IN EVENTS

List the actions with organization in events.

Activity occurred at which location: Brasil

Item No.: 1

Event Name: CubeDesign

It's among the 5 most relevant: Yes

Country: Brasil

Description: O CubeDesign é uma competição latino-americana anual de desenvolvimento de pequenos satélites. Percebendo a

necessidade de uma aproximação com a sociedade em geral e também com estudantes estrangeiros, para ressaltar a

importância das atividades espaciais, os docentes e alunos do PPG-ETE criaram o CubeDesign em 2018, justamente o ano de

início das atividades do Print/INPE. Assim, através da competição, os participantes, buscam ferramentas necessárias para

desenvolver um satélite, ampliando seus conhecimentos sobre a área espacial. As categorias do CubeDesign foram

estabelecidas de modo a aproximar os competidores da área de engenharia e tecnologias espaciais: 1) CubeSat - Destinada a

estudantes de graduação e pós-graduação de qualquer área de ensino; 2) CanSat - Destinada a estudantes de ensino médio,

técnico e graduação de qualquer área de ensino; 3) DataScience - Destinada a estudantes de ensino médio, técnico e graduação

de qualquer área de ensino; 4) ArtSat - Destinada a estudantes de graduação e pós-graduação de qualquer área de ensino. As

categorias CubeSat e CanSat, em particular, tem a oportunidade de desenvolver atividades de Modelagem e Simulação de

Sistemas Espaciais, fundamentais para análise de uma missão espacial. Mais informações estão disponíveis em:

http://www.inpe.br/cubedesign/2021/

Associated Post Graduation Program(s): 33010013009P6 - ENGENHARIA E TECNOLOGIA ESPACIAIS

Organizer: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
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Total Number of Participants: 420

- Foreigners: 80

Obtained Results: CubeDesign, like other engineering competitions, stimulates the development of essential professional skills,

on the other hand, it generates students' curiosity in the competition, attracting more and more audiences to know a little more

about the importance of the space area for society. This initiative brings the traditional actors of the space program closer to the

new generation, including from abroad, interested in the development of small satellites. More than a competition, CubeDesign is

an educational activity of reference in Latin America, which has spread and fostered scientific-technological knowledge in the

space area, inclusively among students at different academic levels. The thematic competition of nanosatellites and their

applications is based on challenges based on problems associated with matters of great relevance to society.

- Brazilians: 340

Activity occurred at which location: Brasil

Item No.: 2

Event Name: I Workshop Internacional do Print/INPE

It's among the 5 most relevant: Yes

Country: Brasil

Description: Ao longo de seus 60 anos, o INPE adquiriu competências, atualmente reconhecidas nacional e internacionalmente,

em atividades de desenvolvimento científico e tecnológico, gerando conhecimentos, produtos, processos e serviços que são

difundidos à sociedade. O Print / INPE tem consolidado o Instituto como uma Instituição com forte internacionalização de suas

atividades acadêmicas e também dos desenvolvimentos tecnológicos, ampliando ainda mais as parcerias e colaborações

internacionais e a formação acadêmica de recursos humanos de nível internacional. O 1º Workshop Internacional do Print / INPE

teve como objetivo apresentar as principais temáticas abordadas pelo projeto institucional e seus sub-projetos, além de discutir os

resultados alcançados nos últimos 3 anos (2018-2020). O evento ocorreu no formato on-line, em Inglês, e contou com a

participação de 4 pesquisadores estrangeiros de grande relevância em suas áreas de atuação, os quais fazem parte do Grupo

Gestor do projeto. Links: https://www.gov.br/inpe/pt-br/eventos/edicoes/1o-workshop-do-print-inpe/evento

https://youtu.be/hgpb3_4JeiM https://youtu.be/HPvPZ_8AyCo

Associated Post Graduation Program(s): 33010013002P1 - COMPUTAÇÃO APLICADA, 33010013003P8 - METEOROLOGIA,

33010013005P0 - SENSORIAMENTO REMOTO, 33010013008P0 - GEOFÍSICA ESPACIAL, 33010013009P6 - ENGENHARIA E

TECNOLOGIA ESPACIAIS, 33010013010P4 - ASTROFÍSICA, 33010013011P0 - CIÊNCIA DO SISTEMA TERRESTRE

Total Number of Participants: 52

- Foreigners: 10

Obtained Results: The 1st International Workshop of Print / INPE aimed to present the main themes addressed by the

institutional project and its sub-projects, in addition to discussing the results achieved in the last 3 years (2018-2020). The event

took place in an online format, in English, and had the participation of 4 foreign researchers of great relevance in their areas of

expertise, who are part of the project's Management Group. All lectures were broadcast live via INPE's Youtube Channel and the

content is currently available for anyone to watch. Other international events organized by INPE not directly related to Print are

individually described in the evaluation forms of the PPGs of the Sucupira Platform.

- Brazilians: 42

Organizer: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
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Activity occurred at which location: Brasil

Item No.: 3

Event Name: Workshop Interno Print/INPE

It's among the 5 most relevant: Yes

Country: Brasil

Description: Esse evento ocorreu em agosto de 2021 e contou com a participação do Diretor do INPE, grupo de coordenadores

e de gestores do Print/INPE. Gestores e coordenadores dos subprojetos realizaram apresentações das atividades realizadas no

âmbito da internacionalização. Os coordenadores apresentaram as principais metas, produtos e desafios de cada subprojeto,

bem como fizeram prestação dos investimentos dos recursos e de bolsas, e o corpo docente convidado, colaborou com dúvidas e

sugestões. A Direção do INPE formalizou o interesse e indicou importantes ações no avanço do Print no Instituto.

Associated Post Graduation Program(s): 33010013010P4 - ASTROFÍSICA, 33010013011P0 - CIÊNCIA DO SISTEMA

TERRESTRE, 33010013002P1 - COMPUTAÇÃO APLICADA, 33010013009P6 - ENGENHARIA E TECNOLOGIA ESPACIAIS,

33010013008P0 - GEOFÍSICA ESPACIAL, 33010013003P8 - METEOROLOGIA, 33010013005P0 - SENSORIAMENTO

REMOTO

Total Number of Participants: 32

- Foreigners: 0

Obtained Results: The meeting allowed the integration of the project members (coordinators, managers) and institute head
director to establish action towards the PPGs course's long-term internationalization.

- Brazilians: 32

Organizer: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

2. PARTNERSHIPS AND RESEARCH NETWORKS

2.1 DEGREE OF DEVELOPMENT

1

Project Type - File Name: Theme 1 - INPE - Aplicações de Satélites para o Desenvolvimento Sustentável

Degree of Development Theme: Em execução

Theme development considerations: Cerca de 90% dos indicadores foram alcançados. Houve um forte movimento

interno no INPE para que a publicações científicas ocorresse em meios de livre acesso, o que refletiu diretamente

nos objetivos e ações do Print. Foram publicados artigos científicos em periódicos internacionais com JCR, além da

escrita de trabalhos de conclusão em inglês e divulgação científica em diversas páginas na Internet. Estabeleceu-se

colaborações sólidas entre o INPE e parceiros internacionais para transferência de conhecimento técnico e aumento

da qualidade da produção científica, o qual é a base de um processo de internacionalização. Houve de fato a criação

de novas redes de pesquisa internacionais, mantendo-se e ampliando-se as redes existentes através de estágios de

doutorado sanduíche no exterior, além da vinda de pesquisadores estrangeiros e estágios de pesquisadores

brasileiros no exterior, promovendo assim a transferência de conhecimento e consolidando parcerias. Priorizar o

ensino de questões científicas emergentes alinhadas com as demandas da sociedade nacional e internacional,

requer a atuação competente das lideranças desta temática, auxiliando estrategicamente o Brasil a cumprir suas

metas internacionais. Dessa forma, o Print está ajudando o INPE a consolidar a internacionalização do ensino em

seus PPGs, atualizando as ementas das disciplinas para incorporar temas emergentes e demandas da sociedade

como resultado as atividades internacionais, entre elas: publicação de trabalhos de conclusão de curso nesse tema,

participação em fóruns relacionados além da divulgação dos resultados em veículos de comunicação. O Print veio no

sentido de consolidar os PPGs como ambientes internacionais que se constituam, cada vez mais, de lideranças

científicas com ampla visibilidade mundial. Apesar da pandemia, que levou às
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restrições de mobilidade, está sendo possível avançar nos quatro objetivos vinculados ao tema. Outras atividades

não relacionadas diretamente ao Print estão descritas individualmente nas fichas de avaliação do PPG na Plataforma

Sucupira.

2

Project Type - File Name: Theme 2 - INPE - Astrofísica Instrumental

Degree of Development Theme: Em execução

Theme development considerations: Cerca de 70% dos indicadores foram alcançados. O desenvolvimento de

novos instrumentos para observação e monitoramento de novos fenômenos nas faixas de frequência de rádio,

infravermelho, óptico, raios-X e raios gama, além do espectro detectável em ondas gravitacionais, já supera as metas

do projeto. Isso ocorreu através de encomendas tecnológicas à indústria nacional, incentivando o desenvolvimento

nacional de tecnologias novas, a expansão dos negócios, geração de renda e criação de novos empregos. O

Print/INPE está consolidando e ampliando a característica institucional de produzir novos conhecimentos com o

aprimoramento de suas atividades de pesquisa, formação acadêmica e de inovação tecnológica. A seguir

destacamos as realizações dentro de cada grande objetivo do subprojeto. Tema 1 = Nos anos de 2020 e 2021, foram

defendidas 6 dissertações de mestrado, sendo que 3 delas (50% portanto) são relacionadas a desenvolvimento de

instrumentação astronômica ou de técnicas associadas, como técnicas de redução e análise de dados.

Considerando as 3 teses finalizadas no mesmo período, uma delas apresenta desenvolvimento instrumental. Os

temas das teses e dissertações referem-se à detecção de ondas gravitacionais, radioastronomia e astronomia de

raios-X. Os trabalhos completos podem ser acessados nos links: http://www.inpe.br/posgraduacao/ast/dissertacoes-

mestrado.php e http://www.inpe.br/posgraduacao/ast/teses-doutorado.php. Tema 2 - Estão em desenvolvimento 3

projetos de instrumentação astronômica com liderança de pesquisadores da equipe. Os projetos são um

radiotelescópio (BINGO), uma câmera óptica (SPARC4), instrumentos em altas energias (ProtoMIRAX e

NanoMIRAX). Pesquisadores e estudantes da equipe fazem parte do consórcio internacional LIGO para detecção de

ondas gravitacionais. Tema 3 - Os projetos BINGO, SPARC4 e ProtoMIRAX e NanoMIRAX realizam encomendas na

indústria e prestadores de serviço especializados no mercado nacional. Tema 4 - A equipe do projeto produz

publicações nas revistas de mais alto impacto em astronomia. Essas publicações podem ser acessadas no link:

http://www.inpe.br/posgraduacao/ast/publicacoes.php. Outras atividades não relacionadas diretamente ao Print estão

descritas individualmente nas fichas de avaliação do PPG na Plataforma Sucupira.

3

Project Type - File Name: Theme 3 - INPE - Heliofísica

Degree of Development Theme: Em execução

Theme development considerations: Cerca de 90% dos indicadores foram alcançados. O desenvolvimento de

novos instrumentos em parceira com grupos estrangeiros para observação e monitoramento de novos fenômenos

físicos na Heliosfera, cuja abrangência inclui Sol, espaço interplanetário, magnetosfera, ionosfera e atmosfera

terrestre e planetárias, já supera a meta de todo o projeto. O Print está consolidando e ampliando a característica

institucional de absorver novos conhecimentos para o aprimoramento de suas atividades de pesquisa, formação

acadêmica e de inovação tecnológica através de estágios de doutorado sanduíche no exterior, visitas de

pesquisadores estrangeiros ao Brasil, estágios de pesquisadores brasileiros no exterior e pós-doutoramento no

Brasil. Dedicou-se à criação e ampliação das redes de colaboração de forma a alcançar as metas planejadas até o

final do projeto. Os PPGs do INPE sempre incentivaram os discentes a publicar suas teses e dissertações em língua

inglesa e oferecer disciplinas em inglês com ementas que contenham temas internacionais de forma a criar um

ambiente internacional no Instituto. Houve um aumento no número de trabalhos de conclusão escritos em inglês,

sendo 40% deles com co-orientação estrangeira, assim como disciplinas obrigatórias e eletivas foram oferecidas em

inglês. Cerca de 35% dos alunos matriculados no PPG são estrangeiros, ultrapassando a meta do período. Houve

um aumento no número de publicações em jornais com JCR, incluindo a participação de co-autores estrangeiros não

apenas nas publicações científicas, mas também nos relatórios técnicos. Apesar das dificuldades
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geradas pela pandemia da COVID-19, foi possível realizar várias atividades, incluindo a indicação de doutorados

sanduiches para o exterior e estágios realizados remotamente. Além disso, as atividades relacionadas aos demais

objetivos estabelecidos nesse projeto também apresentaram evoluções. Outras atividades não relacionadas

diretamente ao Print estão descritas individualmente nas fichas de avaliação do PPG na Plataforma Sucupira.

4

Project Type - File Name: Theme 4 - INPE - Meteorologia Tropical

Degree of Development Theme: Em execução

Theme development considerations: Cerca de 70% dos indicadores foram alcançados. Estudos e modelagem do

clima (fenômenos do clima global e regional) e do tempo, bem como o entendimento das interações biosfera-

atmosfera e oceano-atmosfera, exigem um conhecimento cada vez mais aprofundado sobre modelagem do sistema

terrestre. Foram publicados artigos científicos em período com JCR e além de estágios de doutorado sanduíche no

exterior. Em paralelo, criou-se e formalizou-se o projeto de cooperação internacional com o NCEP/EUA o qual

permitirá o avanço no desenvolvimento do sistema de modelagem e aumento de sua qualidade e resolução espacial,

além de possibilitar novos intercâmbios bilaterais de forma a absorver novos conhecimentos para o aprimoramento

dessas atividades de pesquisa, da formação acadêmica e da inovação tecnológica. Pretende-se, nos próximos anos,

remanejar recursos e utilizar recursos de outras agências de fomento para que as metas das ações afetadas pela

não implementação das cotas sejam alcançadas. Destaca-se o trabalho do docente Dr. Saulo Freitas o qual, após

estágio de 2 anos no exterior, retornou ao Brasil para implantar o modelo global de previsão do tempo que ajudou a

desenvolver em conjunto com a NASA e que foi adotado pelos EUA. Apesar da pandemia limitar a mobilização e da

dificuldade dos alunos nos exames de proficiência, os temas tem sido seguido dentro das linhas de pesquisa da

PPG. O grau de desenvolvimento dos objetivos vinculados ao tema está dentro do previsto, e os indicadores são os

seguintes: i) maioria das pesquisas de docentes e discentes do curso estão vinculados aos objetivos do subprojeto

Meteorologia tropical do PRINT, ii) 2 bolsistas de doutorado sanduíche foram enviados ao exterior esse ano com

bolsa PRINT, iii) as publicações por alunos foram acima do esperado, iv) bem como teve aumento da participação de

alunos em escolas de verao internacional (online) v) realização de evento cientifico na temática do projeto. Outras

atividades não relacionadas diretamente ao Print estão descritas individualmente nas fichas de avaliação do PPG na

Plataforma Sucupira.

5

Project Type - File Name: Theme 5 - INPE - Missões Espaciais

Degree of Development Theme: Em execução

Theme development considerations: Cerca de 75% dos indicadores foram alcançados. Todas as ações desse

tema são voltadas para concepção, projeto, lançamento e execução de missões espaciais. Fundamentalmente,

nesse período, grande parte das atividades concentrou-se na criação e ampliação das redes de colaboração através

de reuniões de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em eventos científicos e workshops no Brasil e no exterior,

de forma a alcançar as metas planejadas até o final do projeto. Essas atividades envolveram diversos alunos do

PPG-ETE, brasileiros e estrangeiros. Consolidou-se também um projeto de cooperação internacional entre o INPE e

diversos grupos estrangeiros na área com a vinda de pesquisadores estrangeiros ao Brasil. Foram publicados artigos

científicos em períodos indexados dentro da temática. No que se refere à plataforma de nanossatélites, dado o

tempo ser extremamente relevante e atual internacionalmente, foram realizadas reuniões / visitas prospectivas com

grupos nacionais e estrangeiros para a formalização de parceria internacional. Destaque para a realização do

CubeDesign, uma competição internacional organizada, realizada e promovida pela PPG-ETE com a participação de

alunos do ensino fundamental e médio de diferentes instituições da América Latina. Diversos alunos e docentes dos

PPGs do INPE participaram como voluntários. Uma matéria sobre o evento foi produzida pelo canal de TV “Brasil

com Ciência”, disponível no link: https://youtu.be/WgbBJQ8DtNQ. O tema vem sendo desenvolvido com bons

resultados, apesar das dificuldades de falta de mobilidade pela pandemia e redução de recursos. Foram enviados 2

bolsistas de doutorado sanduiche ao exterior e 2 bolsistas de pos-doutorado com
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experiência no exterior vieram ao Brasil. A pandemia e bloqueio das bolsas impediu outras mobilidades. Em termos

de publicações, obteve-se cerca do dobro esperado, com mais de uma centena de publicações no período. Houve

também o ingresso de 11 discentes do exterior, um número próximo do esperado (13) e que só não foi atendido

devido à pandemia. Outras atividades não relacionadas diretamente ao Print estão descritas individualmente nas

fichas de avaliação do PPG na Plataforma Sucupira.

6

Project Type - File Name: Theme 6 - INPE - Modelagem e Análise de Dados da Terra e do Espaço

Degree of Development Theme: Em execução

Theme development considerations: O principal objetivo desse tema é promover pesquisa e desenvolvimento no

programa de pós-graduação em Computação Aplicada (CAP) do INPE em parceria com instituições estrangeiras de

referência em três áreas: (1) Análise, modelagem e mineração de dados do espaço e da Terra; (2) Armazenamento e

processamento de grandes volumes de dados espaço-temporais; e (3) Desenvolvimento de software científico para

aplicações ambientais e espaciais. Os principais resultados esperados são: (1) novos projetos de pesquisa e

publicações com colaboradores estrangeiros, envolvendo docentes e discentes da CAP; e (2) novas parcerias nas

três áreas de pesquisa através de intercâmbio de docentes e discentes da CAP e de pesquisadores estrangeiros

através de missões de trabalho e bolsas de doutorado sanduíche de pesquisador visitante. Para atingir o objetivo e

os resultados esperados, foram implementadas as seguintes bolsas e missões com recursos do projeto: (a) 2

missões de trabalho em 2019; (b) 2 bolsas de doutorado sanduíche em 2019; e (c) 3 bolsas de pesquisador

estrangeiro visitante no Brasil, 1 em 2019 e 2 no início de 2020 antes da pandemia. Implementamos todas as bolas

previstas em 2019. Infelizmente, devido a pandemia, não conseguimos implementar todas as bolsas previstas para

2020 e 2021. Durante a pandemia, promoveu-se a participação de docentes e discentes em eventos internacionais

online. Sobre os desafios, além da pandemia, podemos citar: (1) dificuldade dos discentes atingirem a nota mínima

no exame de proficiência em línguas; (2) dificuldade de remanejamento dos recursos do projeto devido à alta do

dólar e à falta de uma tabela de referência da CAPES; e (3) dificuldade do INPE em assinar um acordo de cotutela.

De maneira geral, cerca de 90% dos indicadores foram alcançados. Nesse período, para algumas ações, já se

alcançou a meta de todo o projeto com a implementação estágios de doutorado sanduíche no exterior, consolidação

de parcerias de cooperação internacional existentes, realização de seminários internacionais e reuniões sobre

projetos com a visita de pesquisadores estrangeiros e realização de visitas e/ou estágios a instituições estrangeiras

para execução de atividades dos projetos em andamento e discussão de novas parcerias internacionais. Outras

atividades não relacionadas diretamente ao Print estão descritas individualmente nas fichas de avaliação do PPG na

Plataforma Sucupira.

7

Project Type - File Name: Theme 7 - INPE - Mudanças Ambientais Globais

Degree of Development Theme: Em execução

Theme development considerations: Cerca de 90% dos indicadores foram alcançados. A construção de cenários

integrados baseados em projeções de mudanças climáticas ou de mudanças ambientais, de indicadores de

sustentabilidade baseados nos cenários e as análises de impacto, adaptação e vulnerabilidade às mudanças

ambientais globais são atividades foco dos estágios de doutorado sanduíche no exterior, os quais resultaram em co-

orientação com os respectivos pesquisadores estrangeiros, e da consolidação de 2 parcerias internacionais

existentes. Foram incluídas novas funcionalidades nos componentes de modelagem do sistema terrestre. Organizou-

se seminários internacionais decorrentes da visita de pesquisadores estrangeiros e foram recebidos alunos de

graduação de IES estrangeira na modalidade de estágio de 4 a 6 semanas. As cooperações internacionais para

estudos da sustentabilidade no contexto do nexo água-energia-alimento, em vista das mudanças climáticas, foram

consolidadas com estágios de doutorado sanduíche no exterior. Por fim, a plataforma de base de dados digital

AdaptaClima foi concebida e implementada em sua primeira versão. Seu objetivo é agregar informações relativas as

redes de observação do sistema terrestre das
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quais o INPE e outras instituições participam buscando uma linguagem acessível, principalmente os tomadores de

decisão. Destaca-se que 2 docentes do PPG-CST são membros do grupo de trabalho para confecção do próximo

relatório do IPCC em 2022. Apesar das dificuldades ocasionadas pela pandemia, as atividades do projeto estão

sendo executadas. Em 2020, não foi possível implementar a cota de professor visitante no Brasil, embora tenha sido

aberto Edital para essa cota (não houve candidatos). Com relação às cotas de capacitação, aguarda-se o prazo a ser

estabelecido pela CAPES para realizar a transformação, uma vez que há interesse para esse projeto realizar a

transformação dessas cotas para melhor atender às demandas das atividades. Já existem, como produtos das

mobilidades, artigos científicos publicados em revista internacional e defesas de teses de doutorado disponíveis no

Youtube. Houve ainda palestras oferecidas por pesquisadores do exterior aos discentes do PPG-CST durante os

SPGCST. Os países Austrália e Canadá foram incluídos na lista de países colaboradores do projeto, já como parte

dos resultado das atividades. Outras atividades não relacionadas diretamente ao Print estão descritas

individualmente nas fichas de avaliação do PPG na Plataforma Sucupira.

2.2 RESEARCH NETWORK INFORMATION

2.2.1 Theme 1 - INPE - Aplicações de Satélites para o Desenvolvimento Sustentável

Theme Objective: Fomentar pesquisa e desenvolvimento tecnológico de ponta em observação da Terra por sensores remotos e

suas aplicações

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: No

Duration (Start/End): 10/01/2019 to 09/30/2020

It's among the 5 most relevant: Yes

Is there an associated Partner HEI: Yes

Description: Doctoral internship of 12 months (Oct 2019 – Sep 2020) Student: Wesley Campanharo Brazilian supervisor: Dr

Liana Anderson Project: Spatial and temporal intercomparison of burned area products at global to local scale in the Brazilian

Amazon Institution: Joint Research Centre (JRC), Italy Foreign supervisor: Dr. Jesús San-Miguel-Ayanz

PARTNERSHIP INFORMATION/INTERNATIONALIZATION ACTIVITY 1 - DOUTORADO SANDUÍCHE

PEOPLE INVOLVED

Document No. Type of Document Name

XXXES_0016015 Identificador CAPES Jesus San Miguel Ayanz

XXX.969.668-XX CPF LIANA OIGHENSTEIN ANDERSON

PARTNER HEI

Country HEI

Itália JRC - JOINT RESEARCH CENTRE

VALUE INVOLVED - COUNTERPART

Data not informed.
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MOBILITY ACTIONS

Data not informed.

Actions to prepare professors, students and technical staff both for the period abroad and for their return.

List of scholarship holders who were linked to this partnership with destination abroad or bound for Brazil.

GRANTEES - Doutorado Sanduíche

Grantee: WESLEY AUGUSTO CAMPANHARO

Document: XXX.175.417-XX

Type of Scholarship: Bolsa do Exterior

Origin HEI: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Destination HEI: JOINT RESEARCH CENTRE

Connection: Discente

Country: Brasil

Country: Itália

Initiative: Not Applicable

Title of the work: Spatial and temporal intercomparison of burned area products at global to local scale in the Brazilian
Amazon

ACCOMPLISHED WORK MISSIONS

List of work missions developed within the scope of this partnership.

Data not informed.

PRODUCTS

List the products obtained under this partnership.
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Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 1

Author(s): WESLEY AUGUSTO CAMPANHARO

It's among the 5 most relevant: Yes

Product Subtype: OUTRO

Title: ASSESSMENT OF THE IMPACT CAUSED BY FIRES IN THE BRAZILIAN LEGAL AMAZON FROM 2001 TO 2020

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: Tese de doutorado

Obtained Results: The case study focused on Acre state aimed to establish a methodological basis to allow the up

scaling the results to the entire BLA region. In the local scale, the use of fire was closely linked to the agricultural sector,

especially connected to large proprieties as a tool for deforestation and pasture management. The total damages between

2008 and 2012 in Acre caused by fire represents 0.51%±0.10 of the state’s GDP in normal climatic years, reaching up to

7.03% ±2.45 in drought Years (2010). In this case study, the estimate of the relation between hospitalization and fires was

not entirely elucidated. The second chapter, which covers the whole Amazon, therefore, was delineated to use an

Instrumental Variable (IV) approach to determine how respiratory hospitalizations are associated with air pollution induced

by fires, using a large data set. The results revealed a positive effect of fire-pollution on the hospitalization due to

respiratory diseases in general and, specifically, due to Asthma, which the model predicts that approximately 4,000 people

are yearly affected. The results indicate that the estimates could have been further improved by using other pollutant

indicators, neighborhood effects, time lag or even downscaling the series. Finally, the last chapter analyzes the main

pattern of the fire and its impacts over the BLA through the last 20 years. The results exposed that approximately 17% of

the BLA region already suffered with fire at least once, mostly in small patches ( 40 ha). Nevertheless, this pattern changes

over the years, with an increase of: (1) the minimum area per month, (2) the occurrence of anomalous months, and (3) the

total burned area of the first months of the year. Over these 20 years, the equivalent damage caused by the use of fire is

around 6.28%±1.1p.p per year considering the BLA's GDP. Therefore, this thesis provided a methodological structure and

information to understand the extent, the magnitude and the damage caused by fire in the BLA, contributing to assist

managers in the construction of public policies and clarifying the side effects of fire over the time.

Impact: This thesis provided support to understand the extent, the magnitude and the damage caused by the use of fire in

the Brazilian Legal Amazon during the last 20 years, which can subsidize the planning of public investments, policies and

mitigating measures to decrease the region vulnerability to fires.

Theme Objective: Fomentar pesquisa e desenvolvimento tecnológico de ponta em observação da Terra por sensores remotos e

suas aplicações

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: No

Duration (Start/End): 10/01/2019 to 09/01/2020

It's among the 5 most relevant: Yes

Is there an associated Partner HEI: Yes

Description: Doctoral internship of 12 months (Oct 2019 – Sep 2020) Student: Victor Hugo Rohden Prudente Brazilian

supervisors: Dr Ieda Del'Arco Sanches and Marcos Adami Project: Multisensor optical-SAR approach to land use and land cover

characterization in Roraima Institution: University of Maryland, USA Foreign supervisor: Dr Sergii Skakun

PARTNERSHIP INFORMATION/INTERNATIONALIZATION ACTIVITY 3 - DOUTORADO SANDUÍCHE
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Theme Objective: Fomentar pesquisa e desenvolvimento tecnológico de ponta em observação da Terra por sensores remotos e

suas aplicações

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: No

Duration (Start/End): 10/01/2019 to 09/01/2020

It's among the 5 most relevant: Yes

Is there an associated Partner HEI: Yes

Description: Doctoral internship of 12 months (Oct 2019 – Sep 2020) Student: Victor Hugo Rohden Prudente Brazilian

supervisors: Dr Ieda Del'Arco Sanches and Marcos Adami Project: Multisensor optical-SAR approach to land use and land cover

characterization in Roraima Institution: University of Maryland, USA Foreign supervisor: Dr Sergii Skakun

PEOPLE INVOLVED

Document No. Type of Document Name

XXX.811.768-XX CPF IEDA DEL ARCO SANCHES

XXX.850.369-XX CPF MARCOS ADAMI

XXXES_0015204 Identificador CAPES Sergii Skakun

PARTNER HEI

Country HEI

Estados Unidos UMCP - UNIVERSITY OF MARYLAND, COLLEGE PARK

VALUE INVOLVED - COUNTERPART

Data not informed.

MOBILITY ACTIONS

Data not informed.

Actions to prepare professors, students and technical staff both for the period abroad and for their return.

List of scholarship holders who were linked to this partnership with destination abroad or bound for Brazil.

GRANTEES - Doutorado Sanduíche
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Grantee: VICTOR HUGO ROHDEN PRUDENTE

Document: XXX.014.509-XX

Type of Scholarship: Bolsa do Exterior

Origin HEI: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Destination HEI: UNIVERSITY OF MARYLAND, COLLEGE PARK

Connection: Discente

Country: Brasil

Country: Estados Unidos

Initiative: Not Applicable

Title of the work: Multisensor optical-SAR approach to land use and land cover characterization in Roraima

ACCOMPLISHED WORK MISSIONS

List of work missions developed within the scope of this partnership.

Data not informed.

PRODUCTS

List the products obtained under this partnership.

Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 1

Author(s):

It's among the 5 most relevant: Yes

Product Subtype: OUTRO

Title: Multisensor optical-sar approach to land use and land cover characterization in Roraima

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: Tese de doutorado

Obtained Results: We investigate the possible improvements when SAR (Synthetic Aperture Radar) data is incorporated

into the LULC classification process along with ORS data for 2019 in Roraima state. Twenty-nine scenarios, involving a

combination of optical (MSI/Sentinel-2) and SAR (SAR/Sentinel-1) based features, as well as times of data acquisition,

were considered in this study. Our results show that optical or SAR data used individually are not enough to provide

accurate LULC mapping. The best results in terms of overall accuracy (OA) were achieved using metrics of multi-temporal

surface reflectance and vegetation index (VI) for optical imagery, and values of backscatter coefficient in different

polarizations and their ratios, yielding an OA of 86.41±1.74%. Analysis of three periods of data (January to April, May to

August, and September to December) used for classification allowed us to identify the optimal period for distinguishing

specific classes. Comparing our LULC map with that of MapBiomas, the only LULC map available for 2019 for the whole

state, we observed that our method performed better to map annual and perennial crops and water classes. Our

methodology provided a more accurate LULC for the Roraima state, and the technique, with some adjusts, was applied to

the entire state. In this sense, our last study focuses on comparing different approaches to classify the LULC for Roraima

in 2017, 2018, and 2019. We used a two-stage sampling approach, along with temporal metrics, as an alternative to

decreasing the data volume and the time-
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consuming from the traditional roadside LULC classification process. Two-stage sampling process shown potential to be

used in LULC area estimation, with similar accuracies to the roadside approach. Analyzing the LULC changes (LULCC),

we observed a few changes between 2017 and 2019. The more traditional change was from Forest or Savannas to

Pasture, and from Acacias to Annual crops. In general, our study showed that using SAR with ORS data it is possible

improvement the LULC classification process to Roraima, bringing information about where and when is happening the

changes.

Impact: LULC information about Brazil has an important role for economics and environmental purposes. However, there

is a lack of updates and accurate information for the entire territory. Without such knowledge about the spatial LULC

distribution is not possible to monitor and understand the and use dynamics and impacts. Initiatives as TerraClass and

Mapbiomas are trying to change this scenario. However, for the Roraima state, the first one does not cover the entire state

yet, and the second one needs some improvements. In this context, our approach shows some promising results that can

help such initiatives to improve their methodology for mapping the Roraima state, as well other regions. Our approach

represents an advance for heterogenous LULC mapping in tropical regions using spaceborne.

Theme Objective: Promover o estado da arte do conhecimento científico nas áreas do conhecimento alinhadas com as

demandas da sociedade Brasileira e internacional

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: No

Duration (Start/End): 09/01/2021 to 02/28/2022

It's among the 5 most relevant: Yes

Is there an associated Partner HEI: Yes

Description: Doctoral internship of 6 months (Sep 2021 – Feb 2022) Andrea de Lima Oliveira Brazilian supervisor: Dr Milton

Kampel Project: Remote Sensing of the Phytoplankton Community Structure at the South Brazilian Bight Institution: Plymouth

Marine Laboratory, UK Foreign supervisor: Dr Shubha Sathyendranath

PARTNERSHIP INFORMATION/INTERNATIONALIZATION ACTIVITY 5 - DOUTORADO SANDUICHE

PEOPLE INVOLVED

Document No. Type of Document Name

XXX.345.847-XX CPF MILTON KAMPEL

PARTNER HEI

Country HEI

Reino Unido PML - PLYMOUTH MARINE LABORATORY

VALUE INVOLVED - COUNTERPART

Data not informed.
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MOBILITY ACTIONS

Data not informed.

Actions to prepare professors, students and technical staff both for the period abroad and for their return.

List of scholarship holders who were linked to this partnership with destination abroad or bound for Brazil.

GRANTEES - Doutorado Sanduíche

Grantee: ANDREA DE LIMA OLIVEIRA

Document: XXX.175.818-XX

Type of Scholarship: Bolsa do Exterior

Origin HEI: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Destination HEI: PLYMOUTH MARINE LABORATORY

Connection: Discente

Country: Brasil

Country: Reino Unido

Initiative: Not Applicable

Title of the work: Remote Sensing of the Phytoplankton Community Structure at the South Brazilian Bight

ACCOMPLISHED WORK MISSIONS

List of work missions developed within the scope of this partnership.

Data not informed.

PRODUCTS

List the products obtained under this partnership.

Data not informed.

Theme Objective: Fomentar pesquisa e desenvolvimento tecnológico de ponta em observação da Terra por sensores remotos e

suas aplicações

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: No

Duration (Start/End): 09/01/2019 to 08/30/2020

It's among the 5 most relevant: Yes

Is there an associated Partner HEI: Yes

Description: Doctoral internship of 12 months (Sep 2019 - Aug 2020) Student: Fabio Corrêa Alves Brazilian supervisor: Dr Márcio

Valeriano and Dilce Rossetti Project: Neotectonic investigation of river long-profiles in

PARTNERSHIP INFORMATION/INTERNATIONALIZATION ACTIVITY 7 - DOUTORADO SANDUÍCHE
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passive margin areas (NE Brazil and SW Marocco) Institution: University of Plymouth, UK Foreign supervisors: Dr Martin Stokes

and Dr Sarah Boulton Fabio Alves recebeu o prêmio Jovem Geomorfólogo - Getúlio Vargas Barbosa concedido pela União da

Geomorfologia Brasileira (UGB). Essa foi a sexta edição do prêmio divulgada durante a abertura do 13° Simpósio Nacional de

Geomorfologia – SINAGEO (https://www.instagram.com/p/CWUNY0llFtd/).

PEOPLE INVOLVED

Document No. Type of Document Name

XXX.341.839-XX CPF DILCE DE FATIMA ROSSETTI

XXX.699.248-XX CPF MARCIO DE MORISSON VALERIANO

XXXES_0016012 Identificador CAPES Martin Stokes

XXXES_0016014 Identificador CAPES Sarah Boulton

PARTNER HEI

Country HEI

Reino Unido UOP - UNIVERSITY OF PLYMOUTH

VALUE INVOLVED - COUNTERPART

Data not informed.

MOBILITY ACTIONS

Data not informed.

Actions to prepare professors, students and technical staff both for the period abroad and for their return.

List of scholarship holders who were linked to this partnership with destination abroad or bound for Brazil.

GRANTEES - Doutorado Sanduíche

Grantee: FABIO CORREA ALVES

Document: XXX.870.208-XX

Type of Scholarship: Bolsa do Exterior

Origin HEI: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Destination HEI: PLYMOUTH UNIVERSITY

Connection: Discente

Country: Brasil

Country: Reino Unido

Initiative: Not Applicable

Title of the work: Neotectonic investigation of river long-profiles in passive margin areas (NE Brazil and SW Marocco)
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ACCOMPLISHED WORK MISSIONS

List of work missions developed within the scope of this partnership.

Data not informed.

PRODUCTS

List the products obtained under this partnership.

Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 1

Author(s): FABIO CORREA ALVES

It's among the 5 most relevant: Yes

Product Subtype: OUTRO

Title: DEM-BASED MORPHOTECTONIC ANALYSIS OF A PASSIVE CONTINENTAL MARGIN OF SOUTH AMERICA:
NORTHERN PARAÍBA BASIN, NE BRAZIL

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: Tese de doutorado

Obtained Results: This work aimed to investigate if qualitative and quantitative analyses of digital elevation model (DEM)

data can explain if the dome at the northern sector of the Paraíba Basin is related to the tectonic inversion in the Late

Quaternary. This development used the 1 arc-second DEM of the Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) as data

source for different applications. The morphological analysis of the domic reliefs was based on drainage networks, swath

topographic profiles and geomorphic indices, analysis of drainage divides, as well as detection and study of knickpoints. A

methodology for geological discrimination of sedimentary units was developed through geomorphometric regionalization

and revealed that the slope, elevation, hypsometric integral, topographic coherence, and valley depth were the most

suitable variables to discriminate Miocene from Quaternary units. This method resulted satisfactory overall (80.6 %) and by

class accuracies (Post-Barreiras terrain: producer’s accuracies = 83% and user’s accuracies = 90.7 %). The morphological

analysis of the domic reliefs revealed radial to recurved trellis patterns; tilted and asymmetric sub-basins; and anomalous

river profiles. The analysis of drainage divide indicated some mobile segments with direction towards a high-elevation,

chevron-shaped plateau related to lithological control by diferences in bedrock erodibility. Although this was the cause of

some knickpoints detected in the study area, river profiles with slope-break knickpoints, and steep channels with high

incision and elevation values recorded mostly on homogeneous lithology were more likely related to tectonics. Statistical

analysis suggested that the lowest knickpoints in each river were formed during a single tectonic event not older than the

Miocene. The geomorphometric evidence of tectonic control, added to the domic relief, suggested that the northern

Paraíba Basin might have also been affected by the basin inversion that produced the folding of correlated strata in the

central and southern sectors of the Paraíba Basin. This event is correlated with the Andean Quechuan tectonic phase.

These results corroborate the proposal that the passive margin of the South American plate remained under tectonic stress

long after the main rifting in the late Jurassic-early Cretaceous.

Impact: The morphological analysis of the drainage network and the application of geomorphic indices derived from the

SRTM-DEM data succeeded in unraveling the tectonic control of the northern Paraíba Basin. This approach has the

potential to help the investigation of tectonics in other reliefs where the
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scarcity of geological exposures makes a direct investigation of structures troublesome, as in the case of the study site.

Theme Objective: Prover excelência na educação de nível superior e capacitação técnica na área de aplicações de satélites

para o desenvolvimento sustentável

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: No

Duration (Start/End): 11/15/2019 to 11/23/2019

It's among the 5 most relevant: No

Is there an associated Partner HEI: Yes

Description: Partida do Brasil em 15/11/2019 e chegada em Camberra em 16/11/2019. Dias 17, 18 e 19/11/2019 reuniões com o

Dr. Nagur Cherukuru e outros membros do Programa de Desenvolvimento e Gerenciamento Costeiro da Diretoria de Oceano e

Atmosfera do CSIRO para discutir o projeto SENSING e o que o CSIRO pode aportar à internacionalização do programa de pós-

graduação em sensoriamento remoto do INPE. Apresentação de seminário de 1 hora sobre o INPE, a PGSER e projetos de

pesquisa e desenvolvimento em andamento no INPE na área de Observação da Terra. Representantes da Embaixada brasileira

em Camberra e do Departamento Australiano de Relações Exteriores participaram do seminário e de reunião. Partida de

Camberra dia 20/11/2019 e chegada em Brisbane. Dias 21 e 22/11/2019 reuniões com o Dr. Tim Malthus e outros pesquisadores

do CSIRO e técnicos do Centro de Sensoriamento remoto do Governo de Queensland. Apresentaçào de seminário, similar ao de

Camberra. Foi realizada uma reunião com Dr. Andy Stevens, Diretor de Pesquisa do CSIRO e com Rodrigo Bustamante,

encarregado das relações internacionais do CSIRO para a América Latina. Foram discutidas propostas conjuntas entre INPE e

CSIRO visando o desenvolvimento de parcerias. A viagem foi muito proveitosa, com reuniões realizadas com pelo menos 16

pesquisadores ou gestores Australianos. A apresentação dos seminários contou com bom número de assistentes, havendo

sessão de perguntas no final de cada apresentação. A Embaixada brasileira na Austrália e o departamento de Relações

Exteriores da Austrália estão apoiando esta iniciativa. A realização da missão do Dr Milton trouxe os seguintes

benefícios/resultados: 1) a visita aqui no INPE de uma delação do CSIRO, em dezembro 2019, para discussão de possíveis

parcerias. 2) Elaboração de um projeto em conjunto, o qual foi submetido para uma agência na Austrália. Infelizmente, com a

pandemia, a chamada foi cancelada (adiada) e eles estão aguardando nova oportunidade para submeter novamente a proposta.

3) Dr Milton também foi consultado em relação a participar e opinar sobre uma nova missão orbital sendo proposta na Austrália -

AquaWatch. 4) o Dr Nagur do CSIRO convidou o Dr Milton para atual com ele como editor convidado para um número especial

da revista "Remote Sensing", cujo titulo é "Optical remote sensing of tropical coastal aquatic ecosystems".

PARTNERSHIP INFORMATION/INTERNATIONALIZATION ACTIVITY 9 - MISSÃO DE TRABALHO

PEOPLE INVOLVED

Document No. Type of Document Name

XXX.345.847-XX CPF MILTON KAMPEL

PARTNER HEI

Country HEI

Austrália CSIRO - COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION

142



VALUE INVOLVED - COUNTERPART

Data not informed.

MOBILITY ACTIONS

Data not informed.

Actions to prepare professors, students and technical staff both for the period abroad and for their return.

List of scholarship holders who were linked to this partnership with destination abroad or bound for Brazil.

Data not informed.

ACCOMPLISHED WORK MISSIONS

List of work missions developed within the scope of this partnership.

MISSION ACCOMPLISHED - 1244 - MILTON KAMPEL - 11/15/2019 TO 11/23/2019

CONCLUSION INFORMATION

WORK MISSION BENEFICIARY INFORMATION

Did this mission factor in resources from the counterpart: No

Has the mission information changed: No

Name: MILTON KAMPEL

Document: XXX.345.847-XX

Type of Mission Beneficiary: Pesquisador brasileiro

Start: 11/15/2019

End: 11/23/2019

Number of Work Mission days: 8

Related HEI: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Post Graduation Program: 33010013005P0 - SENSORIAMENTO REMOTO

Study HEI: -

Post Graduation Program: -
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Quantity Total (R$)Value (R$)

PASSAGEM 1 R$ 8.730,99R$ 8.730,99

DIÁRIAS 8 R$ 8.602,64R$ 1.075,33

SEGURO SAÚDE 1 R$ 372,23R$ 372,23

EXPENDITURE ESTIMATION (R$)

Brasil - Austrália

Austrália - Brasil

TRAVEL SECTION

Activity Institution/Company
CountryType Of

Objective Event/Congress

Activity
Accomplished
?

Outras ações de

internacionalização
Consolidação de
parceria

COMMONWEALTH

SCIENTIFIC AND

INDUSTRIAL RESEARCH

ORGANISATION

Austrália
Yes

WORK MISSION OBJECTIVE

LinkType of DocumentConclusion/Result Name of Document

Acordos de cooperação internacional Carta de apoio da
instituição

__Resultados Missão Milton
Kampel.pdf

INFORMATION COMPLEMENT

1 - Occured Facts/People Contacted:

Partida do Brasil em 15/11/2019 e chegada em Camberra em 16/11/2019. Dias 17, 18 e 19/11/2019 reuniões com o Dr.

Nagur Cherukuru e outros membros do Programa de Desenvolvimento e Gerenciamento Costeiro da Diretoria de Oceano e

Atmosfera do CSIRO para discutir o projeto SENSING e o que o CSIRO pode aportar à internacionalização do programa de

pós-graduação em sensoriamento remoto do INPE. Apresentação de seminário de 1 hora sobre o INPE, a PGSER e

projetos de pesquisa e desenvolvimento em andamento no INPE na área de Observação da Terra. Representantes da

Embaixada brasileira em Camberra e do Departamento Australiano de Relações Exteriores participaram do seminário e de

reunião. Partida de Camberra dia 20/11/2019 e chegada em Brisbane. Dias 21 e 22/11/2019 reuniões com o Dr. Tim Malthus

e outros pesquisadores do CSIRO e técnicos do Centro de Sensoriamento remoto do Governo de Queensland.

Apresentação de seminário, similar ao de Camberra. Foi realizada uma reunião com Dr. Andy Stevens, Diretor de Pesquisa

do CSIRO e com Rodrigo Bustamante, encarregado das relações internacionais do CSIRO para a América Latina. Foram

discutidas propostas conjuntas entre INPE e CSIRO visando o desenvolvimento de parcerias.

2 - Conclusion/Results achieved:
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3 - Suggestions of the benefits that can be obtained from this work mission:

O programa de pós-graduação em sensoriamento remoto do INPE (PGSER) poderá enviar alunos para o CSIRO Austrália

no âmbito do programa PRINT/CAPES. Havendo recursos, pesquisadores do CSIRO poderão vir ao INPE colaborar com o

PGSER. O CSIRO está agendando uma visita ao INPE para o início de dezembro próximo.

PRODUCTS

List the products obtained under this partnership.

Data not informed.

Theme Objective: Promover o estado da arte do conhecimento científico nas áreas do conhecimento alinhadas com as

demandas da sociedade Brasileira e internacional

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: No

Duration (Start/End): 09/01/2021 to 02/28/2022

It's among the 5 most relevant: Yes

Is there an associated Partner HEI: Yes

Description: Doctoral internship of 6 months (Sep 2021 – Feb 2022) Celina Candida Ferreira Rodrigues Brazilian supervisor: Dr

Luciano Pezzi Project: The CO2 fluxes and their relationship to environmental Conditions on the Southwest Atlantic Ocean and a

portion of the Austral Ocean Institution: University of Kansas, USA Foreign supervisor: Nathaniel Brunsell

PARTNERSHIP INFORMATION/INTERNATIONALIZATION ACTIVITY 11 - DOUTORADO SANDUÍCHE

PEOPLE INVOLVED

Document No. Type of Document Name

XXX.223.870-XX CPF LUCIANO PONZI PEZZI

XXXUPIRA_968207 Passaporte Nathaniel Alan Brunsell

PARTNER HEI

Country HEI

Estados Unidos KU - THE UNIVERSITY OF KANSAS

VALUE INVOLVED - COUNTERPART

Data not informed.
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MOBILITY ACTIONS

Data not informed.

Actions to prepare professors, students and technical staff both for the period abroad and for their return.

List of scholarship holders who were linked to this partnership with destination abroad or bound for Brazil.

GRANTEES - Doutorado Sanduíche

Grantee: CELINA CANDIDA FERREIRA RODRIGUES

Document: XXX.866.876-XX

Type of Scholarship: Bolsa do Exterior

Origin HEI: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Destination HEI: THE UNIVERSITY OF KANSAS

Connection: Discente

Country: Brasil

Country: Estados Unidos

Initiative: Not Applicable

Title of the work: The CO2 fluxes and their relationship to environmental Conditions on the Southwest Atlantic Ocean and a
portion of the Austral Ocean

ACCOMPLISHED WORK MISSIONS

List of work missions developed within the scope of this partnership.

Data not informed.

PRODUCTS

List the products obtained under this partnership.

Data not informed.

2.2.2 Theme 2 - INPE - Astrofísica Instrumental

Theme Objective: Produzir conhecimento científico em física e astrofísica de fronteira e comunicá-los para a comunidade

científica e a sociedade em geral.

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: No

Duration (Start/End): 01/06/2020

It's among the 5 most relevant: Yes

Is there an associated Partner HEI: Yes

PARTNERSHIP INFORMATION/INTERNATIONALIZATION ACTIVITY 1 - AVANÇOS EM CIÊNCIA DE DADOS
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Description: Pesquisa em infraestrutura para ciência de dados reprodutíveis e algoritmos de aprendizado de máquina de alto
desempenho.

PEOPLE INVOLVED

Document No. Type of Document Name

XXX.715.878-XX CPF CLAUDIA VILEGA RODRIGUES

XXX.300.602-XX CPF RAFAEL DUARTE COELHO DOS SANTOS

PARTNER HEI

Country HEI

Estados Unidos JHU - JOHNS HOPKINS UNIVERSITY

VALUE INVOLVED - COUNTERPART

Data not informed.

MOBILITY ACTIONS

Data not informed.

Actions to prepare professors, students and technical staff both for the period abroad and for their return.

List of scholarship holders who were linked to this partnership with destination abroad or bound for Brazil.

GRANTEES - Professor Visitante

Grantee: Randal Burns

Document: XXX0000229241997

Type of Scholarship: Bolsa do País

Origin HEI: JOHNS HOPKINS UNIVERSITY

Destination HEI: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Connection: Docente

Country: Estados Unidos

Country: Brasil

Title of the work: From January 6th to January 24th, 2020, Dr. Randal Burns, Professor and Chair of the Department of

Computer Science, Johns Hopkins University, visited the National Institute for Space Research. His visit was sponsored by

the CAPES-PrInt program through the PrInt’s “Instrumental Astrophysics” subproject. Dr. Burns was invited to teach and talk

about his research on infrastructure for reproducible data science and high-performance machine learning algorithms. He is

also the chair of the Computer Science department at the Johns Hopkins University, and his visit helped reinforce the

contacts INPE already have with that university. Some of the talks given during Dr. Burns’ visit were: (1) Lecture “External

Memory Systems for Data Science and Machine Learning” (in English). This lecture, presented on January 21st, was open to

all interested parties. There were around 28 participants: students from the Applied Computing,
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Space Geophysics and Meteorology graduate programs, lecturers from those programs and staff at INPE. This lecture was

also presented at INPE’s Cachoeira Paulista campus on January 22nd, for students of the Applied Computing and

Meteorology graduate courses and staff. (2) Lecture “Reproducible Data Science with Gigantum” (in English). This lecture,

presented on January 23st, was open to all interested parties. There were around 18 participants: students from the Applied

Computing and Space Geophysics graduate programs, lecturers from those programs and some staff at INPE. (3) Short

Course “Parallel Programming for Data Science” (in English). This eight-hour course was taught between January 13th and

16th, in the LabGeo seminar room, for 40 students of the Applied Computing, Meteorology, Astrophysics and Remote

Sensing graduate programs at INPE and some researchers and staff. During his visit Dr. Burns also had meetings with

INPE’s researchers on topics such as turbulence simulation databases, data science infrastructure and applications and

usage of the Gigantum software platform for education. Dr. Burns also made contacts with some candidates for a post-

doctoral stage at the Johns Hopkins University.

ACCOMPLISHED WORK MISSIONS

List of work missions developed within the scope of this partnership.

Data not informed.

PRODUCTS

List the products obtained under this partnership.

Data not informed.

Theme Objective: Desenvolver Instrumentação Astronômica "Estado da Arte"

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: Yes

Duration (Start/End): 11/01/2018

It's among the 5 most relevant: Yes

Is there an associated Partner HEI: Yes

Description: Desenvolvimento do radio telescópio BINGO.

PARTNERSHIP INFORMATION/INTERNATIONALIZATION ACTIVITY 3 - THE BINGO RADIO TELESCOPE: A NEW
INSTRUMENT TO INVESTIGATE THE UNIVERSE IN THE REDSHIFT WINDOW 0.13 < Z < 0.45

PEOPLE INVOLVED

Document No. Type of Document Name

XXX.720.537-XX CPF CARLOS ALEXANDRE WUENSCHE DE SOUZA

PARTNER HEI

Country HEI

Reino Unido UCL - UNIVERSITY OF LONDON - UNIVERSITY COLLEGE LONDON
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VALUE INVOLVED - COUNTERPART

Data not informed.

MOBILITY ACTIONS

Actions to prepare professors, students and technical staff both for the period abroad and for their return.

3 1

Students Faculty

ACTIVITY 1: BINGO RADIO TELESCOPE

Technical Staff Participants Total

3 7

Description: Prof. Abdalla is coordinating the optical design of the BINGO telescope and is interacting strongly

with INPE's group, that simulates the mission performance and is building the receiver prototype (horn, front end

and detector electronics). The main actions currently led by Prof. Abdalla in the collaboration are: 1) work in the

integration of receiver and optics subsystems; 2) prepare INPE’s group to be able to use functional pipelines to

extract the best possible data from the telescope.

3 1

Students Faculty

ACTIVITY 2: REUNIÕES SEMANAIS DA COLABORAÇÃO BINGO

Technical Staff Participants Total

2 6

Description: São realizadas reuniões semanais da colaboração BINGO.

List of scholarship holders who were linked to this partnership with destination abroad or bound for Brazil.

GRANTEES - Professor Visitante

Grantee: FILIPE BATONI ABDALLA

Document: XXX.866.898-XX

Type of Scholarship: Bolsa do País

Origin HEI: UNIVERSITY OF LONDON - UNIVERSITY COLLEGE LONDON

Destination HEI: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Connection: Sem Vínculo

Country: Reino Unido

Country: Brasil

Title of the work: The BINGO radio telescope: a new instrument to investigate the Universe in the redshift window 0.13 z
0.45
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ACCOMPLISHED WORK MISSIONS

List of work missions developed within the scope of this partnership.

Data not informed.

PRODUCTS

List the products obtained under this partnership.

Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 1

Author(s): CARLOS ALEXANDRE WUENSCHE DE SOUZA

It's among the 5 most relevant: No

Product Subtype: ARTIGO EM PERIÓDICO

Title: The BINGO Project VII: Cosmological Forecasts from 21-cm Intensity Mapping

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021arXiv210701639C/abstract

Obtained Results: The 21-cm line of neutral hydrogen (HI) opens a new avenue in our exploration of the Universe's

structure and evolution. It provides complementary data with different systematics, which aim to improve our current

understanding of the  CDM model. Among several radio cosmological surveys designed to measure this line, BINGO is a

single dish telescope mainly designed to detect Baryon Acoustic Oscillations (BAO) at low redshifts ( 0.127 0.449 ). Our

goal is to assess the capabilities of the fiducial BINGO setup to constrain the cosmological parameters and analyse the

effect of different instrument configurations. We will use the 21-cm angular power spectra to extract information about the

HI signal and the Fisher matrix formalism to study BINGO projected constraining power. We use the Phase 1 fiducial

configuration of the BINGO telescope to perform our cosmological forecasts. In addition, we investigate the impact of

several instrumental setups and different cosmological models. Combining BINGO with Planck temperature and

polarization data, we project a 1% and a 3% precision measurement at 68% CL for the Hubble constant and the dark

energy (DE) equation of state (EoS), respectively, within the wCDM model. Assuming a CPL parametrization, the EoS

parameters have standard deviations given by w0=0.30 and wa=1.2 . We find that BINGO can also help breaking

degeneracies in alternative models, which improves the cosmological constraints significantly. Moreover, we can access

information about the HI density and bias, obtaining 8.5% and 6% precision, respectively, assuming they vary with redshift

at three independent bins. The fiducial BINGO configuration will be able to extract significant information from the HI

distribution and provide constraints competitive with current and future cosmological surveys. (Abridged)

Impact: Divulgação das atividades na comunidade científica.
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Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 2

Author(s):

It's among the 5 most relevant: No

Product Subtype: ARTIGO EM PERIÓDICO

Title: The BINGO Project VI: HI Halo Occupation Distribution and Mock Building

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021arXiv210701638Z/abstract 16 pages, 20 figures, 1 table.
Accepted for publication in A&A; doi:10.1051/0004-6361/202140887

Obtained Results: BINGO (Baryon Acoustic Oscillations from Integrated Neutral Gas Observations.) is a radio telescope

designed to survey from 980 MHz to 1260 MHz, observe the neutral Hydrogen (HI) 21-cm line and detect BAO (Baryon

Acoustic Oscillation) signal with Intensity Mapping technique. Here we present our method to generate mock maps of the

21-cm Intensity Mapping signal covering the BINGO frequency range and related test results. (Abridged)

Impact: Divulgação na comunidade científica.

Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 3

Author(s): CARLOS ALEXANDRE WUENSCHE DE SOUZA

It's among the 5 most relevant: No

Product Subtype: ARTIGO EM PERIÓDICO

Title: The BINGO Project V: Further steps in Component Separation and Bispectrum Analysis

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021arXiv210701637F/abstract 19 pages, 16 figures, 1 table.
Submitted to A&A

Obtained Results: Observing the neutral Hydrogen (HI) distribution across the Universe via redshifted 21-cm line Intensity

Mapping (IM) constitutes a powerful probe for cosmology. However, this redshifted 21cm signal is obscured by the

foreground emission. This paper addresses the capabilities of the BINGO survey to separate such signals. Specifically, this

paper (a) looks in detail at the different residuals left over by foreground components, (b) shows that a noise-corrected

spectrum is unbiased and (c) shows that we understand the remaining systematic residuals by analyzing non-zero

contributions to the three point function. We use the Generalized Needlet Internal Linear Combination (GNILC), which we

apply to sky simulations of the BINGO experiment for each redshift bin of the survey. We present our recovery of the

redshifted 21-cm signal from sky simulations of the BINGO experiment including foreground components. We test the

recovery of the 21-cm signal through the angular power spectrum at different redshifts, as well as the recovery of its non-

Gaussian distribution through a bispectrum analysis. We find that non-Gaussianities from the original foreground maps can

be removed down to, at least, the noise limit of the BINGO survey with such techniques. Our bispectrum analysis yields

strong tests of the level of the residual foreground contamination in the recovered 21-cm signal, thereby allowing us to both

optimize and validate our component separation analysis. (Abridged)

Impact: Divulgação entre a comunidade científica.

151



Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 4

Author(s): CARLOS ALEXANDRE WUENSCHE DE SOUZA

It's among the 5 most relevant: No

Product Subtype: ARTIGO EM PERIÓDICO

Title: The BINGO Project III: Optical design and optimisation of the focal plane

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021arXiv210701635A/abstract 20 pages, 22 figures, 3 tables.
Submitted to A&A

Obtained Results: The BINGO telescope was designed to measure the fluctuations of the 21-cm radiation arising from the

hyperfine transition of neutral hydrogen and aims to measure the Baryon Acoustic Oscillations (BAO) from such

fluctuations, therefore serving as a pathfinder to future deeper intensity mapping surveys. The requirements for the Phase

1 of the projects consider a large reflector system (two 40 m-class dishes in a crossed-Dragone configuration), illuminating

a focal plane with 28 horns to measure the sky with two circular polarisations in a drift scan mode to produce

measurements of the radiation in intensity as well as the circular polarisation. In this paper we present the optical design

for the instrument. We describe the intensity and polarisation properties of the beams and the optical arrangement of the

horns in the focal plane to produce a homogeneous and well-sampled map after the end of Phase 1. Our analysis provides

an optimal model for the location of the horns in the focal plane, producing a homogeneous and Nyquist sampled map after

the nominal survey time. We arrive at an optimal configuration for the optical system, including the focal plane positioning

and the beam behavior of the instrument. We present an estimate of the expected side lobes both for intensity and

polarisation, as well as the effect of band averaging on the final side lobes. The cross polarisation leakage values for the

final configuration allow us to conclude that the optical arrangement meets the requirements of the project. We conclude

that the chosen optical design meets the requirements for the project in terms of polarisation purity, area coverage as well

as homogeneity of coverage so that BINGO can perform a successful BAO experiment. We further conclude that the

requirements on the placement and r.m.s. error on the mirrors are also achievable so that a successful experiment can be

conducted.(Abridged)

Impact: Divulgação entre os pares.

Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 5

Author(s): CARLOS ALEXANDRE WUENSCHE DE SOUZA

It's among the 5 most relevant: No

Product Subtype: OUTRO

Title: [Dissertação de mestrado] Protótipo de Radiômetro Simples para Pesquisa em Fast Radio Burst com o
Radiotelescópio BINGO

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: Dissertação de mestrado
http://www.inpe.br/posgraduacao/ast/arquivos/dissertacoes/dissertacao_frederico_augusto_silva_vieira_2020.pdf

Obtained Results: Fast Radio Bursts (FRB) are highly energetic and short-duration bursts observed in radio, probably of

extragalactic origin. The study of these transients can contribute to the characterization of the intergalactic environment, as

well as restrict cosmological parameters. A bibliographic review on FRBs, describing the basic physics for understanding

the phenomenon and presenting models that aim to explain the origin of these phenomena is made in the introductory part

of the dissertation. The main
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contribution of the dissertation is the proposal to use the BINGO radio telescope (BAO from Integrated Neutral Gas

Observations) as a radio transient detector. For that, tests of several components were carried out and the integration of a

total power receiver prototype developed in the Astrophysics Division of INPE (National Institute for Space Research).

From the results obtained for this prototype, an upper limit for the system temperature (89 K) was calculated. This limit was

used to estimate the expectation of detecting FRBs for the BINGO radio telescope.

Impact: Divulgação.

Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 6

Author(s): CARLOS ALEXANDRE WUENSCHE DE SOUZA

It's among the 5 most relevant: Yes

Product Subtype: ARTIGO EM PERIÓDICO

Title: The BINGO Project IV: Simulations for mission performance assessment and preliminary component separation
steps

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021arXiv210701636L/abstract 16 pages. Version to appear in
A&A; doi:10.1051/0004-6361/202140886

Obtained Results: The large-scale distribution of neutral hydrogen (HI) in the Universe is luminous through its 21 cm

emission. The goal of the Baryon Acoustic Oscillations from Integrated Neutral Gas Observations -- BINGO -- radio

telescope is to detect baryon acoustic oscillations (BAOs) at radio frequencies through 21 cm intensity mapping (IM). The

telescope will span the redshift range 0.127   0.449 with an instantaneous field-of-view of 14.75×6.0 . In this work we

investigate different constructive and operational scenarios of the instrument by generating sky maps as they would be

produced by the instrument. In doing this we use a set of end-to-end IM mission simulations. The maps will additionally be

used to evaluate the efficiency of a component separation method (GNILC). We have simulated the kind of data that would

be produced in a single-dish IM experiment such as BINGO. According to the results obtained, we have optimized the focal

plane design of the telescope. In addition, the application of the GNILC method on simulated data shows that it is feasible

to extract the cosmological signal across a wide range of multipoles and redshifts. The results are comparable with the

standard principal component analysis method.

Impact: Divulgação entre os pares.

Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 7

Author(s): CARLOS ALEXANDRE WUENSCHE DE SOUZA

It's among the 5 most relevant: Yes

Product Subtype: ARTIGO EM PERIÓDICO

Title: The BINGO Project II: Instrument Description

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021arXiv210701634W/abstract 12 pages, 16 figures, 4 tables.
Submitted to A&A

Obtained Results: The measurement of the diffuse 21 -cm radiation from the hyperfine transition of neutral hydrogen (HI

signal) in different redshifts is an important tool for modern cosmology. However, detecting this faint signal with non-

cryogenic receivers in single-dish telescopes is a challenging task. The

153



BINGO (Baryon Acoustic Oscillations from Integrated Neutral Gas Observations) radio telescope is an instrument designed

to detect baryonic acoustic oscillations (BAO) in the cosmological HI signal, in the redshift interval 0.127z0.449 . This paper

describes the BINGO radio telescope, including the current status of the optics, receiver, observational strategy, calibration

and the site. BINGO has been carefully designed to minimize systematics, being a transit instrument with no moving dishes

and 28 horns operating in the frequency range 9801260 MHz. Comprehensive laboratory tests were conducted for many of

the BINGO subsystems and the prototypes of the receiver chain, horn, polarizer, magic tees and transitions have been

successfully tested between 2018-2020. The survey was designed to cover 13% of the sky, with the primary mirror pointing

at declination =15 . The telescope will see an instantaneous declination strip of 14.75 . The results of the prototype tests

closely meet those obtained during the modelling process, suggesting BINGO will perform according to our expectations.

After one year of observations with a 60% duty cycle, BINGO should achieve an expected sensitivity of 102K for 28 horns

and 30 redshift bins, considering one polarization and be able to measure the HI power spectrum in a competitive time

frame.

Impact: Divulgação entre os pares.

Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 8

Author(s): CARLOS ALEXANDRE WUENSCHE DE SOUZA

It's among the 5 most relevant: Yes

Product Subtype: ARTIGO EM PERIÓDICO

Title: The BINGO Project I: Baryon Acoustic Oscillations from Integrated Neutral Gas Observations

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021arXiv210701633A/abstract 23 pages. To appear in A&A;
doi:10.1051/0004-6361/202140883

Obtained Results: Observations of the redshifted 21-cm line of neutral hydrogen (HI) are a new and powerful window of

observation that offers us the possibility to map the spatial distribution of cosmic HI and learn about cosmology. BINGO

(Baryon Acoustic Oscillations [BAO] from Integrated Neutral Gas Observations) is a new unique radio telescope designed

to be one of the first to probe BAO at radio frequencies. BINGO has two science goals: cosmology and astrophysics.

Cosmology is the main science goal and the driver for BINGO's design and strategy. The key of BINGO is to detect the low

redshift BAO to put strong constraints in the dark sector models. Given the versatility of the BINGO telescope, a secondary

goal is astrophysics, where BINGO can help discover and study Fast Radio Bursts (FRB) and other transients, Galactic

and extragalactic science. In this paper, we introduce the latest progress of the BINGO project, its science goals,

describing the scientific potential of the project in each science and the new developments obtained by the collaboration.

We introduce the BINGO project and its science goals and give a general summary of recent developments in

construction, science potential and pipeline development obtained by the BINGO collaboration in the past few years. We

show that BINGO will be able to obtain competitive constraints for the dark sector, and also that will allow for the discovery

of several FRBs in the southern hemisphere. The capacity of BINGO in obtaining information from 21-cm is also tested in

the pipeline introduced here. There is still no measurement of the BAO in radio, and studying cosmology in this new

window of observations is one of the most promising advances in the field. The BINGO project is a radio telescope that has

the goal to be one of the first to perform this measurement and it is currently being built in the northeast of Brazil.

(Abridged)

Impact: Divulgação entre os pares.
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Theme Objective: Formar Recursos Humanos na Área de Instrumentação Astronômica

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: Yes

Duration (Start/End): 11/01/2018

It's among the 5 most relevant: Yes

Is there an associated Partner HEI: Yes

Description: Colaboração com o consórcio internacional Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) para

detecção de ondas gravitacionais de origem astrofísica

PARTNERSHIP INFORMATION/INTERNATIONALIZATION ACTIVITY 5 - COLABORAÇÃO LIGO

PEOPLE INVOLVED

Document No. Type of Document Name

XXX.447.038-XX CPF ODYLIO DENYS DE AGUIAR

PARTNER HEI

Country HEI

Estados Unidos LSU - LOUISIANA STATE UNIVERSITY, BATON ROUGE

VALUE INVOLVED - COUNTERPART

Data not informed.

MOBILITY ACTIONS

Actions to prepare professors, students and technical staff both for the period abroad and for their return.

4 2

Students Faculty

ACTIVITY 1: REUNIÕES SEMANAIS COM A COLABORAÇÃO LIGO

Technical Staff Participants Total

2 8

Description: Os docentes e discentes participam de reuniões semanais gerais com a colaboração LIGO.

List of scholarship holders who were linked to this partnership with destination abroad or bound for Brazil.

GRANTEES - Doutorado Sanduíche
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Grantee: TABATA AIRA FERREIRA

Document: XXX.276.588-XX

Type of Scholarship: Bolsa do Exterior

Origin HEI: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Destination HEI: LOUISIANA STATE UNIVERSITY, BATON ROUGE

Connection: Discente

Country: Brasil

Country: Estados Unidos

Initiative: Not Applicable

Title of the work: LIGO data analysis

ACCOMPLISHED WORK MISSIONS

List of work missions developed within the scope of this partnership.

Data not informed.

PRODUCTS

List the products obtained under this partnership.

Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 1

Author(s): ODYLIO DENYS DE AGUIAR

It's among the 5 most relevant: No

Product Subtype: OUTRO

Title: [Dissertação de mestrado] Adaptive Multiresolution for Wavelet Analysis

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: Dissertação de mestrado.
http://www.inpe.br/posgraduacao/ast/arquivos/dissertacoes/dissertacao_ana_luiza_bastos_barbosa_guimaraes_silva.pdf

Obtained Results: Since the first gravitational wave detection in 2015, a new field in astrophysics was opened. A long way

was taken for that detection to be made, a theoretical as well as an experimental effort. But most importantly the analysis

of the data generated by the gravitational wave detectors (interferometers, such as LIGO and Virgo) is crucial. The data

can be described in time-domain and frequency-domain, but none of them offers a good representation of time and

frequency at the same time, because of the Heisenberg-Gabor (HB) Principle. Another attempt is to use Wavelets, that is,

to use time series as an input for the Wavelet Transform that will represent the data in timefrequency (wavelet domain) with

"tiles", also known as Heisenberg Boxes with sides given by time and frequency resolutions, respectively. The wavelet

method minimizes the area of the tile defined by the HB Principle. Therefore a code in Python is developed to use any time

series as input, to process the data (signal+noise) with windowing, whitening, applying filters (an optional step) and finally

performing the Discrete Wavelet Transform (DWT). The DWT output is a list of coefficients, each of which refers to a time

bin and a frequency bin, the coefficients can be filtered (another optional step) when using a fixed quantile threshold.

Normally, the DWT stops when it reaches the maximum level, but in this work a selection criterion for the
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decompositions is provided using Shannon’s Entropy Criterion that chooses which time and frequency resolutions will be

used to represent the input, given their product is constant. The lower the entropy, more the coefficient’s power is

concentrated in a lower number of tiles. The multiresolution representation adjusts itself to make the best representation of

every time series used as input. To test the developed algorithm, the code was applied to 10 gravitational wave events

detected and published by the LIGO Scientific Collaboration (LSC), a time-frequency signal was simulated from the best fit

for the input and was superimposed to the wavelet representations for comparison. A histogram of the decomposition’s

coefficients were made for each event, to qualify the goodness of the representations. As a result of that, 6 events steps

out as the ones that allows a better discrimination between background and foreground. The most effective signal

identifications of our method happens for signals with large frequency variability, as for signals generated (cont.)

Impact: Divulgação.

2.2.3 Theme 3 - INPE - Heliofísica

Theme Objective: Formar Recursos Humanos na Área de Heliofísica em Nível Internacional

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: Yes

Duration (Start/End): 09/01/2019 to 04/30/2020

It's among the 5 most relevant: Yes

Is there an associated Partner HEI: Yes

Description: Doctoral internship of 8 months (Sep 2019 – Apr 2020); Student: Graziela Belmira Dias da Silva Brazilian;

Supervisor: Lívia Ribeiro Alves; Antonio Lopes Padilha Project: Explaining CIR-driven losses in the outer radiation belt from the

perspective of the drift-resonant radial diffusion mechanism: observational and modeling evidence

PARTNERSHIP INFORMATION/INTERNATIONALIZATION ACTIVITY 1 - DOUTORADO SANDUICHE

PEOPLE INVOLVED

Document No. Type of Document Name

XXX.689.308-XX CPF LIVIA RIBEIRO ALVES

PARTNER HEI

Country HEI

Estados Unidos WVU - WEST VIRGINIA UNIVERSITY

VALUE INVOLVED - COUNTERPART

Type Description Value

Pagamento de bolsa integral

O custo total desta bolsa foi de USD 12.240,00. Isto

inclui, passagem aérea, seguro, auxílio instalação e o

pagamento integral da bolsa. A taxa de conversão de

30/08/2019

R$ 51,392.71

R$ 51,392.71Total
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MOBILITY ACTIONS

Data not informed.

Actions to prepare professors, students and technical staff both for the period abroad and for their return.

List of scholarship holders who were linked to this partnership with destination abroad or bound for Brazil.

GRANTEES - Doutorado Sanduíche

Grantee: GRAZIELA BELMIRA DIAS DA SILVA

Document: XXX.116.156-XX

Type of Scholarship: Bolsa do Exterior

Origin HEI: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Destination HEI: WEST VIRGINIA UNIVERSITY

Connection: Discente

Country: Brasil

Country: Estados Unidos

Initiative: Not Applicable

Title of the work: Explaining CIR-driven losses in the outer radiation belt from the perspective of the drift-resonant radial
diffusion mechanism: observational and modeling evidence

ACCOMPLISHED WORK MISSIONS

List of work missions developed within the scope of this partnership.

Data not informed.

PRODUCTS

List the products obtained under this partnership.
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Product Type: TÉCNICA

Item No.: 1

Author(s): GRAZIELA BELMIRA DIAS DA SILVA

It's among the 5 most relevant: No

Product Subtype: APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Title: Modeling dropouts of radiation belt electrons driven by corotating interaction regions during moderate geomagnetic
storms

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: Apresentação dos resultados obtidos durante o doutorado sanduiche no 1st International Workshop

of PrInt/INPE, que foi realizado de forma virtual, entre os dias 4 e 5 de novembro de 2021. Evento organizado pelo grupo

gestor do PrInt/INPE.

Obtained Results: In this presentation, the main results of the Doctoral work, which included a sandwich period at the

West Virginia University funded by the PRINT-CAPES Program, are briefly presented. In summary, three dropout events in

the outer radiation belt are studied, using MHD modeling in two of these cases for the calculation of analytical radial

diffusion coefficients. Radial diffusion simulations performed for both cases using the analytical coefficients demonstrate

the importance of the radial diffusion mechanism to these electron dropouts, accounting for a large part of the losses

observed with in situ measurements.

Impact: 5) O trabalho apresentado foi densenvolvido durante a pesquisa de Doutorado, contando com a colaboração de

integrantes do grupo de Cinturões de Radiação do INPE e da West Virginia University. Por meio deste trabalho, duas

importantes técnicas para estudo do cinturão foram desenvolvidas: i) o cálculo de coeficientes de difusão de radial pelo

método analítico, isto é, envolvendo o uso de campos eletromagnéticos globais simulados em modelos MHD, e ii) a

implementação destes coeficientes no código de difusão 1D do cinturão externo.

Product Type: TÉCNICA

Item No.: 2

Author(s): GRAZIELA BELMIRA DIAS DA SILVA

It's among the 5 most relevant: No

Product Subtype: APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Title: Radial diffusion analysis of radiation belt electron dropout during a moderate storm from the descending phase of
solar cycle 24

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: Trabalho apresentado de forma on-line no Virtual Geospace Environment Modeling (VGM),

organizado pelo Geospace Environment Modeling e que foi realizado entre os dias 20 a 23 de julho de 2020.

Obtained Results: In this work, dropout dynamics triggered on the terrestrial outer electron belt during a moderate CIR-

driven storm on 27 March 2017 is investigated. Losses in this event were observed throughout the belt and for several

relativistic energies, likely prompted by the compression of the magnetopause to below 7 Earth radii. Meanwhile, enhanced

ULF wave activity in the Pc5 band (periods of 150-600 seconds) is measured by in-situ and ground-based magnetometers

at L~5. In an attempt to assess the contribution of radial diffusion to such a loss scenario, MHD simulation on BATS-R-US

is undertaken for this case study in which radial diffusion coefficients (DLL) are derived from the modeled fields. We

compare the spatial and storm-time responses of the MHD-simulated total rates with empirical rates computed using the

formulations of Brautigam & Albert (2000) and Liu et al. (2016). The preliminary results indicate a better agreement

between MHD-DLL and the model of Liu et al. (2016), as well as the importance of the contribution of radial diffusion to the

electron dropout on 27 March 2017 obtained with both models.
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Impact: 4) O trabalho apresentado foi densenvolvido durante a pesquisa de Doutorado, contando com a colaboração de

integrantes do grupo de Cinturões de Radiação do INPE e da West Virginia University. Por meio deste trabalho, duas

importantes técnicas para estudo do cinturão foram desenvolvidas: i) o cálculo de coeficientes de difusão de radial pelo

método analítico, isto é, envolvendo o uso de campos eletromagnéticos globais simulados em modelos MHD, e ii) a

implementação destes coeficientes no código de difusão 1D do cinturão externo.

Theme Objective: Realizar pesquisa de excelência em heliofísica por meio de estudos teóricos, análise de dados e modelagens

numérico-computacionais e comunicá-la para a comunidade científica e sociedade em geral

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: Yes

Duration (Start/End): 12/01/2019 to 06/30/2021

It's among the 5 most relevant: Yes

Is there an associated Partner HEI: No

Description: Pos-Doc of 19 months (Dec 2019 – Jun 2021); Student: Alexander José Carrasco; Supervisor: Alexandre Álvares

Pimenta Project: Bifurcation in equatorial plasma bubbles: A study by simulation and observations

PARTNERSHIP INFORMATION/INTERNATIONALIZATION ACTIVITY 3 - BOLSA DE PÓS-DOUTORADO NO PAÍS

PEOPLE INVOLVED

Document No. Type of Document Name

XXX.191.227-XX CPF ALEXANDRE ALVARES PIMENTA

VALUE INVOLVED - COUNTERPART

Type Description Value

Pagamento de bolsa integral
O valor total inclui os custos de passagem, auxílio
instalação, seguro e bolsa de estudo

R$ 89,240.00

R$ 89,240.00Total

MOBILITY ACTIONS

Data not informed.

Actions to prepare professors, students and technical staff both for the period abroad and for their return.

List of scholarship holders who were linked to this partnership with destination abroad or bound for Brazil.

GRANTEES - Pós-Doutorado
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Grantee: ALEXANDER JOSE CARRASCO

Document: XXX.726.848-XX

Type of Scholarship: Bolsa do País

Origin HEI: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, COLOMBIA

Destination HEI: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Connection: Sem Vínculo

Country: Colômbia

Country: Brasil

Title of the work: aaa

ACCOMPLISHED WORK MISSIONS

List of work missions developed within the scope of this partnership.

Data not informed.

PRODUCTS

List the products obtained under this partnership.

Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 1

Author(s): ALEXANDER JOSE CARRASCO

It's among the 5 most relevant: Yes

Product Subtype: ARTIGO EM PERIÓDICO

Title: Why Do Equatorial Plasma Bubbles Bifurcate?

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: Artigo publicado na Revista Journal of Geophysic Research - Space Physics . CARRASCO, A. J.;

PIMENTA, A. A. ; WRASSE, C. M. ; BATISTA, I. S. ; TAKAHASHI, H. . Why Do Equatorial Plasma Bubbles Bifurcate?.

JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS, v. 125, p. 1-11, 2020. DOI: 10.1029/2020JA028609

Obtained Results: Ionospheric plasma bubble observations using allsky airglow imagers in the OI 630nm emission show

bifurcations with complex patterns. Bifurcation is the division of one channel of the plasma bubble into two that grow

vertically in the magnetic equator. Several theories have been suggested to explain the bifurcation mechanism. In this work

we use a plasma bubble simulation code to examine these theories. The model used shows that the height where the

bifurcation occurs is conditioned by the polarization electric fields inside the bubble. The numerical simulation produced

plasma bubbles with complex ramifications which agree with the observations taken at São João do Cariri (7.4°S, 36.5°W).

Impact: O artigo foi publicado em uma revista especializada da área que possui JCR= 2,811, a qual é uma das principais
revistas norte americanas com grande abrangência de pesquisadores na área ionosférica.
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Theme Objective: Formar Recursos Humanos na Área de Heliofísica em Nível Internacional

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: Yes

Duration (Start/End): 09/01/2021

It's among the 5 most relevant: Yes

Is there an associated Partner HEI: Yes

Description: Doctoral internship of 6 months (Sep 2021 – Feb 2022); Student: Karen Viviana Espinosa Sarmiento Supervisor:

Antonio Lopes Padilha e Lívia Ribeiro Alves Project: Modeling geomagnetically induced currents by using magnetometer

measurements in Brazil: Impact of 3-D models to represent the subsurface distribution of electrical conductivity

PARTNERSHIP INFORMATION/INTERNATIONALIZATION ACTIVITY 5 - DOUTORADO SANDUÍCHE

PEOPLE INVOLVED

Document No. Type of Document Name

XXX.624.618-XX CPF ANTONIO LOPES PADILHA

XXX.689.308-XX CPF LIVIA RIBEIRO ALVES

PARTNER HEI

Country HEI

Estados Unidos OSU - OREGON STATE UNIVERSITY

VALUE INVOLVED - COUNTERPART

Type Description Value

Pagamento de bolsa integral

Bolsa integral, estadia, passagens, instalação e seguro.

Volor em USD 10.900,00, convertido em 01/09/2021 R$ 56,211.30

R$ 56,211.30Total

MOBILITY ACTIONS

Data not informed.

Actions to prepare professors, students and technical staff both for the period abroad and for their return.

List of scholarship holders who were linked to this partnership with destination abroad or bound for Brazil.

GRANTEES - Doutorado Sanduíche
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Grantee: KAREN VIVIANA ESPINOSA SARMIENTO

Document: XXX.157.991-XX

Type of Scholarship: Bolsa do Exterior

Origin HEI: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Destination HEI: OREGON STATE UNIVERSITY

Connection: Discente

Country: Brasil

Country: Estados Unidos

Initiative: Not Applicable

Title of the work: Modeling geomagnetically induced currents by using magnetometer measurements in Brazil: Impact of 3-
D models to represent the subsurface distribution of electrical conductivity

ACCOMPLISHED WORK MISSIONS

List of work missions developed within the scope of this partnership.

Data not informed.

PRODUCTS

List the products obtained under this partnership.

Data not informed.

Theme Objective: Formar Recursos Humanos na Área de Heliofísica em Nível Internacional

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: Yes

Duration (Start/End): 11/01/2019 to 06/30/2020

It's among the 5 most relevant: Yes

Is there an associated Partner HEI: Yes

Description: Doctoral internship of 8 months (Nov 2019 – Jun 2020); Student: Ana Clara da Silva Pinto; Supervisor: Alisson Dal

Lago; Project: Study of cosmic rays anisotropy and recovery time variation during Forbush decreases observed by the Global

Muon Detector Network

PARTNERSHIP INFORMATION/INTERNATIONALIZATION ACTIVITY 7 - DOUTORADO SANDUÍCHE

PEOPLE INVOLVED

Document No. Type of Document Name

XXX.839.630-XX CPF ALISSON DAL LAGO

PARTNER HEI

Country HEI
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Country HEI

Japão SHINSHU UNIVERSITY

VALUE INVOLVED - COUNTERPART

Type Description Value

Pagamento de bolsa integral

Os valor total das despesas foi de JPY 1.415.850,00

(Yenes). Este valor cobriu as despesas de passagem

aérea, seguro, auxílio instalação e as bolsas. O valor foi

convertido para R$ usando a cotação de
R$ 52,074.96

R$ 52,074.96Total

MOBILITY ACTIONS

Data not informed.

Actions to prepare professors, students and technical staff both for the period abroad and for their return.

List of scholarship holders who were linked to this partnership with destination abroad or bound for Brazil.

GRANTEES - Doutorado Sanduíche

Grantee: ANA CLARA DA SILVA PINTO

Document: XXX.259.168-XX

Type of Scholarship: Bolsa do Exterior

Origin HEI: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Destination HEI: SHINSHU UNIVERSITY

Connection: Discente

Country: Brasil

Country: Japão

Initiative: Not Applicable

Title of the work: Study of cosmic rays anisotropy and recovery time variation during Forbush decreases observed by the
Global Muon Detector Network

ACCOMPLISHED WORK MISSIONS

List of work missions developed within the scope of this partnership.

Data not informed.
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PRODUCTS

List the products obtained under this partnership.

Product Type: TÉCNICA

Item No.: 1

Author(s): ANA CLARA DA SILVA PINTO

It's among the 5 most relevant: No

Product Subtype: APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Title: Analysis of the Forbush decrease recovery time and amplitude dependence with the median energy

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: Apresentação dos resultados obtidos durante o doutorado sanduiche no 1st International Workshop

of PrInt/INPE, que ocorreu de forma virtual, entre os dias 4 e 5 de novembro de 2121. O evento foi oraganizado pelo grupo

gestor do Programa PrInt do INPE.

Obtained Results: After a statistical analysis involving Forbush decreases selected from 1970 to 2018, generated

exclusively by ICMEs, it was found that: (1) there does not appear to be a significant correlation between median rigidity

and Forbush decrease's recovery time. (2) there is a clear negative correlation between the Forbush decrease's amplitude

and the median rigidity.

Impact: A execução do trabalho me proporcionou a oportunidade de aprender sobre como perturbações no meio

interplanetário influenciam de forma diversa os raios cósmicos que chegam a Terra, ampliando minha formação

acadêmica e profissional e, principalmente, estimulando a realização de novas pesquisas nessa área do conhecimento.

Devido a pandemia do COVID 19, a maior parte do trabalho que estava sendo desenvolvido de forma presencial passou a

ser online. Embora tenha sido uma transição difícil, promoveu uma aproximação do grupo de pesquisa japonês com o

grupo brasileiro, já que passamos a ter reuniões de grupo online e frequentes, com os dois grupos juntos, sobre o

desenvolvimento do meu trabalho.

Theme Objective: Formar Recursos Humanos na Área de Heliofísica em Nível Internacional

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: Yes

Duration (Start/End): 01/01/2022

It's among the 5 most relevant: Yes

Is there an associated Partner HEI: Yes

Description: Doctoral internship of 6 months (Jan 2022 – Jun 2022); Student: Edith Tueros Cuadros Supervisor: Marcelo

Magalhaes Fares Saba; Project: Study of cosmic rays anisotropy and recovery time variation during Forbush decreases observed

by the Global Muon Detector Network Estudante aguardando liberação do visto para os EUA para iniciar o seu trabalho no

exterior.

PARTNERSHIP INFORMATION/INTERNATIONALIZATION ACTIVITY 9 - DOUTORADO SANDUICHE

PEOPLE INVOLVED

Document No. Type of Document Name

XXX.387.068-XX CPF MARCELO MAGALHAES FARES SABA
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PARTNER HEI

Country HEI

Estados Unidos UNH - UNIVERSITY OF NEW HAMPSHIRE

VALUE INVOLVED - COUNTERPART

Type Description Value

Pagamento de bolsa integral

Bolsa integral, cobrindo deslocamento, estadia, auxílio

instalação e seguro. Total de USD 10.900,00,

convertido em 01/09/2021
R$ 56,211.30

R$ 56,211.30Total

MOBILITY ACTIONS

Data not informed.

Actions to prepare professors, students and technical staff both for the period abroad and for their return.

List of scholarship holders who were linked to this partnership with destination abroad or bound for Brazil.

GRANTEES - Doutorado Sanduíche

Grantee: EDITH TUEROS CUADROS

Document: XXX.893.628-XX

Type of Scholarship: Bolsa do Exterior

Origin HEI: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Destination HEI: UNIVERSITY OF NEW HAMPSHIRE

Connection: Discente

Country: Brasil

Country: Estados Unidos

Initiative: Not Applicable

Title of the work: Characterization of x-ray emissions associated with lightning

ACCOMPLISHED WORK MISSIONS

List of work missions developed within the scope of this partnership.

Data not informed.
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PRODUCTS

List the products obtained under this partnership.

Data not informed.

2.2.4 Theme 4 - INPE - Meteorologia Tropical

Theme Objective: Interação Biosfera-Atmosfera

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: Yes

Duration (Start/End): 09/01/2021 to 02/01/2022

It's among the 5 most relevant: Yes

Is there an associated Partner HEI: Yes

Description: Doctoral internship of 6 months (Sep 2021 – Jan 2022) Student: Nathália Silva de Carvalho Brazilian supervisor: Dr.

Liana Oighenstein Anderson Project Title: The role of rural actors in the dynamics of fire in Brazilian Amazon: a geospatial

approach Institution: Lancaster University, United Kingdon Foreign supervisor: Dr. Bernard Josiah Barlow

PARTNERSHIP INFORMATION/INTERNATIONALIZATION ACTIVITY 1 - DOUTORADO SANDUÍCHE

PEOPLE INVOLVED

Document No. Type of Document Name

XXXUPIRA_1181478 Passaporte Bernard Josiah Barlow

PARTNER HEI

Country HEI

Reino Unido LANCASTER UNIVERSITY

VALUE INVOLVED - COUNTERPART

Data not informed.

MOBILITY ACTIONS

Data not informed.

Actions to prepare professors, students and technical staff both for the period abroad and for their return.
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List of scholarship holders who were linked to this partnership with destination abroad or bound for Brazil.

GRANTEES - Doutorado Sanduíche

Grantee: NATHALIA SILVA DE CARVALHO

Document: XXX.864.826-XX

Type of Scholarship: Bolsa do Exterior

Origin HEI: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Destination HEI: LANCASTER UNIVERSITY

Connection: Discente

Country: Brasil

Country: Reino Unido

Initiative: Not Applicable

Title of the work: The role of rural actors in the dynamics of fire in Brazilian Amazon: a geospatial approach

ACCOMPLISHED WORK MISSIONS

List of work missions developed within the scope of this partnership.

Data not informed.

PRODUCTS

List the products obtained under this partnership.

Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 1

Author(s):

It's among the 5 most relevant: Yes

Product Subtype: ARTIGO EM PERIÓDICO

Title: Spatio-temporal variation in dry season determines the Amazonian fire calendar.

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: Artigo publicado em revista internacional pela discente e co-autores orientadores nacionais e

internacional. . CARVALHO, NATHÁLIA S.; ANDERSON, LIANA O. ; NUNES, CÁSSIO ALENCAR ; PESSÔA, ANA

CAROLINA MOREIRA ; SILVA JUNIOR, CELSO HENRIQUE LEITE ; REIS, JOÃO BOSCO COURA DOS ;

SHIMABUKURO, YOSIO EDEMIR ; BERENGUER, ERIKA ; BARLOW, JOS ; ARAGAO, LUIZ E.O.C . Spatio-temporal

variation in dry season determines the Amazonian fire calendar. Environmental Research Letters, v. 00, p. 1-23, 2021.

Obtained Results: A scientific paper published in an international journal in which the student is the first author, and her
Nacional and international supervisors are co-authors.

Impact: A submissão e publicação de manuscritos científicos é um dos indicadores do subprojeto, sendo assim, o artigo
publicado é indicador produtivo.
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Theme Objective: Interação Biosfera-Atmosfera

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: Yes

Duration (Start/End): 09/01/2021 to 02/01/2022

It's among the 5 most relevant: Yes

Is there an associated Partner HEI: Yes

Description: Doctoral internship of 6 months (Sep 2021 – Jan 2022) Student: Juan Doblas Prieto Brazilian supervisor: Dr. Yosio

Shimabukuro Project Title: Variability of Polarimetric SAR measurements as a function of cloud cover, precipitation and canopy

cover in tropical forest areas. Institution: Centre d'Etudes Spatiales de la Biosphère (CESBIO) Country: Toulose, France Foreign

supervisor: Dr. Laurent Ferro-Famil

PARTNERSHIP INFORMATION/INTERNATIONALIZATION ACTIVITY 3 - DOUTORADO SANDUICHE

PEOPLE INVOLVED

Document No. Type of Document Name

XXX.390.318-XX CPF YOSIO EDEMIR SHIMABUKURO

PARTNER HEI

Country HEI

França CESBIO - CENTRE D ETUDES SPATIALES DE LA BIOSPHÈRE

VALUE INVOLVED - COUNTERPART

Data not informed.

MOBILITY ACTIONS

Data not informed.

Actions to prepare professors, students and technical staff both for the period abroad and for their return.

List of scholarship holders who were linked to this partnership with destination abroad or bound for Brazil.

GRANTEES - Doutorado Sanduíche

Grantee: JUAN DOBLAS PRIETO

Document: XXX.094.327-XX

Type of Scholarship: Bolsa do Exterior

Origin HEI: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Destination HEI: CENTRE D ETUDES SPATIALES DE LA BIOSPHÈRE

Connection: Discente

Country: Brasil

Country: França
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Initiative: Not Applicable

Title of the work: Variability of Polarimetric SAR measurements as a function of cloud cover, precipitation and canopy cover
in tropical forest areas.

ACCOMPLISHED WORK MISSIONS

List of work missions developed within the scope of this partnership.

Data not informed.

PRODUCTS

List the products obtained under this partnership.

Data not informed.

2.2.5 Theme 5 - INPE - Missões Espaciais

Theme Objective: Desenvolvimento de componentes de satélites

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: No

Duration (Start/End): 08/01/2019 to 07/31/2020

It's among the 5 most relevant: Yes

Is there an associated Partner HEI: Yes

Description: Foi desenvolvido um programa de doutorado sanduíche do aluno do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e

Tecnologia Espaciais do INPE Mariovane Donini. O programa foi desenvolvido na Université de Pau et des Pays de l'Adour,

França. A supervisão foi do Dr. Pascal Bruel. O programa teve a duração de 1 ano e colaborou no desenvolvimento profissional e

acadêmico do aluno.

PARTNERSHIP INFORMATION/INTERNATIONALIZATION ACTIVITY 1 - AN ARTIFICIAL COMPRESSIBILITY
BASED APPROACH TO SIMULATE INERT AND REACTING FLOWS

PEOPLE INVOLVED

Document No. Type of Document Name

XXX.143.478-XX CPF FERNANDO FACHINI FILHO

PARTNER HEI

Country HEI

França UPPA - UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

VALUE INVOLVED - COUNTERPART

Data not informed.
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MOBILITY ACTIONS

Data not informed.

Actions to prepare professors, students and technical staff both for the period abroad and for their return.

List of scholarship holders who were linked to this partnership with destination abroad or bound for Brazil.

GRANTEES - Doutorado Sanduíche

Grantee: MARIOVANE SABINO DONINI

Document: XXX.121.460-XX

Type of Scholarship: Bolsa do Exterior

Origin HEI: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Destination HEI: UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Connection: Discente

Country: Brasil

Country: França

Initiative: Not Applicable

Title of the work: An Artificial Compressibility Based Approach to Simulate Inert and Reacting Flows

ACCOMPLISHED WORK MISSIONS

List of work missions developed within the scope of this partnership.

Data not informed.

PRODUCTS

List the products obtained under this partnership.
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Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 1

Author(s): MARIOVANE SABINO DONINI

It's among the 5 most relevant: Yes

Product Subtype: ARTIGO EM PERIÓDICO

Title: Buoyant Tsuji diffusion flames: global flame structure and flow field

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: Trabalho publicado em periodico.

Obtained Results: Publiocation of the paper DONINI, MARIOVANE S.; CRISTALDO, CESAR F. ; FACHINI, FERNANDO

F. . Buoyant Tsuji diffusion flames: global flame structure and flow field. Journal of Fluid Mechanics, v. 895, p. A17, 2020.

Impact: Trabalho publicado em periódico relevante para sua área de atuação.

Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 2

Author(s): MARIOVANE SABINO DONINI

It's among the 5 most relevant: Yes

Product Subtype: OUTRO

Title: Some Specific Aspects Related To The Use Of The Artificial Compressibility Methods To Simulate Unsteady Flows.

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: Trabalho apresentado em evento relevante para a área de atuação.

Obtained Results: Presentation of the paper DONINI, MARIOVANE; FACHINI, FERNANDO ; CRISTALDO, CESAR ;

BRUEL, PASCAL . Some Specific Aspects Related To The Use Of The Artificial Compressibility Methods To Simulate

Unsteady Flows. In: The 5th World Congress on Momentum, Heat and Mass Transfer, 2020.

Impact: Prêmio no 5th World Congress on Momentum, Heat and Mass Transfer (2020): “Best Paper Award for the paper

entitled: Some Specific Aspects Related To the Use of the Artificial Compressibility Methods to Simulate Unsteady Flows.”

Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 3

Author(s): MARIOVANE SABINO DONINI

It's among the 5 most relevant: No

Product Subtype: ARTIGO EM PERIÓDICO

Title: An Artificial Compressibility Based Approach to Simulate Inert and Reacting Flows

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: Publicação se trabalho em periódico.

Obtained Results: Publication of the paper DONINI, MARIOVANE; FACHINI, FERNANDO ; CRISTALDO, CESAR ;

BRUEL, PASCAL . An Artificial Compressibility Based Approach to Simulate Inert and Reacting Flows. Journal of Fluid

Flow, Heat and Mass Transfer, v. 8, p. 80-92, 2021.

Impact: Trabalho publicado em periódico relevante para sua área de atuação.
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Theme Objective: Pesquisa em astrodinâmica,

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: No

Duration (Start/End): 11/01/2019 to 11/30/2021

It's among the 5 most relevant: Yes

Is there an associated Partner HEI: Yes

Description: Foi desenvolvido um programa de pós-doutorado do bolsista Safwan Aljbaae no Programa de Pós-Graduação em

Engenharia e Tecnologia Espaciais do INPE. O programa teve a duração de 2 anos e possibilitou o desenvolvimento de vários

trabalhos que foram publicados, alguns deles em co-autoria com o ex-orientador do bolsista no seu programa de doutorado no

Observatório de Paris, na França, o Dr. Jean Souchay. Os trabalhos foram: S.ALJBAAE, J. SOUCHAY, V. CARRUBA,

D.M.SANCHEZ, A.F.B.A.PRADO, Influence of Apophis’ spin axis variations on a spacecraft during the 2029 close approach with

Earth, Romanian Astron. J. , Vol. 31, No. 3, p. 317 – 338, 2021 ALJBAAE, S. ; SANCHEZ, D. M. ; Prado, A. F. B. A. ; SOUCHAY,

J ; TERRA, M. ; NEGRI, RODOLFO B. ; MARCHI, L. O. . First approximation for spacecraft motion relative to (99942) Apophis.

Romanian Astronomical Journal, v. 31, p. 241-264, 2021. SANTOS, L B T ; MARCHI, L O ; ALJBAAE, S ; SOUSA-SILVA, P A ;

SANCHEZ, D M ; PRADO, A F B A . A particle-linkage model for elongated asteroids with three-dimensional mass distribution.

MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, v. 502, p. 4277-4289, 2021. FERNANDES GUIMARÃES,

ANA HELENA ; ALJBAAE, SAFWAN ; BERTACHINI DE ALMEIDA PRADO, ANTONIO FERNANDO . The opportune location for

a kinetic impactor to disrupt potentially hazardous asteroids. PLANETARY AND SPACE SCIENCE, v. 206, p. 105305, 2021.

SANCHEZ, D M ; HUSSMANN, H ; PRADO, A F B A ; ALJBAAE, S . Analysis of the orbital stability close to the binary asteroid

(90) Antiope. MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, v. 496, p. 1645-1654, 2020. DOS SANTOS, L.

B. T. ; MARCHI, L. ; SOUSA-SILVA, P. A. ; SANCHEZ, D. M. ; ALJBAAE, S. ; PRADO, A. F. B. A. . DYNAMICS AROUND AN

ASTEROID MODELED AS A MASS TRIPOLE. REVISTA MEXICANA DE ASTRONOMIA Y ASTROFISICA, v. 56, p. 269-286,

2020. ALJBAAE, S.; SOUCHAY, J. ; PRADO, A. F. B. A. ; CHANUT, T. G. G. . A dynamical study of the Gefion asteroid family.

ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, v. 622, p. A39, 2019. ALJBAAE, S; CHANUT, T G G ; PRADO, A F B A ; CARRUBA, V ;

HUSSMANN, H ; SOUCHAY, J ; SANCHEZ, D M . Orbital stability near the (87) Sylvia system. MONTHLY NOTICES OF THE

ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, v. 486, p. 2557?2569, 2019.

PARTNERSHIP INFORMATION/INTERNATIONALIZATION ACTIVITY 3 - STUDYING ORBITS AROUND
ASTEROIDS FOR A FUTURE SPACE MISSION

PEOPLE INVOLVED

Document No. Type of Document Name

XXX.846.788-XX CPF ANTONIO FERNANDO BERTACHINI DE ALMEIDA PRADO

PARTNER HEI

Country HEI

França OBSERVATOIRE DE PARIS

VALUE INVOLVED - COUNTERPART

Data not informed.
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MOBILITY ACTIONS

Data not informed.

Actions to prepare professors, students and technical staff both for the period abroad and for their return.

List of scholarship holders who were linked to this partnership with destination abroad or bound for Brazil.

GRANTEES - Pós-Doutorado

Grantee: SAFWAN ALJBAAE

Document: XXX.863.588-XX

Type of Scholarship: Bolsa do País

Origin HEI: OBSERVATOIRE DE PARIS

Destination HEI: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Connection: Sem Vínculo

Country: França

Country: Brasil

Title of the work: Studying orbits around asteroids for a future space mission

ACCOMPLISHED WORK MISSIONS

List of work missions developed within the scope of this partnership.

Data not informed.

PRODUCTS

List the products obtained under this partnership.

Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 1

Author(s): SAFWAN ALJBAAE

It's among the 5 most relevant: No

Product Subtype: ARTIGO EM PERIÓDICO

Title: A particle-linkage model for elongated asteroids with three-dimensional mass distribution.

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: Trabalho publicado em periódico.

Obtained Results: Publication of the paper SANTOS, L B T ; MARCHI, L O ; ALJBAAE, S ; SOUSA-SILVA, P A ;

SANCHEZ, D M ; PRADO, A F B A . A particle-linkage model for elongated asteroids with three-dimensional mass

distribution. MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, v. 502, p. 4277-4289, 2021.
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Impact: Trabalho publicado em periódico relevante para sua área de atuação.

Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 2

Author(s): SAFWAN ALJBAAE

It's among the 5 most relevant: No

Product Subtype: ARTIGO EM PERIÓDICO

Title: Influence of Apophis spin axis variations on a spacecraft during the 2029 close approach with Earth.

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: Trabalho publicado em periódico.

Obtained Results: Publication of the paper S. Aljbaae, J. Souchay, V. Carruba, D. M. Sanchez, and A. F. B. A. Prado.

Influence of Apophis spin axis variations on a spacecraft during the 2029 close approach with Earth. Romanian

Astronomical Journal, 31(3):arXiv:2012.06781, 2021b.

Impact: Publicação de trabalho em periódico internacional com co-autores internacionais.

Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 3

Author(s): SAFWAN ALJBAAE

It's among the 5 most relevant: No

Product Subtype: ARTIGO EM PERIÓDICO

Title: First approximation for spacecraft motion relative to (99942) Apophis.

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: Trabalho aceito em periódico com co-autor internacional.

Obtained Results: Publication of the paper S. Aljbaae, D. M. Sanchez, A. F. B. A. Prado, J. Souchay, M. O. Terra, R. B.

Negri, and L. O. Marchi. First approximation for spacecraft motion relative to (99942) Apophis. Accepted to the Romanian

Astronomical Journal, art. arXiv:2012.06781, 2021a.

Impact: Publicação de trabalho em periódico internacional com co-autores internacionais.

Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 4

Author(s): SAFWAN ALJBAAE

It's among the 5 most relevant: No

Product Subtype: ARTIGO EM PERIÓDICO

Title: DYNAMICS AROUND AN ASTEROID MODELED AS A MASS TRIPOLE.

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: Publicação de artigo em periódico.

Obtained Results: Publication of the paper DOS SANTOS, L. B. T. ; MARCHI, L. ; SOUSA-SILVA, P. A. ; SANCHEZ, D.

M. ; ALJBAAE, S. ; PRADO, A. F. B. A. . DYNAMICS AROUND AN ASTEROID MODELED AS A MASS TRIPOLE.

REVISTA MEXICANA DE ASTRONOMIA Y ASTROFISICA, v. 56, p. 269-286, 2020.

Impact: Trabalho publicado em periódico relevante para sua área de atuação.
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Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 5

Author(s): SAFWAN ALJBAAE

It's among the 5 most relevant: Yes

Product Subtype: ARTIGO EM PERIÓDICO

Title: The opportune location for a kinetic impactor to disrupt potentially hazardous asteroids.

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: Trabalho publicado em periódico.

Obtained Results: Publication of the paper FERNANDES GUIMARÃES, ANA HELENA ; ALJBAAE, SAFWAN ;

BERTACHINI DE ALMEIDA PRADO, ANTONIO FERNANDO . The opportune location for a kinetic impactor to disrupt

potentially hazardous asteroids. PLANETARY AND SPACE SCIENCE, v. 206, p. 105305, 2021.

Impact: Publicação de trabalho em periódico internacional com co-autores internacionais.

Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 6

Author(s): SAFWAN ALJBAAE

It's among the 5 most relevant: Yes

Product Subtype: ARTIGO EM PERIÓDICO

Title: Analysis of the orbital stability close to the binary asteroid (90) Antiope.

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: Trabalho publicado em periódico.

Obtained Results: Publication of the paper SANCHEZ, D M ; HUSSMANN, H ; PRADO, A F B A ; ALJBAAE, S . Analysis

of the orbital stability close to the binary asteroid (90) Antiope. MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL

SOCIETY, v. 496, p. 1645-1654, 2020.

Impact: Publicação de trabalho em periódico internacional com co-autores internacionais.

Theme Objective: Pesquisa em astrodinâmica,

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: Yes

Duration (Start/End): 09/01/2020 to 08/31/2022

It's among the 5 most relevant: No

Is there an associated Partner HEI: Yes

Description: Terrestrial solar power is severely limited by the diurnal day-night cycle. To overcome these limitations it may be

possible to use a constellation of large, ultra-lightweight gossamer reflectors in Earth orbit to spot-beam sunlight onto terrestrial

utilityscale solar power farms during the night, thereby improving their capacity factor and economic viability. This is of particular

interest to equatorial nations, such as Brazil, where utility-scale solar power is most practicable. This project proposes a Solar

Power Satellite (SPS) system, consisting of space mirrors in formation flying, in an Earth orbit to provide solar farms on the ground

with additional power. The design of the orbit is key for the purposes of the mission: the space mirrors need continuous access to

the Sun and the ground simultaneously. Therefore, the goals of this study are: 1) To place the SPS system in orbits with high-

eccentricity to increase the visibility time of the mirror. 2) Since the most convenient locations for solar power farms are about the

equator, two type of suitable orbits with low inclination are proposed: a) orbits about a

PARTNERSHIP INFORMATION/INTERNATIONALIZATION ACTIVITY 5 - COLLECTING SOLAR POWER BY
FORMATION FLYING SYSTEMS AROUND THE EARTH
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geostationary point in the equatorial plane, separated from the planar orbit, and b) highly-eccentric equatorial orbits that maintain

their orientation with respect to the Sun through the concept of anti-heliotropic orbits that exploit solar radiation pressure and J2

perturbations. 3) Flower constellations are also studied to place the SPS since they rotate with the Earth in order to deliver a

repeat ground track.

PEOPLE INVOLVED

Document No. Type of Document Name

XXX.846.788-XX CPF ANTONIO FERNANDO BERTACHINI DE ALMEIDA PRADO

PARTNER HEI

Country HEI

Emirados Árabes
Unidos

PI - KHALIFA UNIVERSITY - PETROLEUM INSTITUTE UNIVERSITY AND RESEARCH CENTER

VALUE INVOLVED - COUNTERPART

Data not informed.

MOBILITY ACTIONS

Data not informed.

Actions to prepare professors, students and technical staff both for the period abroad and for their return.

List of scholarship holders who were linked to this partnership with destination abroad or bound for Brazil.

GRANTEES - Pós-Doutorado

Grantee: FRANCISCO JAVIER TIPAN SALAZAR

Document: XXX.373.758-XX

Type of Scholarship: Bolsa do País

Origin HEI: null

Destination HEI: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Connection: Sem Vínculo

Country: null

Country: Brasil

Title of the work: Collecting solar power by formation flying systems around the Earth
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ACCOMPLISHED WORK MISSIONS

List of work missions developed within the scope of this partnership.

Data not informed.

PRODUCTS

List the products obtained under this partnership.

Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 1

Author(s): ANTONIO FERNANDO BERTACHINI DE ALMEIDA PRADO, FRANCISCO JAVIER TIPAN SALAZAR

It's among the 5 most relevant: Yes

Product Subtype: ARTIGO EM PERIÓDICO

Title: Suppression of Chaotic Motion of Tethered Satellite Systems Using Tether Length Control

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: Trabalho publicado em periódico.

Obtained Results: This study focuses on attitude and control motion of two bodies (a base satellite and a subsatellite)

connected by an inextensible and massless tether in a circular orbit under the influence of the Earth’s gravitational force.

The base satellite is assumed to be far heavier than the subsatellite.

Impact: Novas tecnicas de controlar em satelite artificial.

Theme Objective: Pesquisa em astrodinâmica,

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: No

Duration (Start/End): 01/01/2020 to 12/31/2020

It's among the 5 most relevant: Yes

Is there an associated Partner HEI: Yes

Description: Foi desenvolvido um programa de doutorado sanduíche da aluna do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e

Tecnologia Espaciais do INPE Natasha Camargo. O programa foi desenvolvido na Universidade do Colorado Boulder, Estados

Unidos. A supervisão foi do Dr. Daniel J. Scheeres. O programa teve a duração de 1 ano e colaborou no desenvolvimento

profissional e acadêmico da aluna.

PARTNERSHIP INFORMATION/INTERNATIONALIZATION ACTIVITY 7 - “EVALUATING THE GRAVITATIONAL

POTENTIAL OF SMALL BODIES REVISITING THE FINITE ELEMENT METHOD APPLIED TO THE SPACECRAFT

DYNAMIC

PEOPLE INVOLVED

Document No. Type of Document Name

XXX.342.358-XX CPF WALTER ABRAHAO DOS SANTOS
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PARTNER HEI

Country HEI

Estados Unidos CU - UNIVERSITY OF COLORADO, BOULDER

VALUE INVOLVED - COUNTERPART

Data not informed.

MOBILITY ACTIONS

Data not informed.

Actions to prepare professors, students and technical staff both for the period abroad and for their return.

List of scholarship holders who were linked to this partnership with destination abroad or bound for Brazil.

GRANTEES - Doutorado Sanduíche

Grantee: NATASHA CAMARGO DE ARAUJO

Document: XXX.469.118-XX

Type of Scholarship: Bolsa do Exterior

Origin HEI: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Destination HEI: UNIVERSITY OF COLORADO, BOULDER

Connection: Discente

Country: Brasil

Country: Estados Unidos

Initiative: Not Applicable

Title of the work: “Evaluating the gravitational potential of small bodies revisiting the finite element method applied to the
spacecraft dynamic

ACCOMPLISHED WORK MISSIONS

List of work missions developed within the scope of this partnership.

Data not informed.

PRODUCTS

List the products obtained under this partnership.
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Product Type: TÉCNICA

Item No.: 1

Author(s): NATASHA CAMARGO DE ARAUJO

It's among the 5 most relevant: No

Product Subtype: DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO

Title: Trajetórias de veículos espaciais em torno de asteróides.

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: Desenvolvimento de software.

Obtained Results: Development of techniques and software for studying space vehicle trajectories around asteroids. To
be submitted to a journal.

Impact: Novas técnicas para missões espaciais.

2.2.6 Theme 6 - INPE - Modelagem e Análise de Dados da Terra e do Espaço

Theme Objective: Desenvolvimento de Software Científico para Aplicações Ambientais e Espaciais

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: No

Duration (Start/End): 01/09/2020

It's among the 5 most relevant: Yes

Is there an associated Partner HEI: Yes

Description: Pesquisa em infraestrutura para ciência de dados reprodutíveis e algoritmos de aprendizado de máquina de alto

desempenho.

PARTNERSHIP INFORMATION/INTERNATIONALIZATION ACTIVITY 1 - AVANÇOS EM CIÊNCIA DE GRANDES
VOLUMES DE DADOS

PEOPLE INVOLVED

Document No. Type of Document Name

XXX.881.664-XX CPF ALAN JAMES PEIXOTO CALHEIROS

XXX.085.756-XX CPF GILBERTO RIBEIRO DE QUEIROZ

XXX.300.602-XX CPF RAFAEL DUARTE COELHO DOS SANTOS

XXX0000229241997 ORCID Randal Burns

PARTNER HEI

Country HEI

Estados Unidos JHU - JOHNS HOPKINS UNIVERSITY

VALUE INVOLVED - COUNTERPART

Data not informed.
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MOBILITY ACTIONS

Data not informed.

Actions to prepare professors, students and technical staff both for the period abroad and for their return.

List of scholarship holders who were linked to this partnership with destination abroad or bound for Brazil.

Data not informed.

ACCOMPLISHED WORK MISSIONS

List of work missions developed within the scope of this partnership.

MISSION ACCOMPLISHED - 1862 - RAFAEL DUARTE COELHO DOS SANTOS - 04/21/2019 TO 05/08/2019

CONCLUSION INFORMATION

WORK MISSION BENEFICIARY INFORMATION

Did this mission factor in resources from the counterpart: No

Has the mission information changed: No

Name: RAFAEL DUARTE COELHO DOS SANTOS

Document: XXX.300.602-XX

Type of Mission Beneficiary: Membro do Grupo Gestor

Start: 04/21/2019

End: 05/08/2019

Number of Work Mission days: 17

Related HEI: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Post Graduation Program: 33010013005P0 - SENSORIAMENTO REMOTO

Study HEI: -

Post Graduation Program: -

Quantity Total (R$)Value (R$)

PASSAGEM 1 R$ 4.020,23R$ 4.020,23

DIÁRIAS 15 R$ 21.478,50R$ 1.431,90

EXPENDITURE ESTIMATION (R$)
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Quantity Total (R$)Value (R$)

SEGURO SAÚDE 1 R$ 0,00R$ 0,00

Brasil - Estados Unidos

Estados Unidos - Brasil

TRAVEL SECTION

Activity Institution/Company
CountryType Of

Objective Event/Congress

Activity
Accomplished
?

Outras ações de

internacionalização
Consolidação de
parceria

JOHNS HOPKINS
UNIVERSITY

Estados
Unidos

Yes

Evento/Congresso

Apresentação de

pôster em eventos

de divulgação

cientifica
-

Estados
Unidos

1st Workshop on

Leveraging AI in the

Exploitation of Satellite

Earth Observations &

Numerical Weather

Prediction

(https://www.star.nesdi

s.noaa.gov/star/meetin

g_2019AIWorkshop.ph

p)

Yes

WORK MISSION OBJECTIVE

LinkType of DocumentConclusion/Result Name of Document

INFORMATION COMPLEMENT

1 - Occured Facts/People Contacted:

A finalidade da dessa missão foi a participação no 1st Workshop on Leveraging AI in the Exploitation of Satellite Earth

Observations & Numerical Weather Prediction (https://www.star.nesdis.noaa.gov/star/meeting_2019AIWorkshop.php) em

College Park, MD, EUA, para contato com representantes das áreas acadêmicas e industriais sobre métodos de inteligência

artificial para previsão numérica do tempo e de análise de imagens de satélites de observação da Terra. Após o workshop,

foi realizada uma visita ao Departamento de Física e Astronomia da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, MD, EUA,

para reuniões para definir colaborações entre a universidade e o INPE. Um dos visitados foi Alexander Szalay, um dos

membros externos do comitê gestor do PrInt/INPE. Uma das finalidades foi tratar da criação e disponibilização de material

para eventos de treinamento e divulgação envolvendo dados meteorológicos e astrofísicos em um ambiente de Data

Science para uso por docentes e discentes dos programas do INPE.

2 - Conclusion/Results achieved:
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LinkType of DocumentConclusion/Result Name of Document

Transferência de tecnologia (know
how)

http://wds.poli.usp.br/wds5
/

Transferência de tecnologia (know
how)

https://www.facebook.com

/PGCAPINPE/posts/62033

1095408950

3 - Suggestions of the benefits that can be obtained from this work mission:

Benefícios/resultados dessa missão: (1) Após a missão e seus contatos, recebemos dois pesquisadores da Universidade de

Johns Hopkins no Brasil: (a) M. Jordan Raddick e (b) Dr. Randal Burns. (2) M. Jordan Raddick veio com verbas de um

projeto da FAPESP do qual participamos, apresentou um seminário na CAP/INPE (SciServer: An Online Collaborative

Environment for Big Data in Research and Education: https://www.facebook.com/PGCAPINPE/posts/630831091025617) e

participou do V Workshop on Data Science (http://wds.poli.usp.br/wds5/), para prospectar outras oportunidades de

colaboração com a Johns Hopkins. (3) Dr. Randal Burns visitou o INPE com uma bolsa do projeto PrInt para apresentar dois

seminários: "Reproducible Data Science with Gigantum" e "External Memory Systems for Data Science and Machine

Learning", este segundo apresentado também no campus Cachoeira Paulista. Dr. Burns também ministrou o curso "Parallel

Programming for Data Science" (https://www.facebook.com/PGCAPINPE/posts/620331095408950). (4) Divulgação do

trabalho de pesquisa e desenvolvimento do INPE e do Brasil no 1st Workshop on Leveraging AI in the Exploitation of

Satellite Earth Observations & Numerical Weather Prediction

(https://www.star.nesdis.noaa.gov/star/meeting_2019AIWorkshop.php) e na Universidade de Johns Hopkins, em Baltimore,

MD, EUA, durante a visita técnica dessa missão. (5) Acordos para intercâmbio de estudantes de pós-graduação entre INPE

e a Universidade de Johns Hopkins, em Baltimore, MD, EUA.

PRODUCTS

List the products obtained under this partnership.

Product Type: TÉCNICA

Item No.: 1

Author(s): Randal Burns

It's among the 5 most relevant: Yes

Product Subtype: CURSO DE CURTA DURAÇÃO

Title: Parallel Programming for Data Science

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: From January 6th to January 24th, 2020, Dr. Randal Burns, Professor and Chair of the Department

of Computer Science, Johns Hopkins University, visited INPE. His visit was sponsored by the CAPES-PrInt program

through the PrInt’s “Instrumental Astrophysics” subproject. During his visit, he taught the Short Course “Parallel

Programming for Data Science” (in English). This eight-hour course was taught between January 13th and 16th, in the

LabGeo seminar room, for 40 students of the Applied Computing, Meteorology, Astrophysics and Remote Sensing

graduate programs at INPE and some researchers and staff. Dr. Burns also talked about his research on infrastructure for

reproducible data science and high-performance machine learning algorithms. His visit helped reinforce the contacts INPE

already have with that university.
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Obtained Results: The main result of the Dr. Randal Burns visit to INPE was the short course “Parallel Programming for

Data Science” (in English). This eight-hour course was taught between January 13th and 16th, in the LabGeo seminar

room at INPE, for 40 students of the Applied Computing, Meteorology, Astrophysics and Remote Sensing graduate

programs at INPE and some researchers and staff. During his visit to INPE, Dr. Burns also gave lectures about his

research on infrastructure for reproducible data science and high-performance machine learning algorithms. His visit

helped reinforce the contacts INPE already have with that university.

Impact: O minicurso e as palestras foram muito elogiadas pelos alunos de pós-graduação do INPE. Eles tiveram a

oportunidade de aprender e discutir temas importantes nessa área com o pesquisador Dr. Burns que é referencia e

experiente na área.

Theme Objective: Análise, Modelagem e Mineração de Dados do Espaço e da Terra

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: Yes

Duration (Start/End): 01/01/2020

It's among the 5 most relevant: Yes

Is there an associated Partner HEI: Yes

Description: Pesquisa em técnicas de processamento de imagens, reconhecimento de padrões e deep learning aplicadas em

grandes volumes de imagens de sensoriamento remoto e dados geoespaciais.

PARTNERSHIP INFORMATION/INTERNATIONALIZATION ACTIVITY 3 - PROCESSAMENTO DE IMAGENS,
RECONHECIMENTO DE PADRÕES E DEEP LEARNING

PEOPLE INVOLVED

Document No. Type of Document Name

XXXES_0003165 Identificador CAPES Nathan Jacobs

XXX.370.130-XX CPF THALES SEHN KORTING

XXX.365.636-XX CPF LEILA MARIA GARCIA FONSECA

PARTNER HEI

Country HEI

Estados Unidos UK - UNIVERSITY OF KENTUCKY

VALUE INVOLVED - COUNTERPART

Data not informed.

MOBILITY ACTIONS

Data not informed.

Actions to prepare professors, students and technical staff both for the period abroad and for their return.
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List of scholarship holders who were linked to this partnership with destination abroad or bound for Brazil.

GRANTEES - Professor Visitante

Grantee: Nathan Jacobs

Document: XXX0000242428967

Type of Scholarship: Bolsa do País

Origin HEI: UNIVERSITY OF KENTUCKY

Destination HEI: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Connection: Docente

Country: Estados Unidos

Country: Brasil

Title of the work: No período de 8 a 14 de março de 2020, recebemos no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais a visita

do Dr. Nathan Jacobs, professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade do Kentucky (University of

Kentucky), Estados Unidos. Essa visita teve como objetivo promover o intercâmbio de conhecimento nas áreas de pesquisa

em processamento de imagens, reconhecimento de padrões e deep learning, especialmente nas aplicações dessas técnicas

a imagens de sensoriamento remoto e dados geoespaciais. Durante sua visita, Dr. Jacobs deu um seminário e um mini-

curso sobre técnicas de Deep Learning: (1) Seminário “What, Where, and When: Mapping the World Using Webcams, Cell

Phones, and Satellites (O que, onde e quando: Mapeando o mundo através de webcams, telefones celulares e satélites)”

(em inglês). Neste seminário, Dr. Jacobs apresentou uma visão geral sobre sua pesquisa e sobre técnicas de visão

computacional. Apresentado no dia 10 de março, este seminário foi aberto a todos os participantes interessados.

Aproximadamente 50 participantes compareceram, dentre eles estudantes dos programas de pós-graduação em

Computação Aplicada, Geofísica Espacial e Sensoriamento Remoto, professores destes programas, pesquisadores e

funcionários do INPE. (2) Mini-curso “Deep Convolutional Neural Networks: Foundations to Frontiers (Redes neurais

convolucionais profundas: Fundamentos e Fronteiras)” (em inglês). Neste curso, Dr. Jacobs apresentou uma introdução

detalhada às técnicas de Deep Learning e Redes Neurais Convolucionais. Este mini-curso de 8 horas foi ministrado entre os

dias 12 e 13 de março no auditório do prédio Lambda e em uma sala de conferências no LIT (Laboratório de Integração e

Testes), respectivamente, para 60 estudantes dos programas de pós-graduação em Computação Aplicada, Sensoriamento

Remoto, e astrofísica e também para alguns pesquisadores e funcionários do INPE. Durante sua visita, o Dr. Jacobs

também participou de reuniões com pesquisadores e estudantes do INPE sobre aplicações de técnicas de Deep Learning e

Visão Computacional a imagens de Sensoriamento Remoto e dados geoespaciais. O pesquisador também disponibilizou

algumas horas para atendimento aos estudantes dos programas de pós-graduação e participou de reuniões para a

discussão de futuras colaborações com pesquisadores do INPE, onde algumas linhas foram definidas para o

desenvolvimento de projetos de pesquisa em conjunto.

ACCOMPLISHED WORK MISSIONS

List of work missions developed within the scope of this partnership.

Data not informed.
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PRODUCTS

List the products obtained under this partnership.

Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 1

Author(s): LEILA MARIA GARCIA FONSECA, Nathan Jacobs, THALES SEHN KORTING

It's among the 5 most relevant: Yes

Product Subtype: ARTIGO EM PERIÓDICO

Title: Artigo publicado no IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters Journal em parceria com o pesquisador
estrangeiro

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: No período de 8 a 14 de março de 2020, recebemos no INPE a visita do Dr. Nathan Jacobs,

professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade do Kentucky, Estados Unidos, financiada por uma

bolsa de professor visitante no Brasil do projeto PrInt-INPE. Como um dos resultados dessa visita , o artigo com título

"Spatio-Temporal Deep Learning Approach to Map Deforestation in Amazon Rainforest" foi publicado no periódico IEEE

Geoscience and Remote Sensing Letters com co-autoria de pesquisadores do INPE e do pesquisador estrangeiro Dr.

Nathan Jacobs. O artigo publicado pode ser acessado em: 10.1109/LGRS.2020.2986407

Obtained Results: From March 8th to March 14th, 2020, Dr. Nathan Jacobs, Professor of the Department of Computer

Science in the University of Kentucky, United States, visited INPE. His visit was sponsored by the PrInt-INPE program.

One result of his visit is a paper entitled "Spatio-Temporal Deep Learning Approach to Map Deforestation in Amazon

Rainforest" published in the IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters Journal, co-authored by INPE researchers and

by Dr. Nathan Jacobs. This paper can be accessed at: 10.1109/LGRS.2020.2986407

Impact: A publicação desse artigo em um periódico de referencia na área do trabalho é um indicativo forte de que a visita

serviu para avançar as pesquisas e para fortalecer a parceria entre o INPE e o grupo de pesquisa da instituição

estrangeira.

Product Type: TÉCNICA

Item No.: 2

Author(s): Nathan Jacobs

It's among the 5 most relevant: Yes

Product Subtype: CURSO DE CURTA DURAÇÃO

Title: Deep Convolutional Neural Networks: Foundations to Frontiers

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: No período de 8 a 14 de março de 2020, recebemos no INPE a visita do Dr. Nathan Jacobs,

professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade do Kentucky, Estados Unidos, financiada por uma

bolsa de professor visitante no Brasil do projeto PrInt-INPE. Durante sua visita, Dr. Jacobs ministrou o curso de curto

duração “Deep Convolutional Neural Networks: Foundations to Frontiers”, apresentou uma introdução detalhada às

técnicas de Deep Learning e Redes Neurais Convolucionais. Este mini-curso de 8 horas foi ministrado entre os dias 12 e

13 de março de 2020 no auditório do prédio Lambda e em uma sala de conferências no LIT (Laboratório de Integração e

Testes), respectivamente, para 60 estudantes dos programas de pós-graduação em Computação Aplicada,
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Sensoriamento Remoto, e astrofísica e também para alguns pesquisadores e funcionários do INPE.

Obtained Results: From March 8th to March 14th, 2020, Dr. Nathan Jacobs, Professor of the Department of Computer

Science in the University of Kentucky, United States, visited INPE. His visit was sponsored by the CAPES-PrInt program.

One result of this visit was the short course “Deep Convolutional Neural Networks: Foundations to Frontiers” (in English).

In this course, Dr. Jacobs presented a detailed introduction on Deep Learning and Convolutional Neural Networks. This 8

hours course was taught between March 12th and 13th of 2020 , at the Lambda auditory and at a conference room at LIT

(Laboratory for Integration and Tests) respectively, for 60 students of the Applied Computing, Astrophysics and Remote

Sensing graduate programs at INPE and some researchers and staff. During his visit, Dr. Jacobs also had meetings with

INPE’s researchers and students on the application of Deep Learning and Computer vision techniques to Remote Sensing

imagery. Dr. Jacobs performed also some office hours to help students from the graduate program and had some

meetings to discuss future collaboration with INPE researchers, where the outlines for some joint research projects were

defined.

Impact: O minicurso foi muito elogiado pelos alunos de pós-graduação do INPE. Eles tiveram a oportunidade de aprender

e discutir temas importantes nessa área com o pesquisador Dr. Jacobs que é referencia na área.

Theme Objective: Análise, Modelagem e Mineração de Dados do Espaço e da Terra

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: No

Duration (Start/End): 09/30/2019

It's among the 5 most relevant: Yes

Is there an associated Partner HEI: Yes

Description: A aluna Lorena Alves dos Santos do curso de Computação Aplicada (CAP) do INPE, orientada pela Dra. Karine

Reis Ferreira e pelo Dr. Gilberto Camara, foi contemplada com uma bolsa de doutorado sanduíche do PrInt/INPE e realizou um

estágio de 6 meses, de setembro de 2019 a março de 2020, na Faculdade de Geoinformação e Observação da Terra da

Universidade de Twente (Enschede, Holanda). Durante esse estágio, ela desenvolveu o projeto “Uso de Mapas Auto-

Organizáveis para análise de padrões fenológicos extraídos de amostras de séries temporais de uso e cobertura da Terra” com

supervisão do Dr. Raul Zurita-Milla, pesquisador na Universidade de Twente.

PARTNERSHIP INFORMATION/INTERNATIONALIZATION ACTIVITY 5 - USO DE MAPAS AUTO-ORGANIZÁVEIS

PARA ANÁLISE DE PADRÕES FENOLÓGICOS EXTRAÍDOS DE AMOSTRAS DE SÉRIES TEMPORAIS DE USO E

COBERTURA DA TERRA

PEOPLE INVOLVED

Document No. Type of Document Name

XXX.170.146-XX CPF KARINE REIS FERREIRA GOMES

XXXES_0016213 Identificador CAPES Raul Zurita-Milla

PARTNER HEI

Country HEI

Holanda UTWENTE - UNIVERSITEIT TWENTE
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VALUE INVOLVED - COUNTERPART

Data not informed.

MOBILITY ACTIONS

Data not informed.

Actions to prepare professors, students and technical staff both for the period abroad and for their return.

List of scholarship holders who were linked to this partnership with destination abroad or bound for Brazil.

GRANTEES - Doutorado Sanduíche

Grantee: LORENA ALVES DOS SANTOS

Document: XXX.381.271-XX

Type of Scholarship: Bolsa do Exterior

Origin HEI: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Destination HEI: UNIVERSITEIT TWENTE

Connection: Discente

Country: Brasil

Country: Holanda

Initiative: Not Applicable

Title of the work: A aluna Lorena Alves dos Santos do curso de Computação Aplicada (CAP) do INPE, orientada pela Dra.

Karine Reis Ferreira e pelo Dr. Gilberto Camara, foi contemplada com uma bolsa de doutorado sanduíche do PrInt/INPE e

realizou um estágio de 6 meses, de setembro de 2019 a março de 2020, na Faculdade de Geoinformação e Observação da

Terra da Universidade de Twente (Enschede, Holanda). Durante esse estágio, ela desenvolveu o projeto “Uso de Mapas

Auto-Organizáveis para análise de padrões fenológicos extraídos de amostras de séries temporais de uso e cobertura da

Terra” com supervisão do Dr. Raul Zurita-Milla, pesquisador na Universidade de Twente. Como um dos resultados desse

doutorado sanduíche, o artigo com título "Identifying Spatiotemporal Patterns in Land Use and Cover Samples from Satellite

Image Time Series" foi publicado no periódico Remote Sensing Journal com co-autoria dos orientadores do INPE e do

supervisor estrangeiro Zurita-Mill, pesquisador na Universidade de Twente. Esse artigo apresenta um método para identificar

padrões espaço-temporais de amostras de uso e cobertura do solo usando séries temporais de images. O artigo pode ser

acessado em: https://www.mdpi.com/2072-4292/13/5/974. .

ACCOMPLISHED WORK MISSIONS

List of work missions developed within the scope of this partnership.

Data not informed.
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PRODUCTS

List the products obtained under this partnership.

Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 1

Author(s): KARINE REIS FERREIRA GOMES, LORENA ALVES DOS SANTOS, Raul Zurita-Milla

It's among the 5 most relevant: Yes

Product Subtype: ARTIGO EM PERIÓDICO

Title: Artigo publicado no Remote Sensing Journal em parceria com o supervisor estrangeiro

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: A aluna Lorena Alves dos Santos do curso de Computação Aplicada (CAP) do INPE, orientada pela

Dra. Karine Reis Ferreira e pelo Dr. Gilberto Camara, foi contemplada com uma bolsa de doutorado sanduíche do

PrInt/INPE e realizou um estágio de 6 meses, de setembro de 2019 a março de 2020, na Faculdade de Geoinformação e

Observação da Terra da Universidade de Twente (Enschede, Holanda). Como um dos resultados desse doutorado

sanduíche, o artigo com título "Identifying Spatiotemporal Patterns in Land Use and Cover Samples from Satellite Image

Time Series" foi publicado no periódico Remote Sensing Journal com co-autoria dos orientadores do INPE e do supervisor

estrangeiro Zurita-Mill, pesquisador na Universidade de Twente. Esse artigo apresenta um método para identificar padrões

espaço-temporais de amostras de uso e cobertura do solo usando séries temporais de images. O artigo pode ser

acessado em: https://www.mdpi.com/2072-4292/13/5/974.

Obtained Results: The main result of Lorena Alves dos Santos' sandwich doctorate is a paper entitled "Identifying

Spatiotemporal Patterns in Land Use and Cover Samples from Satellite Image Time Series" published in the Remote

Sensing Journal, co-authored by INPE researchers and by her foreign supervisor Zurita-Mill, researcher at the University of

Twente. This paper presents a method to identify spatiotemporal patterns of land use and land cover samples using image

time series. The paper can be accessed at: https://www.mdpi.com/2072-4292/13/5/974.

Impact: A publicação desse artigo em um periódico de referencia na área do trabalho é um indicativo forte de que o

doutorado sanduíche serviu para avançar as pesquisas de doutorado da aluna e para fortalecer os laços de pesquisa

entre o INPE e o grupo de pesquisa da instituição estrangeira.

Theme Objective: Armazenamento e Processamento de Grandes Volumes de Dados Espaço-Temporais

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: Yes

Duration (Start/End): 09/23/2019

It's among the 5 most relevant: Yes

Is there an associated Partner HEI: Yes

Description: Pesquisa e aplicação de métodos de aprendizagem de máquina e ciência cidadã para detecção de mudanças de

uso e cobertura do solo a partir de grandes bases de dados de observação da Terra.

PARTNERSHIP INFORMATION/INTERNATIONALIZATION ACTIVITY 7 - APRENDIZAGEM DE MÁQUINA E

CIÊNCIA CIDADÃ PARA DETECÇÃO DE MUDANÇAS DE USO E COBERTURA DO SOLO A PARTIR DE

GRANDES BASES DE DADOS DE OBSERVAÇÃO DA TERRA
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PEOPLE INVOLVED

Document No. Type of Document Name

XXX.085.756-XX CPF GILBERTO RIBEIRO DE QUEIROZ

XXX.170.146-XX CPF KARINE REIS FERREIRA GOMES

XXX.913.938-XX CPF LUBIA VINHAS

XXXUPIRA_920424 Passaporte TESSIO NOVAK

XXX4567 Pessoa Física Estrangeira ALEXANDER ZIPF

PARTNER HEI

Country HEI

Alemanha HEIDELBERG UNIVERSITY

VALUE INVOLVED - COUNTERPART

Data not informed.

MOBILITY ACTIONS

Data not informed.

Actions to prepare professors, students and technical staff both for the period abroad and for their return.

List of scholarship holders who were linked to this partnership with destination abroad or bound for Brazil.

Data not informed.

ACCOMPLISHED WORK MISSIONS

List of work missions developed within the scope of this partnership.
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MISSION ACCOMPLISHED - 1146 - KARINE REIS FERREIRA GOMES - 09/14/2019 TO 09/28/2019

CONCLUSION INFORMATION

WORK MISSION BENEFICIARY INFORMATION

Did this mission factor in resources from the counterpart: No

Has the mission information changed: No

Name: KARINE REIS FERREIRA GOMES

Document: XXX.170.146-XX

Type of Mission Beneficiary: Coordenador de Projeto

Start: 09/14/2019

End: 09/28/2019

Number of Work Mission days: 14

Related HEI: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Post Graduation Program: 33010013005P0 - SENSORIAMENTO REMOTO

Study HEI: -

Post Graduation Program: -

Quantity Total (R$)Value (R$)

PASSAGEM 1 R$ 6.968,16R$ 6.968,16

DIÁRIAS 14 R$ 21.157,64R$ 1.511,26

SEGURO SAÚDE 1 R$ 367,61R$ 367,61

EXPENDITURE ESTIMATION (R$)

Brasil - Alemanha

Alemanha - Brasil

TRAVEL SECTION

Activity Institution/Company
CountryType Of

Objective Event/Congress

Activity
Accomplished
?

Evento/Congresso

Apresentação oral

de trabalhos em

eventos de

divulgação

cientifica

JULIUS-MAXIMILIANS-

UNIVERSITÄT

WÜRZBURG

Alemanh
a

European Conference

on Machine Learning

and Principles and

Practice of
Yes

WORK MISSION OBJECTIVE
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Activity Institution/Company
CountryType Of

Objective Event/Congress

Activity
Accomplished
?

Evento/Congresso

Apresentação oral

de trabalhos em

eventos de

divulgação

cientifica

JULIUS-MAXIMILIANS-

UNIVERSITÄT

WÜRZBURG

Alemanh
a

Knowledge Discovery

in Databases (ECML-

PKDD 2019)
Yes

Outras ações de

internacionalização Visitas técnicas
UNIVERSITÄT
HEIDELBERG

Alemanh
a

Yes

LinkType of DocumentConclusion/Result Name of Document

Acordos de cooperação internacional
ANEXO II - Projeto de

Pesquisa (Formato do

arquivo: PDF)

FAPESP_project_scientific_
kernel_20191203.pdf

Artigos
http://ceur-ws.org/Vol-
2466/

INFORMATION COMPLEMENT

1 - Occured Facts/People Contacted:

Essa missão foi dividida em duas partes: (1) No período de 16 a 20 de setembro, a pesquisadora participou do congresso

internacional “European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases

(ECML-PKDD 2019)” que ocorreu na cidade de Würzburg na Alemanha. Durante esse congresso, foi feita uma

apresentação de 20 minutos sobre o artigo aceito “Evaluating distance measures for image time series clustering in land use

and cover monitoring” no workshop internacional MACLEAN – “Workshop on Machine Learning for Earth Observation”. Além

de divulgar o trabalho de pesquisa e desenvolvimento do INPE e do Brasil, nesse workshop a servidora teve a oportunidade

de trocar experiências em pesquisa e aplicação de métodos de aprendizagem de máquina (machine learning) para detecção

de mudanças de uso e cobertura da Terra em um fórum internacional com renomados pesquisadores na área. (2) No

período de 23 a 27 de setembro de 2019, a pesquisadora visitou a Universidade de Heidelberg, na cidade de Heidelberg,

Alemanha, e participou de reuniões técnicas para elaboração de um projeto conjunto entre INPE e essa universidade para a

chamada FAPESP-DFG (http://www.fapesp.br/2655). Essa chamada em cooperação entre FAPESP e DFG apoia a

realização de projetos conjuntos conduzidos por cientistas, estudantes ou grupos de pesquisa do Brasil e da Alemanha.

Durante essa semana, os pesquisadores Alexander Zipf e Tessio Novack da Heidelberg University e Karine Ferreira do

INPE finalizaram a escrita do projeto “Citizen Science and Big Earth Observation Data Analytics for Land Use and Cover

Change Monitoring” que será submetido até 30 de outubro de 2019. Esse projeto envolve docentes e alunos de pós-

graduação do INPE e da Universidade de Heidelberg.

2 - Conclusion/Results achieved:

3 - Suggestions of the benefits that can be obtained from this work mission:

Benefícios/resultados dessa missão: (1) Submissão do projeto chamado “Citizen Science and Big Earth Observation Data

Analytics for Land Use and Cover Change Monitoring” para a chamada FAPESP-DFG (http:
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//www.fapesp.br/2655). Esse projeto foi escrito nessa missão e foi submetido em fevereiro de 2020, para a FAPESP e para a

DFG, e é uma parceria entre pesquisadores e alunos de pós-graduação do INPE e da Universidade de Heidelberg. (2)

Apresentação de 20 minutos do artigo de pesquisa “Evaluating distance measures for image time series clustering in land

use and cover monitoring” no workshop internacional MACLEAN – “Workshop on Machine Learning for Earth Observation”

que aconteceu no congresso internacional “European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of

Knowledge Discovery in Databases (ECML-PKDD 2019)” . (3) Novos contatos com pesquisadores renomados da área de

machine learning e de métodos de inteligência artificial para análise de imagens de satélites de observação da Terra. (4)

Acordo para intercâmbio de estudantes de pós-graduação entre INPE e a Universidade de Heidelberg (5) Divulgação do

trabalho de pesquisa e desenvolvimento do INPE e do Brasil no congresso internacional “European Conference on Machine

Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML-PKDD 2019)” e na Universidade de

Heidelberg durante a visita técnica dessa missão.

PRODUCTS

List the products obtained under this partnership.

Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 1

Author(s): ALEXANDER ZIPF, KARINE REIS FERREIRA GOMES, TESSIO NOVAK

It's among the 5 most relevant: Yes

Product Subtype: OUTRO

Title: Projeto de pesquisa conjunto submetido para a FAPESP

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: No período de 23 a 27 de setembro de 2019, a pesquisadora Karine Reis Ferreira Gomes visitou a

Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e participou de reuniões técnicas para elaboração de um projeto conjunto

entre INPE e essa universidade para a chamada FAPESP-DFG (http://www.fapesp.br/2655). Essa chamada em

cooperação entre FAPESP e DFG apoia a realização de projetos conjuntos conduzidos por cientistas, estudantes ou

grupos de pesquisa do Brasil e da Alemanha. Durante essa semana, os pesquisadores Alexander Zipf e Tessio Novack da

Heidelberg University e Karine Ferreira do INPE começaram a escrever o projeto “Citizen Science and Big Earth

Observation Data Analytics for Land Use and Cover Change Monitoring”. Ele foi submetido depois e está em processo de

avaliação pela FAPESP e DFG. Esse projeto envolve docentes e alunos de pós-graduação do INPE e da Universidade de

Heidelberg.

Obtained Results: From the 23rd to the 27th of September 2019, the researcher Karine Reis Ferreira Gomes visited the

University of Heidelberg, in Germany, through a work mission financed by the PrInt-INPE project. The main result of this

work mission was a joint research project between INPE and the Heidelberg University for the FAPESP-DFG grant call

(http://www.fapesp.br/2655). This call for cooperation between FAPESP and DFG supports joint projects conducted by

scientists, students or research groups from Brazil and Germany. The researchers Alexander Zipf and Tessio Novack of

Heidelberg University and Karine Ferreira of INPE submitted the project “Citizen Science and Big Earth Observation Data

Analytics for Land Use and Cover Change Monitoring” that is being evaluated by FAPESp and DFG. This project involves

professors and graduate students from INPE and the University of Heidelberg.

Impact: A escrita e submissão desse projeto fortaleceu as relações entre o INPE e a instituição estrangeira. E, se for

aceito, será muito importante para a internacionalização do curso de pós-graduação em Computação Aplicada (CAP) do

INPE.
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Theme Objective: Desenvolvimento de Software Científico para Aplicações Ambientais e Espaciais

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: Yes

Duration (Start/End): 09/30/2019

It's among the 5 most relevant: No

Is there an associated Partner HEI: Yes

Description: O aluno Guilherme Oliveira Chagas do curso de Computação Aplicada (CAP) do INPE, orientado pelo Dr. Luiz

Antonio Nogueira Lorena e pelo Dr. Rafael Duarte Coelho dos Santos, foi contemplado com uma bolsa de doutorado sanduíche

do PrInt/INPE e realizou um estágio de 6 meses, de setembro de 2019 a março de 2020, no departamento de Operações e

Sistemas de Decisão da Université Laval, na Cidade de Quebéc, Canadá. Com a supervisão do Dr. Leandro Callegari Coelho,

seu projeto de pesquisa envolve a proposta de uma heurística híbrida para o problema de p-medianas com sobreposição.

PARTNERSHIP INFORMATION/INTERNATIONALIZATION ACTIVITY 9 - USO DE HEURÍSTICA HÍBRIDA PARA O
PROBLEMA DE P-MEDIANAS COM SOBREPOSIÇÃO

PEOPLE INVOLVED

Document No. Type of Document Name

XXX.986.039-XX CPF LEANDRO CALLEGARI COELHO

XXX.300.602-XX CPF RAFAEL DUARTE COELHO DOS SANTOS

PARTNER HEI

Country HEI

Canadá UL - UNIVERSITÉ LAVAL

VALUE INVOLVED - COUNTERPART

Data not informed.

MOBILITY ACTIONS

Data not informed.

Actions to prepare professors, students and technical staff both for the period abroad and for their return.

List of scholarship holders who were linked to this partnership with destination abroad or bound for Brazil.

GRANTEES - Doutorado Sanduíche
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Grantee: GUILHERME OLIVEIRA CHAGAS

Document: XXX.536.486-XX

Type of Scholarship: Bolsa do Exterior

Origin HEI: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Destination HEI: UNIVERSITÉ LAVAL

Connection: Discente

Country: Brasil

Country: Canadá

Initiative: Not Applicable

Title of the work: O aluno Guilherme Oliveira Chagas do curso de Computação Aplicada (CAP) do INPE, orientado pelo Dr.

Luiz Antonio Nogueira Lorena e pelo Dr. Rafael Duarte Coelho dos Santos, foi contemplado com uma bolsa de doutorado

sanduíche do PrInt/INPE e realizou um estágio de 6 meses, de setembro de 2019 a março de 2020, no departamento de

Operações e Sistemas de Decisão da Université Laval, na Cidade de Quebéc, Canadá. Com a supervisão do Dr. Leandro

Callegari Coelho, seu projeto de pesquisa envolve a proposta de uma heurística híbrida para o problema de p-medianas

com sobreposição.

ACCOMPLISHED WORK MISSIONS

List of work missions developed within the scope of this partnership.

Data not informed.

PRODUCTS

List the products obtained under this partnership.

Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 1

Author(s): GUILHERME OLIVEIRA CHAGAS, LEANDRO CALLEGARI COELHO, RAFAEL DUARTE COELHO DOS
SANTOS

It's among the 5 most relevant: Yes

Product Subtype: ARTIGO EM PERIÓDICO

Title: Artigos em parceria com pesquisadores estrangeiros submetidos para os periódicos European journal of operations
research (EJOR) e SN Operations Research Forum

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: O aluno Guilherme Oliveira Chagas do curso de Computação Aplicada (CAP) do INPE, orientado

pelo Dr. Luiz Antonio Nogueira Lorena e pelo Dr. Rafael Duarte Coelho dos Santos, foi contemplado com uma bolsa de

doutorado sanduíche do PrInt/INPE e realizou um estágio de 6 meses, de setembro de 2019 a março de 2020, no

departamento de Operações e Sistemas de Decisão da Université Laval, na Cidade de Quebéc, Canadá. Com a

supervisão do Dr. Leandro Callegari Coelho, seu projeto de pesquisa envolveu a proposta de uma heurística híbrida para

o problema de p-medianas com sobreposição. Como resultado desse doutorado sanduíche, foram submetidos dois

artigos: (1) O artigo “Modeling and solving integrated production-scheduling-distribution problem in the bio-based fertilizer

industry” foi submetido para o periódico European Journal of Operations Research (EJOR). Ele está em processo de

avaliação pelos revisores da revista, mas já recebeu uma resposta de “aceito com pequenas correções”. (2)
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O artigo "A parallel branch-and-price algorithm for the p-median problem with overlap control" foi submetido para o SN

Operations Research Forum e também está em avaliação pelos revisores. Os artigos foram escritos com co-autoria dos

orientadores do INPE e do supervisor estrangeiro Dr. Leandro Callegari Coelho.

Obtained Results: As results of the Guilherme Oliveira Chagas sandwich doctorate, two papers were submitted: (1) The

paper “Modeling and solving integrated production-scheduling-distribution problem in the bio-based fertilizer industry” was

submitted to the European Journal of Operations Research (EJOR). It is in the process of evaluation by the journal's

reviewers, but has already received an “accepted with minor reviews” response. (2) The paper "A parallel branch-and-price

algorithm for the p-median problem with overlap control" was submitted to the SN Operations Research Forum and is also

under evaluation by the reviewers. The papers are co-authored by INPE researchers and by the foreign supervisor Dr.

Leandro Callegari Coelho.

Impact: A submissão desses artigos para periódicos de referencia na área do trabalho é um indicativo forte de que o

doutorado sanduíche serviu para avançar as pesquisas de doutorado do aluno e para fortalecer os laços de pesquisa

entre o INPE e o grupo de pesquisa da instituição estrangeira.

Theme Objective: Análise, Modelagem e Mineração de Dados do Espaço e da Terra

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: No

Duration (Start/End): 11/04/2019

It's among the 5 most relevant: Yes

Is there an associated Partner HEI: Yes

Description: Pesquisa sobre integração de métodos de inteligência artificial, em particular aprendizado de máquina e mineração

de dados, com grandes volumes de imagens de sensoriamento remoto para detecção e estimativa de risco de incêndios

florestais.

PARTNERSHIP INFORMATION/INTERNATIONALIZATION ACTIVITY 11 - APRENDIZADO DE MÁQUINA E
MINERAÇÃO DE DADOS PARA ANÁLISE DE DADOS DE INCÊNDIOS E ÁREAS QUEIMADAS

PEOPLE INVOLVED

Document No. Type of Document Name

XXX.085.756-XX CPF GILBERTO RIBEIRO DE QUEIROZ

XXX.170.146-XX CPF KARINE REIS FERREIRA GOMES

XXX.300.602-XX CPF RAFAEL DUARTE COELHO DOS SANTOS

XXXES_0016210 Identificador CAPES Rosa Lasaponara

PARTNER HEI

Country HEI

Itália IIT - ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

VALUE INVOLVED - COUNTERPART

Data not informed.

196



MOBILITY ACTIONS

Data not informed.

Actions to prepare professors, students and technical staff both for the period abroad and for their return.

List of scholarship holders who were linked to this partnership with destination abroad or bound for Brazil.

GRANTEES - Professor Visitante

Grantee: ROSA LASAPONARA

Document: XXX257069

Type of Scholarship: Bolsa do País

Origin HEI: NATIONAL RESEARCH COUNCIL CANADA

Destination HEI: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Connection: Docente

Country: Canadá

Country: Brasil

Title of the work: De 4 a 18 de novembro de 2019, a Dra. Rosa Lasaponara, do National Council Research of Italy, visitou o

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Durante sua visita, a Dra. Lasaponara conversou com membros do projeto

Queimadas do INPE com o objetivo de explorar maneiras de integrar métodos de inteligência artificial, em particular,

aprendizado de máquina e abordagens de mineração de dados, na análise de dados do projeto. Outras atividades

relevantes foram: (1) Reunião com a Coordenação Geral de Observação da Terra (Drs, Lúbia Vinhas, Dra. Karine Ferreira,

Dr. Gilberto Queiroz, Dr. Rafael Santos) para uma apresentação sobre os objetivos e atividades da Coordenação e para

uma apresentação sobre o Programa de Computação Aplicada. (2) Palestra "Analysis, Integration and Interpretation of Big

Earth Data in the Copernicus Era: Science and Operational Applications” (em inglês). Essa palestra, apresentada no dia 7 de

novembro de 2019, foi aberta a todos os interessados. Foram cerca de 45 participantes, dos programas de pós-graduação

em Computação Aplicada, Sensoriamento Remoto e Sistemas Terrestres, palestrantes desses programas e alguns

funcionários do INPE. (3) Palestra “EO Big Data Analysis and Integration for Supporting Risk Mitigation, Environmental

Monitoring and Promoting SDGS” (em inglês). Essa palestra, apresentada no dia 14 de novembro de 2019, foi aberta a

todos os interessados. Foram cerca de 28 participantes, dos programas de pós-graduação em Computação Aplicada e

Sensoriamento Remoto, palestrantes desses programas e alguns funcionários do INPE. Durante sua visita a Dra.

Lasaponara também participou de sessões plenárias e de pôsteres no GeoInfo (Simpósio Brasileiro de Geoinformática) e

interagiu com estudantes e pesquisadores em geoinformática e aplicações de sensoriamento remoto. Como resultado direto

de sua visita, a Dra. Lasaponara e o Dr. Rafael Santos coordenaram a escrita de uma proposta de projeto de pesquisa

conjunto. O projeto foi submetido para a FAPESP e está sendo avaliado. O título do projeto é "Space economy: Advanced

Artificial Intelligence Methods for Analysing Earth Observation Big Data". O projeto foi submetido para uma chamada

conjunta da FAPESP chamada "Italy – Brazil Joint Science and Technology Call for Joint Project Proposals".
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ACCOMPLISHED WORK MISSIONS

List of work missions developed within the scope of this partnership.

Data not informed.

PRODUCTS

List the products obtained under this partnership.

Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 1

Author(s): GILBERTO RIBEIRO DE QUEIROZ, KARINE REIS FERREIRA GOMES, RAFAEL DUARTE COELHO DOS
SANTOS, ROSA LASAPONARA

It's among the 5 most relevant: Yes

Product Subtype: OUTRO

Title: Projeto de pesquisa conjunto submetido para FAPESP

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: De 4 a 18 de novembro de 2019, a Dra. Rosa Lasaponara, do National Council Research of Italy,

visitou o INPE. Sua visita foi financiada por uma bolsa de pesquisador visitante do PrInt-INPE. Durante sua visita, Dra.

Lasaponara e o Dr. Rafael Santos começaram a coordenar a escrita de uma proposta de projeto de pesquisa conjunto. O

projeto foi submetido para a FAPESP e está sendo avaliado. O título do projeto é "Space economy: Advanced Artificial

Intelligence Methods for Analysing Earth Observation Big Data". O projeto foi submetido para uma chamada conjunta da

FAPESP chamada "Italy – Brazil Joint Science and Technology Call for Joint Project Proposals".

Obtained Results: From November 4th to November 18th, 2019, Dr. Rosa Lasaponara, from the National Council

Research of Italy, visited INPE, financed by the PrInt-INPE project. One result of this visit was a research project written in

partnership with Dr Rosa Lasaponara and submitted to FAPESP. This project is being evaluated by FAPESP and its title is

"Space Economy: Advanced Artificial Intelligence Methods for Analyzing Earth Observation Big Data". The project was

submitted to a joint FAPESP call called "Italy – Brazil Joint Science and Technology Call for Joint Project Proposals".

Impact: A escrita e submissão desse projeto fortaleceu as relações entre o INPE e a instituição estrangeira. E, se for

aceito, será muito importante para a internacionalização do curso de pós-graduação em Computação Aplicada (CAP) do

INPE.

2.2.7 Theme 7 - INPE - Mudanças Ambientais Globais

Theme Objective: Nexo água-energia-segurança alimentar

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: No

Duration (Start/End): 11/01/2019 to 05/31/2020

It's among the 5 most relevant: Yes

Is there an associated Partner HEI: Yes

Description: Doctoral internship of 7 months (Nov 2019 – May 2020) Student: Erica Ferraz de Campos Brazilian

PARTNERSHIP INFORMATION/INTERNATIONALIZATION ACTIVITY 1 - SOLAR POWER AND THE NEXUS
WATER-ENERGY AT THE BRAZILIAN SEMIARID.
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supervisor: Dr. Ênio Bueno Pereira Project: Solar Power and the Nexus Water-Energy at the Brazilian Semiarid. Institution:
Wageningen University Foreign supervisor: Dr. Pieter van Oel

PEOPLE INVOLVED

Document No. Type of Document Name

XXX0000177400537 ORCID Pieter van Oel

PARTNER HEI

Country HEI

Holanda UR - WAGENINGEN UNIVERSITY

VALUE INVOLVED - COUNTERPART

Data not informed.

MOBILITY ACTIONS

Data not informed.

Actions to prepare professors, students and technical staff both for the period abroad and for their return.

List of scholarship holders who were linked to this partnership with destination abroad or bound for Brazil.

GRANTEES - Doutorado Sanduíche

Grantee: ERICA FERRAZ DE CAMPOS

Document: XXX.474.078-XX

Type of Scholarship: Bolsa do Exterior

Origin HEI: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Destination HEI: WAGENINGEN UNIVERSITY

Connection: Discente

Country: Brasil

Country: Holanda

Initiative: Not Applicable

Title of the work: Solar Power and the Nexus Water-Energy at the Brazilian Semiarid.
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ACCOMPLISHED WORK MISSIONS

List of work missions developed within the scope of this partnership.

Data not informed.

PRODUCTS

List the products obtained under this partnership.

Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 1

Author(s): ERICA FERRAZ DE CAMPOS

It's among the 5 most relevant: Yes

Product Subtype: ARTIGO EM PERIÓDICO

Title: Hybrid power generation for increasing water and energy securities during drought: Exploring local and regional
effects in a semi-arid basin

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: Artigo completo publicado em periódico Campos, E. F.; Pereira, E. B.; Van Oel, P. ; Martins, F. R.;

Gonçalves, A.R.; Costa, R. S. Hybrid power generation for increasing water and energy securities during drought:

Exploring local and regional effects in a semi-arid basin. Journal of Environmental Management, Volume 294, 2021. ISSN

0301-4797, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112989.

Obtained Results: Reservoirs of hydropower plants (HPP) can amend water, energy, and food security in semi-arid

regions. However, during severe droughts, the priority of energy demand leads to critical conditions of water availability.

This study assessed the influence of adding floating photovoltaic power (PV) in the large-scale reservoir of Sobradinho

HPP, located in the São Francisco River (SFR), in Brazil. The research provides assessment on substituting hydro for solar

power on the operation of reservoirs in cascade and identifies the correlated benefits in social and ecological aspects.

Impact: Essas informações podem subsidiar decisões de operadoras de sistemas de abastecimento de água e energia e
políticas públicas voltadas para a gestão integrada de recursos em regiões semiáridas.

Theme Objective: Modelagem do sistema terrestre

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: No

Duration (Start/End): 09/01/2019 to 07/31/2020

It's among the 5 most relevant: Yes

Is there an associated Partner HEI: Yes

Description: Doctoral internship of 11 months (Sep 2019 – Jul 2020) Student: Tainá Oliveira Assis Brazilian supervisor: Dr.

Silvana Amaral Kampel Project: The effect of land cover changes in Cerrado: habitat amount, fragmentation, impact on

biodiversity, and conservation challenges Institution: Carleton University Foreign supervisor: Dr. Lenore Fahrig

PARTNERSHIP INFORMATION/INTERNATIONALIZATION ACTIVITY 3 - THE EFFECT OF LAND COVER

CHANGES IN CERRADO: HABITAT AMOUNT, FRAGMENTATION, IMPACT ON BIODIVERSITY, AND

CONSERVATION CHALLENGES.
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PEOPLE INVOLVED

Document No. Type of Document Name

XXXUPIRA_991379 Passaporte Lenore Fahrig

PARTNER HEI

Country HEI

Canadá CU - CARLETON UNIVERSITY

VALUE INVOLVED - COUNTERPART

Data not informed.

MOBILITY ACTIONS

Data not informed.

Actions to prepare professors, students and technical staff both for the period abroad and for their return.

List of scholarship holders who were linked to this partnership with destination abroad or bound for Brazil.

GRANTEES - Doutorado Sanduíche

Grantee: TAINA OLIVEIRA ASSIS

Document: XXX.790.316-XX

Type of Scholarship: Bolsa do Exterior

Origin HEI: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Destination HEI: CARLETON UNIVERSITY

Connection: Discente

Country: Brasil

Country: Canadá

Initiative: Not Applicable

Title of the work: The effect of land cover changes in Cerrado: habitat amount, fragmentation, impact on biodiversity, and
conservation challenges

ACCOMPLISHED WORK MISSIONS

List of work missions developed within the scope of this partnership.

Data not informed.
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PRODUCTS

List the products obtained under this partnership.

Product Type: BIBLIOGRÁFICA

Item No.: 1

Author(s): MARIA ISABEL SOBRAL ESCADA, SILVANA AMARAL KAMPEL, TAINA OLIVEIRA ASSIS

It's among the 5 most relevant: Yes

Product Subtype: ARTIGO EM PERIÓDICO

Title: Effects of Deforestation over the Cerrado Landscape: A Study in the Bahia Frontier

Announced CAPES as a promoter: Yes

Product Description: Assis, T.O.; Escada, M.I.S.; Amaral, S. Effects of Deforestation over the Cerrado Landscape: A

Study in the Bahia Frontier. Land 2021, 10, 352. https://doi.org/10.3390/land10040352 Outro artigo no PRELO: SCALE

AND REPRESENTATION OF LANDSCAPES IN MAMMALS STUDIES IN BRAZIL" Autores: Tainá Oliveira Assis, Nilton C.

Cáceres, Marcelo Passamani e Silvana Amaral. Acta Oecologica (2021). A Capes está sendo divulgada como

fomentadora.

Obtained Results: The losses in the Brazilian Cerrado raise the need to understand the border regions between human

activities and Cerrado remnants. We chose the Cerrado of Bahia, an area of the agricultural frontier, and used landscape

metrics, and land use and land cover data from 2013 and 2020, to quantify the changes in the landscape. We built a

typology of landscape patterns to classify and characterize the Cerrado landscapes, based on the landscape metrics, and

land use and land cover data from TerraClass Cerrado 2013. From these parameters, a decision tree classifier enabled the

classification of the landscape types. Then, we used the yearly deforestation data from PRODES Cerrado to obtain the

native cover and the landscape metrics for 2020. The losses in native cover do not occur in consolidated landscapes or

inside the continuous Cerrado. Instead, there is a process of vegetation conversion over the landscapes in the initial and

intermediate stages of fragmentation, and landscapes where the matrix is heterogeneous. These factors signal the need to

preserve the contiguous fragments of Cerrado.

Impact: A paisagem do Cerrado no estado da Bahia tem uma porcentagem maior de áreas em um estágio inicial de

fragmentação do que áreas em estágios mais avançados. Porém, devido ao uso antrópico, a região de ocupação

consolidada apresenta uma baixa densidade de manchas de Cerrado. Esses achados apontam para a necessidade de

preservação dos poucos fragmentos contíguos desse bioma que têm a função de preservar seus processos naturais. É

evidente a predominância de um único tipo de matriz antrópica, áreas de cultivo anuais ou pastagens sobre extensas

áreas. Essa homogeneidade da matriz reduz a permeabilidade da paisagem nas áreas consolidadas. Portanto, a

importância da manutenção de manchas de vegetação nativa é mais uma vez enfatizada.

Theme Objective: Diagnósticos e cenários de interações sócio-ambientais

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: No

Duration (Start/End): 09/01/2020 to 05/31/2021

It's among the 5 most relevant: Yes

Is there an associated Partner HEI: Yes

Description: Doctoral internship Student: Erick da Silva Santos (Sep 2019 - May 2021) Brazilian supervisor: Dr. José Marengo

Orsini Project: Vulnerability And Resilience Assessment of Coastal Tourism Destinations To Climate

PARTNERSHIP INFORMATION/INTERNATIONALIZATION ACTIVITY 5 - VULNERABILITY AND RESILIENCE
ASSESSMENT OF COASTAL TOURISM DESTINATIONS TO CLIMATE CHANGE
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Change: A Quantitative And Qualitative Analysis In The Brazilian Context Institution: The University of Queensland / The
University of Sydney Foreign supervisor: Dr. Pedro Isaac Japiassú Fidelman / Dr Emma Calgaro

PEOPLE INVOLVED

Document No. Type of Document Name

XXXES_0016234 Identificador CAPES Emma Calgaro

XXXUPIRA_2195306 Passaporte Pedro Isaac Japiassú Fidelman

PARTNER HEI

Country HEI

Austrália USYD - THE UNIVERSITY OF SYDNEY

Austrália UQ - THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND

VALUE INVOLVED - COUNTERPART

Data not informed.

MOBILITY ACTIONS

Data not informed.

Actions to prepare professors, students and technical staff both for the period abroad and for their return.

List of scholarship holders who were linked to this partnership with destination abroad or bound for Brazil.

GRANTEES - Doutorado Sanduíche

Grantee: ERICK DA SILVA SANTOS

Document: XXX.835.611-XX

Type of Scholarship: Bolsa do Exterior

Origin HEI: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Destination HEI: THE UNIVERSITY OF SYDNEY

Connection: Discente

Country: Brasil

Country: Austrália

Initiative: Not Applicable

Title of the work: Vulnerability And Resilience Assessment of Coastal Tourism Destinations To Climate Change: A
Quantitative And Qualitative Analysis In The Brazilian Context
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ACCOMPLISHED WORK MISSIONS

List of work missions developed within the scope of this partnership.

Data not informed.

PRODUCTS

List the products obtained under this partnership.

Data not informed.

Theme Objective: Diagnósticos e cenários de interações sócio-ambientais

Does this Internationalization activity with scholarship holders, mission or associated products have a formalized

partnership: No

Duration (Start/End): 09/19/2019 to 09/27/2019

It's among the 5 most relevant: Yes

Is there an associated Partner HEI: No

Description: Dr. Angelica Giarolla, the Project Coordinator, carried out a work mission in the USA from 19/Sep/19 to 27/Sep/19,

and scientific activities were developed at the Columbia University (New York) such as participation in the International

Conference on Sustainable Development, presentation of a lecture and technical meetings. The goal main goal of this work

mission was to establish new collaborations between INPE and Columbia University/NY. This work mission was important for this

project since was an opportunity to increase the possibility of the construction and consolidation of collaborations for

internationalization.

PARTNERSHIP INFORMATION/INTERNATIONALIZATION ACTIVITY 7 - MISSÃO DE TRABALHO

PEOPLE INVOLVED

Document No. Type of Document Name

XXX.812.968-XX CPF ANGELICA GIAROLLA

VALUE INVOLVED - COUNTERPART

Data not informed.

MOBILITY ACTIONS

Data not informed.

Actions to prepare professors, students and technical staff both for the period abroad and for their return.

204



List of scholarship holders who were linked to this partnership with destination abroad or bound for Brazil.

Data not informed.

ACCOMPLISHED WORK MISSIONS

List of work missions developed within the scope of this partnership.

MISSION ACCOMPLISHED - 1415 - ANGELICA GIAROLLA - 09/19/2019 TO 09/27/2019

CONCLUSION INFORMATION

WORK MISSION BENEFICIARY INFORMATION

Did this mission factor in resources from the counterpart: No

Has the mission information changed: No

Name: ANGELICA GIAROLLA

Document: XXX.812.968-XX

Type of Mission Beneficiary: Coordenador de Projeto

Start: 09/19/2019

End: 09/27/2019

Number of Work Mission days: 8

Related HEI: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Post Graduation Program: 33010013011P0 - CIÊNCIA DO SISTEMA TERRESTRE

Study HEI: -

Post Graduation Program: -

Quantity Total (R$)Value (R$)

PASSAGEM 1 R$ 6.458,99R$ 6.458,99

DIÁRIAS 8 R$ 12.207,92R$ 1.525,99

SEGURO SAÚDE 1 R$ 0,00R$ 0,00

EXPENDITURE ESTIMATION (R$)

Brasil - Estados Unidos

Estados Unidos - Brasil

TRAVEL SECTION
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Activity Institution/Company
CountryType Of

Objective Event/Congress

Activity
Accomplished
?

Evento/Congresso

Participação em

eventos

acadêmicos/encont

ros setoriais

COLUMBIA UNIVERSITY
Estados
Unidos

Internacional

Conference on

Sustainable

Development – ICSD

Yes

Outras ações de

internacionalização
Prospecção de
novas parcerias

COLUMBIA UNIVERSITY
Estados
Unidos

Yes

WORK MISSION OBJECTIVE

INFORMATION COMPLEMENT

1 - Occured Facts/People Contacted:

A aplicação das despesas na execução da presente missão de trabalho deu-se a 2 (duas) reuniões técnicas à Universidade

de Columbia-NY/EUA, sendo uma delas ocorrida durante o evento International Conference on Sustainable Development -

ICSD). O período total da missão foi de 19/09 a 27/09/2019. O objetivo foi o de apresentar e divulgar o projeto que coordeno

“Modelagem de cenários de interações sócio-ambientais nos trópicos” aos pesquisadores e professores da Universidade de

Columbia e promover novas colaborações e parcerias, além de abrir oportunidades para o intercâmbio de discentes e

docentes/pesquisadores do INPE à Universidade de Columbia (e vice-versa) para diferentes áreas de atuação, no âmbito

CAPES/PrInt/INPE. Durante a Conferencia foi possível realizar contatos e avaliar os temas de interesse ao projeto

internacional, considerando o elevado nível de conhecimento dos participantes e trocas de experiências. Detalhamento:-

Primeira reunião técnica: Apresentação do programa CAPES/PrInt ao Dr. Walter Baethgen, Diretor Regional da América

Latina e Caribe do IRI (Instituto Internacional de Pesquisa sobre Clima e Sociedade), Universidade de Columbia, Nova York,

entre 20 a 23/09. Dr. Baethgen ficou muito interessado pelo projeto e se colocou à disposição para promover parcerias com

o INPE e colocou o programa, o qual gerencia na América Latina pelo IRI, para receber alunos de doutorado sanduíche do

INPE em Nova York. O tema do projeto “Modelagem de cenários de interações sócio-ambientais nos trópicos” envolve a

complexa dinâmica da interaçao de sistemas naturais e sociais e nos foi oferecido convite para que pesquisadores/docentes

do INPE visitem o IRI em Nova York oportunamente visando parcerias, já que a temática “clima e sociedade” que o IRI atua

tem especial interesse para esse projeto internacional. o IRI desenvolve ferramentas e possui um banco de dados para

diversas regiões da América Latina, o que representa material relevante o projeto de pesquisa em questão.-Participação da

Conferência ICSD 2019 e apresentação do projeto de cooperação internacional em reunião técnica paralela: Apresentação

do projeto de cooperação internacional “Modelagem de cenários de interações sócio-ambientais nos trópicos”, no âmbito do

programa CAPES/Print/INPE em uma reunião paralela durante a Conferência Internacional sobre Desenvolvimento

Sustentável (ICSD 2019) em 24/09. O ILAS (Instituto de Estudos Latino Americano – ILAS, sigla em inglês) consiste em um

dos centros de pesquisa mais importantes do mundo e, ao mesmo tempo, um ambiente de aprendizado distinto para

estudantes de graduação e pós-graduação em muitos campos acadêmicos e profissionais. Dr. Esteban Andrade (gerente de

projetos e extensão – ILAS) informou que poderá apoiar o intercâmbio de alunos do INPE ao ILAS e auxiliar na inclusão de

alunos de doutorado sanduíche do INPE em projetos de pesquisa que o ILAS desenvolve, dentro das áreas de interesse do

projeto. Dr. Esteban Andrade encaminhou ao INPE o formulário e normas do ILAS/Universidade de Columbia referente ao

doutorado sanduíche para divulgar aos discentes interessados
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LinkType of DocumentConclusion/Result Name of Document

Artigos E-mail
documento_adicional_missa
o_walterb.pdf

Artigos E-mail
documento_adicional_missa
o.pdf

Artigos
Resultados pretendidos

abstract_paper.pdf

em se inscrever para futuros intercâmbios. A Conferência Internacional de Desenvolvimento Sustentável (International

Conference on Sustainable Development - ICSD) realizada de 24 a 25 de setembro de 2019 na Universidade de Columbia,

em Nova York, EUA, teve como tema "Boas Práticas: Modelos, Parcerias e Capacitação para os Objetivos do

Desenvolvimento Sustentável". A participação nessa Conferência foi importante, não só pelas valiosas discussões no evento

que poderão ser inseridos no projeto mas também pela oportunidade de apresentar o projeto, conhecer novos

pesquisadores de diferentes países. No dia 26/09 foi realizada uma visita no campus da Universidade.

2 - Conclusion/Results achieved:

3 - Suggestions of the benefits that can be obtained from this work mission:

PRODUCTS

List the products obtained under this partnership.

Data not informed.

207



INSTITUTIONAL COMMITMENT

Over its 60 years, INPE has acquired skills, currently recognized nationally and internationally, in scientific and

technological development activities, generating knowledge, products, processes and services that are

disseminated to society. These competencies are based on the Institute's Graduate Programs (PPG), which have

been present since the 1960s, training specialists and researchers who contribute to the creation of new

undergraduate and graduate centers in the country. Through cooperation agreements and/or partnerships in various

fields of interest, whether with national and international institutions, public and private, all INPE's activities have

traditionally always had some type of internationalization, both in the exchange of researchers (professors) or

students (students), as in the form of collaborations and partnerships in its most different forms: cooperation

projects, joint publications, courses and training, technology transfer, among others. Thus, Print's general objective

has been to consolidate INPE as an Institution with strong internationalization of its academic activities and also of

technological developments, further expanding international partnerships and collaborations and the academic

training of human resources at an international level so that it can be fulfilled more broadly, its mission to produce

science and technology in the areas of space and the terrestrial environment and to offer unique products and

services for the benefit of Brazil, following its vision of being a national and international reference in the areas of

space and the terrestrial environment by generating knowledge and by meeting and anticipating the demands of

development and quality of life in Brazilian society. Among the main objectives are: (1) to promote the

implementation of a strategic plan for the internationalization of the Institute's PPGs in the 7 priority thematic areas;

(2) maintain and expand the international research networks currently existing in INPE's PPGs; (3) expand the

actions of internationalization of INPE's PPGs, including encouraging the construction of research projects in

cooperation with institutions abroad; (4) maintain and expand the academic training of personnel through the

mobility of professors and students; (5) Expand and consolidate INPE as an international environment; (6) integrate

differentiated actions of each PPG into INPE's internationalization effort as an Institution.

INPE's international partnerships have always maintained links with its postgraduate studies. In 2018, with the Institute's entry

into PrInt, the dissemination of information related to internationalization activities was expanded. Both in English and in

Portuguese, a website, flyers for the dissemination of postgraduate programs and an official presentation were developed in

order to widely publicize the academic activities of the Institute as well as the activities of Print/INPE, which includes news,

notices, meeting minutes and reports, further consolidating international collaborations and exchange possibilities. Other

dissemination activities not directly related to Print are individually described in the evaluation sheets of the PPGs on the

Sucupira Platform.

3. SUMMARY

1.1. PROMOTIONAL MATERIAL

Summarize the credit recognition policies taking into account the 5 most important.

Summarize the university's dissemination actions in other languages, taking into account those identified as the 5
most important.

There was a strong effort in INPE's PPGs to recognize academic and scientific activities carried out by professors and

students abroad. Basically, based on the General Regulations of the Institute, it is possible to equivalence, through specific

criteria, syllabuses and hours/class of subjects and/or academic activities and/or internships carried out by the student in other

PPGs abroad in the form of credits from oriented studies, in addition to also taking advantage of credits, participation in

courses, lectures, seminars or isolated disciplines in foreign institutions, as long as they are officially recognized by the

Institution as academic and/or scientific

1.2. CREDIT RECOGNITION POLICY
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Summarize the hiring policies for professors with recognized scientific performance at an international level, taking
into account those identified as the 5 most important.

This has been a major difficulty for the project. Many students do not reach the minimum exam grades. Institutionally, for legal

reasons, it is not possible to train students in foreign language proficiency to meet the requirements of PrInt. Alternatives have

been sought in the form of partnerships with institutions specialized in languages, but there is still no adequate solution. The

almost absolute majority of all its professors and researchers already have a great command of one or more foreign

languages, as well as a good part of its technical staff. Specific deficiencies are being addressed through the institutional

capacity building sector.

Summarize the policies for promoting proficiency in foreign languages of the Institution's professors, students and
postgraduate technical staff, taking into account those identified as the 5 most important.

Summarize the policies for appropriating the knowledge and experience acquired abroad by the beneficiaries of the
actions, taking into account those identified as the 5 most important.

INPE, as a direct government agency of the Union, depends on budget availability and, mainly, authorization from the MCTIC

and MPOG for opening new vacancies in the Institution and holding public examinations to fill these vacancies in the

Institution. This decision, however, is not institutional, although INPE has been alerting the competent bodies since 2015

about the need to replace its staff of researchers/professors and technical staff.

The Management Group of Print/INPE, in these first years of the project, understood that there was no need to create new

specific disciplines to meet the objectives of internationalization. Thus, it was decided that all subjects of the seven INPE

PPGs (both mandatory and elective) would be available in English to all foreign students. The number of credits, syllabuses,

bibliography of more than 400 subjects can be found in the catalogs available on the individual pages of each PPG, which can

be accessed (in Portuguese and English) at: http://www.inpe.br/posgraduacao/.

Summarize the policies for the insertion of subjects in a foreign language, taking into account those identified as the
5 most important.

1.3. KNOWLEDGE APPROPRIATION POLICY

1.4. PROFESSOR HIRING POLICY

1.5. PROFICIENCY

INPE, since its creation, has always had an international vision and, for this reason, it has traditionally always promoted

exchanges of professors and students abroad. Thus, it is a fairly consolidated and frequent activity at the Institute, which is

the basis for knowledge transfers and/or exchanges of experience that leverage its research and academic activities. Bilateral

exchange between students and professors was planned, thus promoting the transfer of knowledge and consolidation of

partnerships that will lead to the development of cooperation projects and the improvement of the quality of scientific

production. Along these lines, there was in fact the creation of new international research networks, maintaining and

expanding existing networks. Historically, INPE has a high rate of publications in journals with JCR, including the participation

of foreign co-authors not only in scientific publications, but also in technical reports. Print/INPE has collaborated to consolidate

this position of the Institute, which naturally leads to the appropriation of knowledge resulting from the project's actions. Other

INPE internationalization products and activities not directly related to Print are individually described in the evaluation forms

of the Sucupira Platform PPGs.

1.6. FOREIGN LANGUAGE COURSES

activities.

Summarize actions to incorporate international themes through participation in events such as

1.7. INTERNATIONAL THEMES
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Summarize the internationalization structures, such as the internationalization office, reception center for foreigners,
among others, taking into account those identified as the 5 most important.

Summarize the actions to promote synergy between national development programs supported by CAPES to the
internationalization effort, taking into account those identified as the 5 most important.

In conjunction with the International Relations Service of the Board of Directors, the Dean of INPE has defined, with the

support of the Legal Counsel of the Union and the Control Bodies, which are the most adequate legal procedures for the

formalization of joint partnerships. guardianship at the Institute. In parallel to this, INPE's General Regulations, in Articles 37

and 38, already provide for this type of partnership: http://www.inpe.br/posgraduacao/arquivos/Portaria_336v2021.pdf

1.9. INTERNATIONALIZATION STRUCTURE

1.10. COTUTELLE

ABPG-INPE's main objective is to defend the interests of INPE scholarship holders and graduate students, in addition to

supporting them in their activities within the Institute. Several ABPG actions are related to welcoming foreign students and

supporting the adaptation of these students to the Brazilian reality. In conjunction with the International Relations Service of

the Board of Directors, the Dean of INPE has defined, with the support of the Legal Counsel of the Union and the Control

Bodies, which are the most appropriate legal procedures for formalizing international partnerships at the Institute . In addition,

the CAI (Independent Evaluation Committee) met in 2021 to evaluate the first projects of the project (2018 to 2021). In its final

report, the efforts made to expand and consolidate INPE's internationalization are mentioned, as well as the difficulties and

deficiencies found.

INPE has many large international cooperation projects with more than 50 countries, in which the PPGs actively participate.

Four (out of seven) INPE's PPGs are part of PROEX / CAPES. In addition, given its various projects, the Institute receives

funding from other development agencies, national and international. Thus, the institutional counterpart in the use of

resources from other CAPES programs (PROEX, PNPD, PROAP, PAEP) and other sources of funding (FAPESP, CNPq) was

essential to guarantee the success of Print/INPE.

Summarize cotutelle initiatives in partnership with foreign institutions, taking into account those identified as the 5
most important.

Print/INPE is helping to consolidate the internationalization of teaching in its PPGs, updating the disciplines' menus to

incorporate emerging themes and demands from society as a result of international activities. As INPE has been an

international institution since its creation, it traditionally already incorporates relevant topics in foreign languages in its PPGs,

which are brought in the form of seminars, lectures, workshops, events, summer/winter schools, among others. With

Print/INPE, there was an even greater effort by all the PPGs so that these themes were incorporated in the disciplines and

other academic activities, promoting several workshops for debates between professors and students.

congresses, workshops, seminars and roundtables, among others, taking into account those identified as the 5 most
important.

1.8. SYNERGY BETWEEN PROMOTION PROGRAMS

1.11. DOUBLE DEGREE

Summarize the double degree initiatives in partnership with foreign institutions taking into account those identified
as the 5 most important.

Together with the International Relations Service of the Board of Directors, the Dean of INPE has defined, with the support of

the Legal Counsel of the Union and the Control Bodies, which are the most appropriate legal procedures for formalizing

partnerships for double titles. at the Institute. In parallel to this, INPE's General Regulations, in Articles 37 and 38, already

provide for this type of partnership: http://www.inpe.br/posgraduacao/arquivos/Portaria_336v2021.pdf
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INPE has been an international institution since its creation and, for this reason, it traditionally performs with seminars,

lectures, workshops, events, summer/winter schools. In particular, events that had been organized before the implementation

of Print / INPE were reorganized to an international format in line with the institutional actions of the internationalization

project. Other international events organized by INPE not directly related to Print are individually described in the evaluation

forms of the PPGs of the Sucupira Platform.

Summarize the actions with organization in events taking into account those identified as the 5 most important.

1.12. ORGANIZATION IN EVENTS

PARTNERSHIPS AND RESEARCH NETWORKS

1.1 Theme 1 - INPE - Aplicações de Satélites para o Desenvolvimento Sustentável

Internationalization Partnership/Activity 2 - Doutorado sanduíche

Mobility

A 12-month doctorate internship successfully completed, at JCR - Italy, despite some difficulties imposed by the
pandemic, the student managed to fulfill his work plan.

Data not informed.

Accomplished Work Mission

Internationalization Partnership/Activity 4 - Doutorado Sanduíche

Mobility

A 12-month doctorate internship successfully completed, at UMD - USA, despite some difficulties

INPE has had an international character since its creation in the early 1960s, as its formation attracted many foreign

researchers to Brazil. Currently, the vast majority of its professors are trained abroad. The Institute hosts and participates in

the organization of several scientific events internationally, in addition to maintaining several cooperations with more than 50

countries involving international organizations to expand the generation and dissemination of knowledge, sharing of scientific

and environmental data, access to innovative technologies, training and capacity building human resources, expanding

markets for the national space industry and sharing teams and infrastructure, through which it strengthens its political,

economic and commercial relations between Brazil and partner countries. Thus, PrInt/CAPES was an excellent opportunity to

build, implement and consolidate a strategic internationalization plan for its 7 graduate programs (PPGs) in priority thematic

areas, following CAPES guidelines and in alignment with activities purposes of the Institute. Today, INPE's PPGs, through

PrInt's 7 international cooperation research projects, have expanded their internationalization actions by creating new

international research networks, maintaining and expanding existing ones, and encouraging the construction of international

research projects through carrying out work missions in strategic countries. In addition, the process of improving the quality of

academic production with the more active participation of professors and students in various international activities,

contributed to expanding and consolidating INPE as an international environment through the implementation of bilateral

mobility grant quotas for professors and students. There was a great effort by each PPG participating in PrInt to integrate

differentiated actions to INPE's internationalization effort as an Institution. ). Details of all Print / INPE information can be found

on the website (http://www.inpe.br/posgraduacao/print/) in the form of activity reports, technical production lists, in addition to

the minutes of the deliberative meetings of the Management Group (which include the Coordinators of the Subprojects), news

and releases of work missions, scholarships, seminars, training and scientific events. Other activities not directly related to

Print are individually described in the evaluation sheets of the PPGs on the Sucupira Platform.
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imposed by the pandemic, the student managed to fulfill his work plan. As a product of this mobility, the student wrote

the article "Multisensor approach to Land Use and Land Cover Mapping in Brazilian Amazon", which was submitted to

the journal "ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing".

Data not informed.

Accomplished Work Mission

Internationalization Partnership/Activity 6 - Doutorado sanduiche

Mobility

A 6-months doctorate internship in progress at Plymouth Marine Laboratory - United Kingdom. The student had to go

through a quarantine to be able to start the intership, but it worked and everything is going well.

Data not informed.

Accomplished Work Mission

Internationalization Partnership/Activity 8 - Doutorado Sanduíche

Mobility

A 12-month doctorate internship successfully completed, at University of Plymouth - - United Kingdom, despite some

difficulties imposed by the pandemic, the student managed to fulfill his work plan. The internship helped the student to

receive the Young Geomorphologist Award (2021) - Getúlio Vargas Barbosa granted by the Brazilian Geomorphology

Union (UGB).

Data not informed.

Accomplished Work Mission

Internationalization Partnership/Activity 10 - Missão de Trabalho

Mobility

Data not informed.

Accomplished Work Mission

Data not informed.

Internationalization Partnership/Activity 12 - Doutorado sanduíche

Mobility

A 6-months doctorate internship in progress at University of Kansas - USA.

Data not informed.

Accomplished Work Mission

1.2 Theme 2 - INPE - Astrofísica Instrumental

Internationalization Partnership/Activity 2 - Avanços em ciência de dados

Mobility

From January 6th to January 24th, 2020, Dr. Randal Burns, Professor and Chair of the Department of Computer

Science, Johns Hopkins University, visited the National Institute for Space Research. His visit was sponsored by the

CAPES-PrInt program through the PrInt’s “Instrumental Astrophysics” subproject.

Dr. Burns was invited to teach and talk about his research on infrastructure for reproducible data science and high-

performance machine learning algorithms. He is also the chair of the Computer
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Science department at the Johns Hopkins University, and his visit helped reinforce the contacts INPE already have

with that university.

Some of the talks given during Dr. Burns’ visit were:

(1) Lecture “External Memory Systems for Data Science and Machine Learning” (in English). This lecture, presented

on January 21st, was open to all interested parties. There were around 28 participants: students from the Applied

Computing, Space Geophysics and Meteorology graduate programs, lecturers from those programs and staff at INPE.

This lecture was also presented at INPE’s Cachoeira Paulista campus on January 22nd, for students of the Applied

Computing and Meteorology graduate courses and staff.

(2) Lecture “Reproducible Data Science with Gigantum” (in English). This lecture, presented on January 23st, was

open to all interested parties. There were around 18 participants: students from the Applied Computing and Space

Geophysics graduate programs, lecturers from those programs and some staff at INPE.

(3) Short Course “Parallel Programming for Data Science” (in English). This eight-hour course was taught between

January 13th and 16th, in the LabGeo seminar room, for 40 students of the Applied Computing, Meteorology,

Astrophysics and Remote Sensing graduate programs at INPE and some researchers and staff.

During his visit Dr. Burns also had meetings with INPE’s researchers on topics such as turbulence simulation

databases, data science infrastructure and applications and usage of the Gigantum software platform for education.

Dr. Burns also made contacts with some candidates for a post-doctoral stage at the Johns Hopkins University.

Data not informed.

Accomplished Work Mission

Internationalization Partnership/Activity 4 - The BINGO radio telescope: a new instrument to investigate the
Universe in the redshift window 0.13 < z < 0.45

Mobility

During a visit of 1 month, Prof. Filipe Abdalla collaborated with the development of the BINGO radio telescope. His

visit focused on the development of the receiver and optics system of the telescope and on the training of INPE's

team in the use of data pipelines.

Data not informed.

Accomplished Work Mission

Internationalization Partnership/Activity 6 - Colaboração LIGO

Mobility

The sandwich doctorate of MSc. Tabata Aira Ferreira is now in course. The aims are to provide the student contact

with the first observatory that directly detected gravitational waves, LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave

Observatory), as well as promote her learning on how it works and how its data is processed. The main goal is to

understand how to apply machine learning tools and techniques to the processing and characterization of glitchy data,

specifically those which imitate gravitational wave signals.

Data not informed.

Accomplished Work Mission

1.3 Theme 3 - INPE - Heliofísica
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Internationalization Partnership/Activity 2 - Doutorado Sanduiche

Mobility
An 8 months doctorate internship successfully accomplished, at West Virginia University - USA. Despite some

difficulties imposed by the pandemic, the student managed to fulfill his work plan.

This project analyzed the response of the electron outer belt content to the passages of recurrent solar wind

structures, such as corotating interaction regions (CIRs), observed during the declining phase of the solar cycle 24.

The phenomena was investigated is the dropout of electrons in the outer radiation belt. The electron dropout is known

to be a fast decrease in the electron flux in several energy ranges, L-shells and pitch angles. Preliminary results

related to this Ph.D. project have shown the existence of two classes of CIR-driven dropouts in the observational

dataset analyzed: 1) dropouts whose losses take place mainly at external L-shells, and 2) losses that are observed

throughout the outer belt, resulting in its near extinction. Besides, it was noted that ULF wave activity is notably

enhanced during such losses for the entire amount of the considered dropout events. Therefore, the main goal of this

project was evaluate the ULF wave efficiency in transporting outer belt electrons outside this region, through the radial

diffusion mechanism associated with the interplanetary condition.

Data not informed.

Accomplished Work Mission

Internationalization Partnership/Activity 4 - Bolsa de Pós-Doutorado no País

Mobility

 A 19-month postdoctoral fellowship was held in Brazil. Researcher from the Univerdid de Los Andes, Mérida,

Venezuela, carried out his research with numerical modeling of equatorial plasma bubble bifurcation.This scientific

project analyzed the diversity of hypotheses on the bifurcation that ocurrs in equatorial plasma bubbles. Using images

of airglow and a simulation code of plasma bubbles in the equatorial plane. The bifurcation is the division of one

channel into two in a plasma bubble that grows vertically. The plasma bubbles are a nocturnal phenomenon that

occurs after sunset. The bifurcations were first observed by radar and their occurrence has frequently been observed

since 1983 by airglow images. Some results obtained by researchers at INPE have revealed that the occurrence of

bifurcations is greater during periods of high solar activity than those of low solar activity. Where the images of airglow

at low latitudes show a great variety of branching similar to the branches of a tree. At present, branching physics is an

active area subject to the field of nonlinear dynamics.

Data not informed.

Accomplished Work Mission

Internationalization Partnership/Activity 6 - Doutorado Sanduíche

Mobility

An 6 months doctorate internship at Oregon State University (OSU), USA. Despite some difficulties imposed by the

pandemic, the student managed to embark for the US and is carrying out her work plan.

The main objective of the PhD study in development is to model geomagnetically induced currents (GICs) in low-

latitude and equatorial power transmission lines in Brazil during severe magnetic storms of the solar cycle 24. These

currents are related to extreme solar activities that impact the Earth's magnetic field and can affect technological

systems grounded on the Earth's surface.
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Data not informed.

Accomplished Work Mission

Internationalization Partnership/Activity 8 - Doutorado Sanduíche

Mobility

A 8 months doctorate internship successfully accomplished, at  Shinshu University - Japan. Despite some difficulties

imposed by the pandemic, the student managed to fulfill his work plan.

The main objective of the project was to understand how the characteristics of Interplanetary Coronal Mass Ejections

(ICMEs) and the mechanisms of particle transport (mainly the drift), within the Heliosphere, influence the Forbush

decreases, which are decreases in the cosmic ray count rate, observed by the Global Muon Detector Network

(GMDN).

Data not informed.

Accomplished Work Mission

Internationalization Partnership/Activity 10 - Doutorado Sanduiche

Mobility

A 6 months doctorate internshipof to be held at the University of New Hampshire, New Hampshire, USA. Despite

some difficulties imposed by the pandemic, the student is waiting for an entry visa to the US and thus start her work.

The resources have already been approved and released by CAPES.

To understand the physics and the energy spectrum behind the emission of x-rays by lightning flashes, the candidate

will adapt and test the model GEANT4 (a computational tool that simulates the behavior of particles in the

atmosphere), used by Joseph Dwyer for atmospheric physics, using real data obtained by high-speed cameras,

electric-field sensor and x-rays sensor at INPE for the first time in Brazil.

Data not informed.

Accomplished Work Mission

1.4 Theme 4 - INPE - Meteorologia Tropical

Internationalization Partnership/Activity 2 - Doutorado Sanduíche

Mobility

Sandwich doctorate of 6 months in progress at Lancaster University - United Kingdom. The student started her

research activities together with researchers abroad before her trip and completed a scientific article upon arriving at

the institution abroad in a high-impact journal.

Data not informed.

Accomplished Work Mission

Internationalization Partnership/Activity 4 - Doutorado Sanduiche

Mobility

Sandwich doctorate for 6 months in progress at CESBIO center (Centre d'Etudes Spatiales de la Biosphère), France.
The student uses CESBIO's computational resources and algorithms, working
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tightly with the institution's SAR team members, to process and analyze the polarimetric characteristics of the
European Sentinel-1A time series over the Brazilian Amazon.

Data not informed.

Accomplished Work Mission

1.5 Theme 5 - INPE - Missões Espaciais

Internationalization Partnership/Activity 2 - An Artificial Compressibility Based Approach to Simulate Inert and
Reacting Flows

Mobility

The artificial compressibility method is applied to simulate non-reactive and reactive flows with zero Mach framework

and infiniterate chemistry assumption. To validate the implemented time-accurate approach, the resulting code is

used to calculate three different flow regimes: an unsteady non-reactive flow past a circular cylinder, a steady

diffusion Tsuji flame and an unsteady buoyant diffusion flame. Combining a finite-volume approach on fully staggered

meshes along with the artificial compressibility method, the resulting code proves to be versatile enough to cope with

flow configurations ranging from unsteady cylinder wakes, heated cylinder or steady and unsteady diffusion flames

with excellent accuracy, in the limits of the underlying physical modelling. As expected, the results evidence the strong

dependence of the convergence rate to the artificial compressibility factor.

Data not informed.

Accomplished Work Mission

Internationalization Partnership/Activity 4 - Studying orbits around asteroids for a future space mission

Mobility

Tumbling asteroids belong to a small group of objects, whose angular velocity vector is unaligned with any of its

principal axes of inertia. This leads to challenging efforts to model the trajectory of any spacecraft designed to orbit

these bodies. In this project (Aljbaae et al., 2021a,b), we provide a preliminary realistic analysis of the orbital

dynamics around the asteroid (99942) Apophis, one of the most interesting Near-Earth Asteroids due to its Earth

close approach on April 13th.,2029. We used the dynamical model developed in our previous works, for which we

represented the gravitational field of the asteroid by a cloud of 3996 point masses system distributed inside a

polyhedral shape. In a first step, we explored the impact of the close approach with our planet on the dynamics of a

spacecraft orbiting around Apophis, considering the gravitational perturbations of the planets on the Solar System and

the Solar radiation pressure. We carried out a 60-days integration ranging 43 days before and 16 days after the

encounter and studied the dependence of the stability of orbits with respect to the initial value of the semi-major axis.

We found that in a very large majority of cases, the spacecraft undergoes a collision or escape due to the perturbation

caused by the close encounter, whereas it shows in all cases a very stable orbit before. We applied the sliding mode

control theory in order to solve the stabilization problem for the system. With a total V of 0.495 m/s, we successfully

stabilized an orbit with an initial semimajor axis of 0.5 km. Then, We included the effects of the changes of Apophis’

spin state due to the terrestrial torques during the close encounter, corresponding respectively to the minimum and

maximum values of the spin variations. We applied a time series prediction with Neural Networks in Python with Keras

to classify orbits based on a relationship between the difficulty in the prediction and the stability. This method can

isolate the most regular orbits in the system. A good correlation was found between the Time-Series prediction

approach and MEGNO (Cincotta and Simó, 2000) or the Perturbation Map of type II (Sanchez and Prado, 2017,

2019).

References
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Data not informed.

Accomplished Work Mission

Internationalization Partnership/Activity 6 - Collecting solar power by formation flying systems around the Earth

Mobility

Data not informed.

Data not informed.

Accomplished Work Mission

Internationalization Partnership/Activity 8 - “Evaluating the gravitational potential of small bodies revisiting the finite
element method applied to the spacecraft dynamic

Mobility

The work was done in partnership with the University of Colorado Boulder aimed to validate the studies of the new

approach, the Independent Tetrahedral Method (ITM), to model the asteroid gravitational field, how the disturbances

generated by it can degenerate the orbit of a spacecraft on orbit around small bodies and compare it with real data

and studies made by Dr. Daniel Scheeres.

Data not informed.

Accomplished Work Mission

1.6 Theme 6 - INPE - Modelagem e Análise de Dados da Terra e do Espaço

Internationalization Partnership/Activity 2 - Avanços em ciência de grandes volumes de dados

Mobility

Data not informed.

Accomplished Work Mission

Between April 21 and May 8, 2019, Dr. Rafael Santos realized a work mission financed by the PrInt-INPE project.

The mission involved participation in the 1st Workshop on Leveraging Artificial Intelligence (AI) in the Exploitation of

Satellite Earth Observations & Numerical Weather Prediction, organized by the National Oceanic and Atmospheric

Administration (NOAA) Center for Satellite Applications and Research (STAR) in College Park , Maryland, United

States. The participant attended lectures and mini-courses and presented a poster about the Graduate Program in

Applied Computing (“AI and Meteorology/Remote Sensing Applications Research at PGCAP/INPE”), with information

about the origin and purposes of the program, areas activities related to the event and the program in general,

bibliographic production indicators, examples of theses and dissertations and information for potential collaborations.

As part of the mission, a visit was also made to Johns Hopkins University, in Baltimore, Maryland, United States.

During the visit, meetings were held with Jordan Raddick, responsible for scientific dissemination projects at the

university and at IDIES - The Institute for Data Intensive Engineering and Science. At these meetings, approaches to

hackatons involving environmental data were discussed and
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a future visit to INPE was planned to implement the hackatons using the e-Science SciServer environment.

Also on this visit, contact was made with Dr. Randal Burns, head of the Computer Science Department at Johns

Hopkins University. Dr. Burns introduced Gigantum, a software project derived from university research that aims to

simplify the sharing of data science environments for use in education. During this visit, Dr. Burns expressed interest

in visiting INPE in the future to discuss possibilities for cooperation. Later, in January 2020,  Dr. Burns visited INPE as

a visiting professor financed by the PrInt-INPE project.

Also on this occasion, a meeting was held with Dr. Alex Szalay, a foreign member of the PrInt Management Group, to

inform him of the project's progress and future steps.

Internationalization Partnership/Activity 4 - Processamento de imagens, reconhecimento de padrões e deep
learning

Mobility

From March 8th to March 14th, 2020, Dr. Nathan Jacobs, Professor of the Department of Computer Science in the

University of Kentucky, United States, visited INPE, sponsored by the CAPES-PrInt program.

During his visit, Dr. Jacobs gave one talk and a short course on Deep Learning techniques, which are described

below:

(1) Lecture “What, Where, and When: Mapping the World Using Webcams, Cell Phones, and Satellites” (in English).

In this lecture, Dr. Jacobs presented an overview about computer vision and about his research. Presented on March

10th, this lecture was open to all interested parties. There were around 50 participants: students from the Applied

Computing, Space Geophysics and Remote Sensing graduate programs, lecturers from those programs, researchers

and staff at INPE.

(2) Short Course “Deep Convolutional Neural Networks: Foundations to Frontiers” (in English). In this course, Dr.

Jacobs presented a detailed introduction on Deep Learning and Convolutional Neural Networks. This eight-hours

course was taught between March 12th and 13th, at the Lambda auditory and at a conference room at LIT

(Laboratory for Integration and Tests) respectively, for 60 students of the Applied Computing, Astrophysics and

Remote Sensing graduate programs at INPE and some researchers and staff.

During his visit Dr. Jacobs also had meetings with INPE’s researchers and students on the application of Deep

Learning and Computer vision techniques to Remote Sensing imagery. Dr. Jacobs performed also some office hours

to help students from the graduate program and had some meetings to discuss future collaboration with INPE

researchers, where the outlines for some joint research projects were defined.

One result of his visit is a paper entitled "Spatio-Temporal Deep Learning Approach to Map Deforestation in Amazon

Rainforest" published in the IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters Journal, co-authored by INPE researchers

and by Dr. Nathan Jacobs. This paper can be accessed at: 10.1109/LGRS.2020.2986407

Data not informed.

Accomplished Work Mission

Internationalization Partnership/Activity 6 - Uso de Mapas Auto-Organizáveis para análise de padrões
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fenológicos extraídos de amostras de séries temporais de uso e cobertura da Terra

Mobility

Lorena Alves dos Santos developed her 6-months sandwich doctorate at the ITC – Faculty of Geo-Information

Science and Earth Observation of University of Twente, in Enschede, Netherlands, from September 2019 to March,

2020. During this internship, she developed the project “Using Self-Organizing Maps for the Analysis of Phenological

Patterns Extracted from Time Series Samples of Land Use and Land Cover” under the supervision of Dr. Raul Zurita-

Milla, a researcher at the University of Twente.

One result of Lorena Alves dos Santos' sandwich doctorate is a paper entitled "Identifying Spatiotemporal Patterns in

Land Use and Cover Samples from Satellite Image Time Series" published in the Remote Sensing Journal, co-

authored by INPE researchers and by her foreign supervisor Zurita-Mill. This paper presents a method to identify

spatiotemporal patterns of land use and land cover samples using image time series. The paper can be accessed at:

https://www.mdpi.com/2072-4292/13/5/974.

Data not informed.

Accomplished Work Mission

Internationalization Partnership/Activity 8 - Aprendizagem de máquina e ciência cidadã para detecção de

mudanças de uso e cobertura do solo a partir de grandes bases de dados de observação da Terra

Mobility

Data not informed.

Accomplished Work Mission

From 16 to 27 of September 2019, Prof. Dr. Karine Reis Ferreira Gomes, coordinator of the subproject  “Research

and Development in Earth and Space Data Modeling and Analysis” (in Portuguese: “Pesquisa e Desenvolvimento em

Modelagem e Análise de Dados da Terra e do Espaço”) of the PrInt-INPE Project funded by CAPES, realized a work

mission associated to the subproject.

This work mission was divided in two parts. From 16 to 20 of September, the researcher attended the international

conference “European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in

Databases (ECML-PKDD 2019)” that took place in Würzburg, Germany. During this conference, she presented in 20

minutes the research paper “Evaluating distance measures for image time series clustering in land use and cover

monitoring” in the international workshop MACLEAN – “Workshop on Machine Learning for Earth Observation”. The

conference and workshop program and general information can be found in: https://mdl4eo.irstea.fr/maclean-

machine-learning-for-earth-observation/ and https://ecmlpkdd2019.org/. Besides disclosing the research and

development of INPE and Brazil, in this workshop she had the opportunity to exchange experiences in research and

application of machine learning methods for land use and cover detecting in an international forum with renowned

researchers in the field.

From 23 to 27 of September 2019, the researcher visited the Heidelberg University, in Germany, and attended

technical meetings to elaborate a joint project between INPE and this university for the FAPESP-DFG grant call

(http://www.fapesp.br/2655). This call for cooperation between FAPESP and DFG supports joint projects conducted

by scientists, students or research groups from Brazil and Germany. During this week, the researchers Alexander Zipf

and Tessio Novack of Heidelberg University and Karine Ferreira of INPE worked in the writing of the project “Citizen

Science and Big Earth Observation
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Data Analytics for Land Use and Cover Change Monitoring” which was submitted to FAPESP and is being evaluated.

This project involves professors and graduate students from INPE and the University of Heidelberg

Internationalization Partnership/Activity 10 - Uso de heurística híbrida para o problema de p-medianas com
sobreposição

Mobility

Data not informed.

Data not informed.

Accomplished Work Mission

Internationalization Partnership/Activity 12 - Aprendizado de máquina e mineração de dados para análise de dados
de incêndios e áreas queimadas

Mobility

From November 4th to November 18th, 2019, Dr. Rosa Lasaponara, from the National Council Research of Italy,

visited INPE, financed by the PrInt-INPE project. During her visit, Dr. Lasaponara had talks with members of the

Queimadas project at INPE with the purpose of exploring ways to integrate artificial intelligence methods, in particular,

machine learning and data mining approaches, into the project’s data pipeline.

Other relevant activities during her visit were: (1) Meeting with the Earth Observation General Coordination (Drs,

Lúbia Vinhas, Dr. Karine Ferreira, Dr. Gilberto Queiroz, Dr. Rafael Santos) for a presentation on the Coordination

goals and activities and for a presentation on the Applied Computing Program. (2) Lecture “Analysis, Integration and

Interpretation of Big Earth Data in the Copernicus Era: Science and Operational Applications” (in English). This

lecture, presented on November 7th, was open to all interested parties. There were around 45 participants, from the

Applied Computing, Remote Sensing and Earth Systems graduate programs, lecturers from those programs and

some staff at INPE.  (3) Lecture “EO Big Data Analysis and Integration for Supporting Risk Mitigation, Environmental

Monitoring and Promoting SDGS” (in English). This lecture, presented on November 14th, was open to all interested

parties. There were around 28 participants, from the Applied Computing and Remote Sensing graduate programs,

lecturers from those programs and some staff at INPE.

During her visit Dr. Lasaponara also attended plenary and poster sessions at GeoInfo (Brazilian Symposium on

Geoinformatics) and interacted with students and researchers in geoinformatics and remote sensing applications.

One result of this visit was a research project written in partnership with Dr Rosa Lasaponara and submitted to

FAPESP. This project is being evaluated by FAPESP and its title is "Space Economy: Advanced Artificial Intelligence

Methods for Analyzing Earth Observation Big Data". The project was submitted to a joint FAPESP call called "Italy –

Brazil Joint Science and Technology Call for Joint Project Proposals".

Data not informed.

Accomplished Work Mission

1.7 Theme 7 - INPE - Mudanças Ambientais Globais

Internationalization Partnership/Activity 2 - Solar Power and the Nexus Water-Energy at the Brazilian Semiarid.
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Mobility

Erica Ferraz de Campos developed her 7-months sandwich doctorate at the Wageningen University - Netherlands

(2019-2020). The student managed to fulfill his work plan completely. As a product of this mobility and opportunity, the

article "Hybrid power generation for increasing water and energy securities during drought: Exploring local and

regional effects in a semi-arid basin" was published in Journal of Environmental Management, 2021.

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112989.

PhD thesis defense - Erica Ferraz de Campos:

https://www.youtube.com/watch?v=1nnKMEKH24w

Data not informed.

Accomplished Work Mission

Internationalization Partnership/Activity 4 - The effect of land cover changes in Cerrado: habitat amount,
fragmentation, impact on biodiversity, and conservation challenges.

Mobility

Tainá Oliveira Assis developed her Sandwich Doctorate  at the Carleton University  - Ottawa (Canada) during 2019-

2020. Due to the difficulties imposed by the pandemic, the student returned to Brazil 1 month before the internship

deadline since most of the countries decided to close their borders. The student developed an 11-month doctorate

internship, however, the student managed to fulfill his work plan successfully. As a product of this mobility and

opportunity, the article "Effects of Deforestation over the Cerrado Landscape: A Study in the Bahia Frontier" was

published in Land, 2020.

https://doi.org/10.3390/land10040352

A second article is in press:

"Scale And Representation Of Landscapes In Mammals Studies In Brazil". Assis et al. (2021). Acta Oecologica "in

press".

Data not informed.

Accomplished Work Mission

Internationalization Partnership/Activity 6 - Vulnerability And Resilience Assessment Of Coastal Tourism
Destinations To Climate Change

Mobility

Erick da Silva Santos developed his 6-months sandwich doctorate with 3-months extension, with a total of 9-months,

at the University of Sydney and University of Queensland - Australia (2019-2020). The student managed to fulfill his

work plan.

Data not informed.

Accomplished Work Mission

Internationalization Partnership/Activity 8 - Missão de trabalho

Mobility

Data not informed.

Accomplished Work Mission

Dr. Angelica Giarolla, the Project Coordinator, carried out a work mission in the USA from 19/Sep/19 to

221



27/Sep/19, and scientific activities were carried out at the Columbia University (New York) such as participation in the

International Conference on Sustainable Development, presentation of a lecture entitled “Modeling Scenarios of

Socio-Environmental Interactions in the Tropics ” and technical meetings.

The goal main goal of this work mission was to establish new collaborations between INPE and Columbia University.

This work mission was important for this project since was an opportunity to increase the possibility of the construction

and consolidation of collaborations for internationalization through mainly students mobilities. The ILAS (The Institute

of Latin American Studies) sent to INPE the form related to the application for ILAS Visiting Scholars in order to

promote the new collaborations. As a product of this work mission, a scientific paper is also expected. A collaboration

with IRI (The International Research Institute for Climate & Society at Columbia University) is also expected because,

during the work mission, some activities the IRI has been developing, such as climate risk assessment and risk

management in agriculture, health, water resources, and natural ecosystems were discussed and are very interest for

the project. In general, the work mission was very productive and I would like to thank CAPES for this opportunity to

stimulate the formation of international research networks and these actions to support internationalization.

SUMMARY OF PROJECT EXECUTION IN THE FIRST 02 YEARS WITH STRENGTHS AND
WEAKNESSES

IT IS IMPORTANT TO NOTICE THAT, ONLY THE ACTIONS PERFORMED WITH PRINT BUDGET ARE PRESENTED. With

about 80% of the indicators fulfilled, the project execution was successful. Through the carrying out of work missions to strategic

countries and the implementation of more than 20 quotas of sandwich doctorate, post-doctoral fellowships in Brazil and visiting

researcher in Brazil and abroad, the creation of numerous new international cooperation partnerships was internally

encouraged. , always with the involvement of professors and students from the seven INPE's PPGs in the seven priority

thematic areas. Bilateral exchanges unfolded into new work partnerships, co-supervision of academic papers, publication of joint

scientific articles, seminars and workshops with broad transfer of knowledge, among others. In general, the number of foreign

students interested in taking courses at INPE has increased, thanks to greater dissemination of opportunities and international

cooperation projects linked to Print. Currently, INPE has more than 80 foreign students regularly enrolled in its PPGs. PrInt was

a great opportunity for the seven PPGs to integrate, identify synergies, join efforts to offer these new opportunities and

challenges. There was a strong mobilization of all professors to offer courses in a foreign language, update their syllabys facing

the internationally relevant topics. INPE, since its creation, has always had an international vision and, as a result, it already has

many and large international cooperation projects with more than 50 countries, in which the PPGs actively participate, whose

funding comes from other national development agencies and international. This institutional counterpart involved not only the

use of resources from other sources, but the mobilization of the entire institutional infrastructure (administrative and laboratories)

to support Print's actions. With the COVID-19 pandemic in 2020 and 2021, several exchanges were not possible due to the

interruption of international mobility and the regulatory deadlines for the qualification of students. Proficiency in a foreign

language is still a problem that INPE seeks an adequate solution in order to assist students in exams. For more details, see the

links: http://www.inpe.br/posgraduacao/print/; https://www.gov.br/inpe/pt-br/eventos/edicoes/1o-workshop-do-print-inpe/evento
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