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ANEXO 
 

ATA DE 15ª REUNIÃO DO GRUPO GESTOR / EXECUTOR DO PROJETO 
INSTITUCIONAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 
1) Nova plataforma para coleta de dados (PTI) para renovação do Print 
 
Esse novo sistema já havia sido anunciado pela CAPES em setembro de 2020 e discutido na 14ª 
reunião (conforme item 7 da respectiva ata). Em 04/01/2021, o Gestor do PII-INPE recebeu 
comunicado via Linha Direta (abaixo) referente ao lançamento do Sistema Plano de Trabalho para 
Internacionalização (PTI), o qual irá coletar as informações das Instituições participantes do Print 
para fins de apoiar a avaliação intermediária do Programa. 
 

 
 
Foi apresentado a todos o Manuel de Utilização do PTI, seus módulos e as informações que deverão 
ser incluídas. Discutiu-se então a organização das atividades e quais os dados já podem serem 
incluídos no sistema. O Grupo Gestor solicitou que os Coordenadores dos Subprojetos enviassem os 
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destaques e os principais resultados relativos às atividades de 2020 e 2021 de forma a iniciar a 
compilação das informações de todos os subprojetos do PII-INPE.  
 
 
2) Discussão sobre o documento de Aceleração da Internacionalização 
 
O Gestor do PII-INPE informou a todos que, também em 04/01/2021, recebeu comunicado da CAPES 
via Linha Direta (abaixo) sobre o lançamento do guia para aceleração da internacionalização que visa 
apoiar a gestão dos projetos das Instituições de Ensino e Pesquisa contempladas no CAPES-PrInt.  
 

 
 
Segundo a CAPES, o guia constitui um conjunto de orientações para gestores acadêmicos que 
integram instituições interessadas em internacionalizar-se a partir  das lições aprendidas com o 
primeiro Relatório do Programa Institucional de Internacionalização da CAPES – PrInt (em operação 
desde 2019), das orientações de mentoria do Projeto “Laboratório de Internacionalização” do 
American Council of Education (uma parceria recente entre a DRI e Comissão Fulbright para três 
instituições brasileiras), bem como de perspectivas de internacionalização resultantes da colaboração 
institucional dos principais parceiros Alemanha, Estados Unidos, França e Reino Unido. 
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A proposta é contribuir para que as instituições planejem as ações considerando o contexto 
conjuntural e objetivos da internacionalização de IES, incluindo os cinco elementos estruturais 
comuns aos quatro principais sistemas de ranqueamento internacional de universidades (World Class 
Universities), ajustados à realidade brasileira. Conforme a lógica apresentada no guia, iniciar o 
planejamento da Internacionalização Institucional por meio da pós-graduação stricto sensu como foi 
feito no PrInt, parece ser o caminho adequado. Com grupos de pesquisa e projetos em Cooperação 
Internacional mais avançados, passa a ser natural para a alta administração definir os parceiros 
estratégicos, construir as bases de uma política linguística, estabelecer programas de interesse e 
utilidade mútuos e incorporar padrões que avançam a simples mobilidade acadêmica, inserindo a 
instituição no contexto internacional. 
 
Uma cópia desse guia foi enviada a todos os membros do Grupo Gestor e aos Coordenadores dos 
Subprojetos. Após a análise de todos, o assunto será discutido novamente em uma próxima reunião.  
 
 
3) Restrições da mobilidade internacional (bolsas e missões de trabalho): impactos sobre as 
atividades dos subprojetos 
 
No dia 17/02/2021, via Linha Direta, o Gestor do PII-INPE recebeu o Ofício Circular nº 3/2021-
GAB/PR/CAPES contendo orientações sobre alterações em viagens de bolsistas e pesquisadores em 
função da segunda onda de COVID-19. Alterações nas datas de implementação das bolsas já haviam 
sido informadas pela CAPES em outros dois Ofícios anteriores: Ofício nº 202/2020-DRI/CAPES, de 
21/12/2020, e Ofício nº 2/2021-DRI/CAPES, de 07/01/2021. Observa-se pelas determinações da 
CAPES, que a janela de implementação das bolsas de 2020 foi estendida até dezembro de 2020 e as 
viagens deveriam acontecer a partir de maio de 2021. Com o recente Ofício de 17/02/2021, a CAPES 
adiou novamente o prazo de início da mobilidade para setembro de 2021. O conteúdo dos dois 
primeiros Ofícios bem como as novas orientações do mais recente Ofício estão reproduzidos na 
íntegra nas páginas seguintes.  
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Diante desse último comunicado, o Grupo Gestor solicitara aos Coordenadores dos Subprojetos que 
levantassem a situação dos projetos e os impactos dessas novas determinações na execução das 
atividades e apresentassem na reunião. As informações recebidas estão resumidas na tabela da página 
seguinte. Observa-se que a pandemia causou um impacto significativo sobre as atividades do PII-
INPE. Algumas vagas não foram preenchidas por falta de candidatos em função das várias restrições 
e incertezas com relação à mobilidade e outras vagas foram preenchidas, porém a suspensão da 
mobilidade faz com que os alunos não possam iniciar as atividades e, com isso, os prazos previstos 
inicialmente estão prejudicados.  
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4) Adiamento dos Prazos para Preenchimento do PTI 
 
Em 05/04/2021, o Gestor do PII-INPE recebeu Ofício da CAPES informando o novo calendário para 
coleta de dados do PII para fins de renovação do projeto (tabela a seguir). 
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Dessa forma, o Gestor do PII-INPE já delegou acesso aos Coordenadores de Subprojeto para que já 
iniciem o preenchimento do módulo “Parceiras e Redes de Pesquisa”, que inclui as co-orientações 
com pesquisadores estrangeiros, missões realizadas, bolsas implementadas e produtos gerados. Em 
um segundo momento, os Membros do Grupo Gestor terão acesso ao sistema para verificação das 
informações coletadas pelos Coordenadores e também para a compilação das informações no módulo 
“Compromisso Institucional”. 
 
 
5) Implementação do PAVE e CAI oficialmente pelo INPE 
 
Conforme discutido na última reunião (item 9 da Ata), após a conclusão da reestruturação 
organizacional do INPE, o Grupo Gestor solicitou apoio à recém-criada Divisão de Pós-Graduação 
(DIPGR) da também recém-criada Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão (COEPE), criadas 
na reestruturação do INPE (conforme Portaria No 3.446, de 10 de setembro de 2020) a fim de 
formalizar internamente o PAVE e o CAI. A Chefe da DIPGR informou que irá encaminhar a 
solicitação, via COEPE, à Direção para as devidas tratativas. O GG também fará uma consulta aos 
nomes que haviam sido indicados em 2018 para verificar se ainda tem disponibilidade / interesse em 
continuar compondo o CAI. 
 
 
6) Tradução dos Regimentos dos Cursos de PG do INPE e Editais do PII-INPE 
 
Em função da reestruturação organizacional do INPE, essa atividade havia sido suspensa em 2020 
uma vez que haveria alterações no Regimento Geral da PG do INPE e nos respectivos regimentos 
dos Programas de Pós-Graduação. Após a fase de implementação da nova estrutura e concluída a 
revisão dos Regimentos, o Grupo Gestor então autorizou a retomada dessa atividade. Serão traduzidos 
também os editais dos processos seletivos das bolsas.   
 
 
7) Organização de Eventos do PII-INPE 
 
O Grupo Gestor informou que houve uma solicitação da Direção e da Coordenadora da COEPE de 
conhecerem mais detalhes do PII-INPE. Dessa forma, decidiu-se que organizar uma reunião interna 
no dia 23/06/2021, com duração de meio período, onde o Gestor irá apresentar o projeto de forma 
geral e os Coordenadores dos Subprojetos apresentarão as atividades realizadas / previstas de seus 
respectivos subprojetos. O Grupo Executor decidiu então realizar um evento mais abrangente no 2º 
semestre de 2021, convidando os membros estrangeiros do Grupo Gestor, todos os alunos, docentes 
do INPE e os membros do CAI. 
 
 
8) Publicação dos Editais dos Processos Seletivos 2021 
 
Mesmo com as restrições de mobilidade causadas pela pandemia do novo coronavírus, o GG sinalizou 
a necessidade de se abrir editais para preenchimento das cotas de bolsas disponíveis nos subprojetos 
para 2021 (conforme tabela abaixo). Isso porque, com o avanço da vacinação mundial e no Brasil, é 
possível que a CAPES libere a mobilidade no 2º semestre de 2021 e/ou 1º semestre de 2022. Com 
isso, é importante que o INPE já tenha finalizado os processos seletivos de forma que os candidatos 
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já sejam selecionados até setembro de 2021 (conforme cronograma abaixo), aguardando então as 
novas determinações da CAPES e a evolução das condições sanitárias em todo o mundo. 
 
 

 
 
 

 


