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ANEXO 
 

ATA DE 16ª REUNIÃO DO GRUPO GESTOR / EXECUTOR DO PROJETO 
INSTITUCIONAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 
1) Atualização de Informações da CAPES 
 
Desde a última reunião do GE, realizada em 16/04/2021, alguns novos comunicados referentes às 
atividades do PrInt foram recebidos pelo Gestor do PII-INPE via sistema de Linha Direta da CAPES, 
conforme resumo a seguir: 
 
O Despacho Decisório nº 4/2021/DRI autoriza a adoção da nova data prevista da defesa da tese, para 
o cumprimento da exigência do retorno seis meses antes da conclusão do curso. 
 
O Guia de Orientação sobre o Plano Estratégico de Internacionalização Institucional visando 
apoiar a gestão dos projetos das Instituições de Ensino e Pesquisa contempladas no âmbito do Edital 
41/2017 - Programa Institucional de Internacionalização CAPES-PrInt. O guia constitui um conjunto 
de propostas para gestores acadêmicos que integram instituições interessadas em internacionalizar-
se a partir de um repositório de experiências da Diretoria de Relações Internacionais – DRI da CAPES 
nos últimos dois anos. A ideia é contribuir para que as instituições possam elaborar uma estratégia 
própria para a internacionalização dos seus Programas de Pós-graduação saindo de um modelo 
fragmentado e baseado em iniciativas de docentes (com caráter individual ou de grupos de pesquisa), 
para um desenho de internacionalização ligado ao Plano de Desenvolvimento Institucional e sua 
vocação principal.  
 
O FAQ do Sistema PTI para apoiar o preenchimento do Formulário da Avaliação Intermediária do 
Programa Capes-PrInt (anexado ao final desse documento). 
 
O Despacho Decisório nº 9/2021/DRI  autoriza o uso de recurso de Auxílio a Pesquisa - AUXPE do 
PrInt para custear a realização de eventos científicos virtuais, como também, a publicação em 
periódicos internacionais nas fases de versão em outro idioma, revisão técnica e pagamentos de taxas 
de publicação em periódicos, desde que preenchidos os requisitos mínimos de redação do texto, quais 
sejam, agradecimentos, financiamento, identificação institucional ou outro campo possível o texto: 
CAPES-PRINT/[nome do tema]. 
 
O Despacho Decisório nº 11/2021/DRI complementa o Despacho Decisório nº 9/2021/DRI e 
estabelece que o beneficiário que optar pelo evento remoto deverá solicitar a autorização da CAPES 
e apresentar a adequação orçamentária aplicando os mesmos limites divulgados no Ofício Circular nº 
11/2021-CGPP/DPB/CAPES.  
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Ministério da Educação - MEC
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Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, Lote 06
CEP 70.040-031 - Brasília, DF

1 / 1

A fim de validar a autenticação deste documento, por favor acesse  e informe o seguinte código:http://validadocumentos.capes.gov.br/

Processo: 88881.309876/2018-01

Origem: CAPES
Data do Envio: 01/07/2021 11:10:56

Dúvidas e Evento PTI

Prezado(a) Pró-reitor(a),
Encaminhamos, em anexo, o documento Perguntas Frequentes do Sistema PTI para apoiar o preenchimento do
Formulário da Avaliação Intermediária do Programa Capes-PrInt.
Informamos que Diretoria de Relações Internacionais â DRI, por meio da Coordenação Geral de Bolsas e
Projetos - CGBP irá disponibilizar um momento de tira-dúvidas com a sobre o preenchimento doequipe técnica
Formulário da Avaliação Intermediária no sistema PTI. Solicitamos que sejam enviadas até o dia 06/07/2021 as
dúvidas não contidas no documento “Perguntas Frequentas”. Dessa forma, teremos um evento mais produtivo.
Dia: 14/07/2021
Horário: 10h às 12h.
Link: será enviado posteriormente.
Solicitamos informar o número de participantes da IES, limitado a 3, para organização da sala online. A Capes
irá disponibilizar a gravação do evento.
Atenciosamente,

--
TABATHA LORRANI OLIVEIRA DE ARAUJO

Arquivos Anexos
FAQ PTI.pdf
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2) Novo Portal do PII-INPE 
 
No final de julho, entrou no ar o novo Portal do PII-INPE sob responsabilidade do STI. O endereço 
agora passou a ser: http://www.inpe.br/posgraduacao/print/. Foi solicitado a todos ampla divulgação. 
 
 
3) 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 nas 14ª e 
15ª reuniões. Novamente, foi apresentado a todos o Manual 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. No entanto, identificou-se que 6 (seis) dos 7 (sete) temas 
do PII-INPE não aparecem no sistema para o cadastramento das informações. Dessa forma, o Gestor 
encaminhou mensagem à CAPES via sistema do Linha Direta para verificação. Foram repassados 
também os prazos para preenchimento do PTI (tabela a seguir). No entanto, devido ao problema 
técnico da plataforma, ainda não foi possível aos Coordenadores iniciarem o cadastramento das 
informações referentes aos seus subprojetos. 
 

 
 
 
4) Implementação do CAI 
 
A publicação da Portaria interna no INPE está em andamento na Direção. O Gestor do PII-INPE 
aguarda a publicação para convocar a primeira reunião do Comitê. 
 
 
5) Cotutela e Dupla Titulação no INPE 
 
A Pró-Reitora do INPE informou a todos que, no mês passado, teve uma reunião com o CJU/SJC 
sobre cotutela. Foi feita uma breve apresentação explicando a importância para o INPE (incluindo as 
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exigências da CAPES no âmbito do PrInt). Não há necessidade de aprovação pelo MEC uma vez que 
toda Instituição que tem pós-graduação aprovada pela CAPES já está apto a ter cotutela e emitir 
diplomas comprovando cotutela. No entanto, como o INPE é uma ICT, não possui a mesma 
autonomia das IES. Foi então solicitado ao INPE um documento descrevendo o processo de cotutela 
para que o CJU/SJC emita um parecer jurídico de orientação. A partir dessas informações, o Gestor 
do PII-INPE irá trabalhar na elaboração desse documento para que a Direção do INPE encaminhe 
uma consulta formal ao CJU/SJC. 
 
 
6) Restrições da mobilidade internacional (bolsas e missões de trabalho) 
 
Em 28/07, o Gestor do PII-INPE recebeu o seguinte comunicado da CAPES (via sistema de Linha 
Direta) informando sobre a saída dos bolsistas indicados e já aprovados no SCBA. Atualmente, vários 
subprojetos do PII-INPE possuem bolsistas aguardando a liberação da CAPES para viajarem. 
 

 

Ministério da Educação - MEC
Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES

Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, Lote 06
CEP 70.040-031 - Brasília, DF

1 / 1

A fim de validar a autenticação deste documento, por favor acesse  e informe o seguinte código:http://validadocumentos.capes.gov.br/

1.  

2.  

1.  
2.  
3.  

Processo: 88881.309876/2018-01

Origem: CAPES
Data do Envio: 28/07/2021 13:10:38

Avaliação de bolsas já indicadas e aprovadas

Prezado (a) Pró-reitor (a),

Informamos que em função do cenário atual referente ao fechamento de fronteiras por motivo
da Pandemia do COVID-19, esta Diretoria avaliará os pedidos de mobilidade dos bolsistas já
indicados e aprovados no sistema SCBA.
Esta avaliação se dará através do questionário abaixo, que deverá ser respondido via Linha
Direta pelos bolsistas:

- Você tem bolsa no país? Quantos meses e de que agência?
- A Universidade destino está com atividades presenciais ou semipresenciais para lhe receber?
- Você já possui o visto?
- Você está vacinado? Qual vacina tomou?

Só serão permitidas mobilidades com saída para o exterior até dezembro de 2021.
Pedidos de indicação de novos bolsistas não serão aceitos.
Caso excepcionais poderão ser avaliados por esta Diretoria.

Ademais, estamos à disposição para esclarecermos quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

--
TABATHA LORRANI OLIVEIRA DE ARAUJO
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7) Suspensão dos Editais dos Processos Seletivos 2021 
 
Uma vez que, até a presente data, a CAPES não publicou o calendário de implementação de cotas de 
bolsas 2021 do Programa PrInt, aliado às indefinições sobre a livre mobilidade internacional face aos 
últimos acontecimentos da pandemia do novo coronavírus, o Grupo Gestor do PII-INPE, após reunião 
extraordinária realizada em 04/08/2021, decidiu suspender por tempo indeterminado os Editais de 
Bolsa de Doutorado Sanduíche no Exterior (BDSE), Pesquisador Visitante no Exterior (PVE) e 
Pesquisador Visitante no Brasil (PVB). As respetivas retificações dos editais informando a suspensão 
do calendário foram publicados no novo site do PII-INPE. O Edital de Bolsa de Pós-Doutorado no 
Brasil permanece aberto pois ainda há possibilidade de candidatos brasileiros se inscreverem, uma 
vez que o edital permite a candidatura de brasileiros com experiência no exterior. De qualquer forma, 
o Gestor do PII-INPE fará consulta à CAPES via sistema de Linha Direta sobre a possibilidade de 
implementação dessas cotas nos próximos meses. Caso a CAPES sinalize a impossibilidade de novas 
indicações, então esse Edital também será suspenso. 
 
 
8) Apresentação do Relatório de Autodiagnóstico do PrInt/CAPES 
 
Em 07/07/2021, a CAPES publicou no site do Print (https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-
informacao/acoes-e-programas/bolsas/bolsas-e-auxilios-internacionais/informacoes-
internacionais/programa-institucional-de-internacionalizacao-capes-print) uma análise preliminar 
das propostas em execução do Programa Institucional de Internacionalização em 2021, a qual apontou 
enfoques diferentes nos Planos Estratégicos de Internacionalização das Instituições de Ensino 
Superior e Institutos de Pesquisa. Desta forma, o documento visa contribuir para o (re)planejamento 
de ações dos Grupos Gestores de cada Instituição integrante do PrInt. O conteúdo do relatório 
encontra-se anexado a esse documento. 
 
 



FAQ – PTI 
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1) Sou coordenador de projeto e ao acessar o sistema PTI, e seguir as instruções dadas no 
documento “Manual PTI”, não apareceu nenhum processo para que eu insira as informações dos dois 
primeiros anos do meu projeto. Como devo proceder? 

Considerando que o Capes-PrInt é um programa institucional, o Sistema PTI é planejado para coleta 
das informações do Projeto Institucional de Internacionalização-PII, com isso, as informações 
deverão constar no processo da pró-reitoria.  O acesso principal é dos pró-reitores/gestores do PrInt, 
que tem a opção de “delegar o acesso” a um membro de sua instituição que irá colaborar com o 
preenchimento das informações requisitadas no formulário (ex.: membros do grupo gestor, 
coordenadores de projeto ou técnicos da pró-reitoria). 

 Após receber a delegação do acesso ao projeto da instituição, o sistema PTI ficará disponível 
conforme período de delegação estabelecido pelo gestor. 

 
2) Como faço para “delegar” o acesso ao sistema PTI? 

Para “delegar o acesso”, o Gestor do PrInt deverá e entrar no sistema, utilizando seu login e senha, 
e seguir as orientações conforme consta no manual nas páginas 9 e 10. 

  

3) Os produtos como artigos, capítulos/livros  e patentes devem ser incluídos nos itens do item 
“Material de divulgação” da Aba “Compromisso Institucional”. 

No item “Material de divulgação” da Aba “Compromisso Institucional” deverão ser incluídos todos 
os materiais que foram utilizados para divulgar as ações do PrInt da Instituição, ex.: notícias, folders 
ou outros. As produções dos temas tais como artigos científicos publicados em periódicos, patentes, 
livros, produtos entre outros, devem ser incluídos na aba "Parcerias e Rede de Pesquisa", no campo 
"Produtos" vinculado a cada parceria. 

 

4) No item “Temas Internacionais” da Aba “Compromisso Institucional”, gostaríamos de esclarecer 
se as atividades ou eventos a serem descritos em relação a “temas internacionais” devem ser aqueles 
relacionados a “Temas Prioritários do projeto institucional” ou a atividades e eventos com foco em 
“temas de pesquisa com repercussão internacional em qualquer área”? 
 

No item: 7. Incorporou temas internacionais por meio de participação em eventos tais como 
congressos, workshops, seminários e mesas redondas, entre outros. A IES deverá encaminhar 
informações sobre como a participação em eventos dos beneficiários do Programa proporcionou a 
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incorporação de temas internacionais aos seus PPGs, alinhados aos “Temas Prioritários do projeto 
institucional” definidos na proposta. 

 
5) No campo Exerceu a política de contratação de professores com reconhecido desempenho 
científico em nível internacional, vocês poderiam nos esclarecer o que seria essa política? E 
relacionada a que tipo de contratação?  

Neste campo (não obrigatório) a Instituição deverá informar, se houver, alguma política de 
contratação de professores de reconhecido desempenho científico em nível internacional (contrato 
temporário ou não) para atuar na Instituição brasileira, motivada pelas ações do PrInt.  

 
6) Referente a Infraestrutura de Internacionalização, dentro de Compromisso Institucional, deverá 
ser informada a infraestrutura criada com o PrInt ou poderemos relacionar a infraestrutura já 
existente na instituição antes do programa? 

O objetivo do PTI é obter informações sobre a execução do Programa Capes-PrInt, assim, a Instituição 
deverá registrar toda a infraestrutura criada e/ou incrementada com o programa nos dois primeiros 
anos de execução. 
  

7) Nos itens 10 “Cotutela” e 11 “Dupla titulação” O sistema pede para adicionar hiperlink 
comprobatório. Temos os documentos em pdf para anexar, porém não é possível inserir documentos 
nessa parte do sistema. 

A descrição dos resultados obtidos é textual, no entanto, se a instituição desejar anexar documentos, 
ela poderá informar o link de acesso ao documento comprobatório. Para isso, ela deverá hospedar 
os documentos em um servidor próprio para que seja possível gerar o link para acesso pela CAPES. 

 

8) Temos mais de uma modalidade de cotutela e dupla titulação, onde devemos inserir esses 
dados? 

 Os convênios que envolvam a emissão de títulos pelas instituições do Brasil e exterior (dupla 
titulação) deverão ser incluídos no campo correspondente do formulário. Os demais acordos que não 
envolvam a emissão de título no Brasil e exterior poderão ser inseridos no campo para co-tutela. 
Assim, os títulos que são emitidos por apenas uma das instituições que depois será reconhecido pela 
outra não se trata de dupla titulação. 

Dupla titulação ou double degree: regime segundo o qual um programa de pós-graduação no Brasil 
e o de uma instituição estrangeira outorgam dois títulos de igual teor ao discente que tiver cumprido 
as exigências acadêmicas de titulação de ambas instituições, conforme acordo firmado;  

Cotutela ou orientação conjunta: acordo por meio do qual um programa de pós-graduação no Brasil 
e uma instituição estrangeira promovem orientação conjunta de discente por orientadores de ambas 
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as instituições. No título emitido pela instituição de origem, deverá constar que o discente recebeu 
orientação conjunta.  

 

9) Referente ao campo “número de discentes”, pertencente ao registro de Disciplinas em língua 
estrangeira/Compromissos Institucional, deverá ser inserido o quantitativo de discentes por 
semestre ou desde o início da criação da disciplina? 

A Instituição deverá cadastrar a disciplina repetindo em todos os semestres que ela ocorreu, desde 
o início do Programa Capes-PrInt, informando quantos discentes em cada edição. 

Ex.: Disciplina X ministrada em 1/2020 - 10 discentes 

        Disciplina X ministrada em 2/2020 - 15 discentes 

 
 
10) Onde inserir as atividades não vinculadas aos Projetos de Cooperação Internacional (PCI)? O PTI 
não possui um campo específico para essas atividades? 
 
As atividades executadas no âmbito do Programa Capes-PrInt poderão ser inseridas em: 
 

 Aba compromisso institucional: para as ações que envolvam toda a instituição. 
 Aba Parcerias e Rede de Pesquisa: para cadastro das parcerias existentes, conforme temas 

estabelecidos. Essas ações poderão estar vinculadas a projetos de pesquisa (PCI) ou 
diretamente às ações da pró-reitoria. 

 
 

11) No item “Grau de Desenvolvimento” na Aba “Parcerias e Redes de Pesquisa” gostaríamos de 
saber se o Tema em questão é cada um dos Temas considerados prioritários no projeto institucional 
apresentado no Edital. 

Sim, nesta aba, deverá ser inserido o grau de desenvolvimento de cada Tema do Projeto Institucional 
de Internacionalização (PII), definido no início do Programa. 

 

12) Estamos com uma dúvida na aba “Grau de Desenvolvimento”.  No Manual do PTI aparece o 
exemplo com os temas e os projetos (Projetos de cooperação internacional) porém ao acessar o 
sistema, o Grau de Desenvolvimento aparece apenas os Temas Prioritários, sem possibilidade de 
incluir outra informação (como os PCIs). 

 O Manual do PTI está em processo de revisão e será lançado em breve nova versão. Essa tela foi 
atualizada mantendo-se apenas os temas, sem os PCIs. Assim, a Instituição deverá preencher o grau 
de desenvolvimento apenas do tema. 
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13) Qual seria a definição de parceria no âmbito o PTI?  

A parceria se refere ao processo pelo qual a instituição brasileira se uniu a instituições internacionais 
para atingir um objetivo por meio da troca de experiências e esforços.  

 

14) No item “Dados da Rede de Pesquisa” na aba “Parcerias e Redes de Pesquisa” gostaríamos de 
saber se as Parcerias devem ser descritas e organizadas por IES parceira, listando todas as atividades 
com aquela IES, ou parcerias que englobem atividades desenvolvidas com diferentes IES num mesmo 
tópico?  

A parceria se refere ao processo pelo qual a instituição brasileira se uniu a instituições internacionais 
para atingir um objetivo por meio da troca de experiências e esforços. Assim, cada parceria 
cadastrada pode ter uma ou mais instituições internacionais vinculadas. 

No título da parceria deverá ser incluído os partícipes e a finalidade da parceria.  

Exemplo: 
 
Tema: Já é importado do SCBA (ex.: Saúde indígena) 
Objetivo do Tema: Já é importado do SCBA (ex.: promover a melhoria da saúde da aldeia x, no estado 
do AM). 
Título da Parceria: Parceria com a instituição estrangeira X para desenvolvimento de uma vacina 
contra malária. 

 

15) No campo “adicionar parceria" ao informar o título da parceria (obrigatório): a parceria com a 
IES estrangeira não tem título, elas se desenvolveram no âmbito dos projetos. Podemos usar o nome 
do projeto? 

Nesse caso informar no título da parceria “Parceria não formalizada – Nome do Projeto”. Dessa 
forma, a CAPES entenderá que a colaboração se desenvolveu no âmbito dos projetos.  

 

16) Quando adicionamos uma parceria, precisamos incluir separadamente cada um dos objetivos, 
não sendo possível inserir mais de um?  

Para cadastrar a parceria deverá ser selecionado o tema e o objetivo do tema. No caso da parceria 
contemplar mais um objetivo dentro do mesmo tema, deverá ser inserido novamente os dados da 
parceria referente ao segundo objetivo.  
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17) Na aba "Parceria e Redes de Pesquisa", no item 'Indicar se a parceria está entre os 5 mais 
relevantes', aquelas consideradas mais relevantes devem ser indicadas, por exemplo, para cada Tema 
ou dentre TODAS as Parcerias da Instituição? 

Poderão ser indicadas 5 parcerias mais relevantes para cada tema. 
 

18) O que seria o preenchimento do campo “Impacto” dentro da Aba <Parcerias e Redes de 
Pesquisa>, <Dados da Rede de Pesquisa> <Produtos>? Seria o fator de Impacto no caso do produto 
ser um artigo científico? 

Não. No campo “Impacto” deverá ser descrito o impacto para a sociedade, do produto/produção, ou 
seja, o que foi agregado à sociedade com a criação/desenvolvimento do produto/produção. Nesse 
sentido, deverá ser descrito ao menos um dos seguintes impactos: cientifico, educacional, social, 
cultural, tecnológico/inovação ou econômico. Caso deseje acrescentar o fator de impacto da revista, 
esse dado poderá complementar a informação. 
 

19) No campo “adicionar parceria" ao informar a data de início da parceria (obrigatório); qual data? 
da mobilidade- bolsa ou missão- ou da parceria? No caso de ter havido várias ações, usamos qual 
data?  

Informar no campo data de início da parceria, a data da assinatura do acordo. 

20) No campo “adicionar parceria" ao informar a data de finalização da parceria; fim da ação- bolsa 
ou missão? Informar neste campo a data fim estabelecida na parceria, ou seja, a data de conclusão 
do acordo firmado ou o término dos trabalhos planejados entre a IES brasileira e estrangeira. A 
intenção é que a parceria seja continuada após o término do Programa PRINT. Caso isso ocorra, 
deixar a data de finalização em branco.  

 

21) Onde inserir os beneficiários das bolsas de pós-doutorado e jovem talento? Considerando 
aqueles que não fazem parte de uma parceria específica institucional, visto que são benefícios que 
não exigem do candidato um vínculo com alguma IES estrangeira. 
Todas as ações do PrInt devem estar estruturadas no âmbito de uma parceria considerando os temas 
estipulados e os objetivos propostos. O Programa não prevê a concessão de bolsas individuais. Assim, 
a Instituição deverá cadastrar a parceria que envolve o bolsista, considerando o objetivo vinculado 
ao tema. Caso não exista uma instituição parceira, basta selecionar o item “sem instituição parceira 
vinculada”.  
 
 
22) No item sobre “Produtos”, no campo “Descrição”, é só mesmo para colocar a referência 
bibliográfica? 
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No caso da “Descrição da Produção/Produto” seguir a mesma estrutura de apresentação de 
referências contidas na Plataforma Lattes conforme exemplo apresentado no manual do PTI. 

  

23) É possível incluir a produção de um docente permanente (categoria CAPES) do PPG, mas que não 
tem vínculo empregatício com a IES, logo não pode receber recursos PrInt?  
 
Apenas as produções científicas vinculadas a participantes diretos do PrInt poderão ser inseridas no 
PTI. 

 

24) Estamos com dúvidas referente ao relatório em Inglês. O sistema apresentará outra versão para 
inserção dos dados em inglês? 

Referente ao questionamento sobre a inserção dos dados em Inglês no sistema PTI, esclarecemos 
que está sendo preparada nova versão para contemplar o preenchimento das informações em Inglês, 
com ênfase no sumário executivo. Tão logo a versão seja disponibilizada, repassaremos as 
orientações, bem como manual atualizado para o devido preenchimento. 

 

25) Referente as abas para inserção dos dados em Inglês no sistema do PTI, gostaria de saber, por 
gentileza, se esta etapa já está disponível, ou quando estará para finalizarmos os formulários do 
Projeto Capes PrInt. 

 A versão do PTI em inglês ainda não está disponível e será disponibilizada em breve. 
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APRESENTAÇÃO 
 
A análise preliminar das propostas em execução do Programa Institucional de 

Internacionalização – PrInt em 2021 com o apoio da RNP, apontou enfoques 

diferentes nos Planos Estratégicos de Internacionalização das Instituições de 

Ensino Superior e Institutos de Pesquisa. Desta forma, o presente documento 

pretende contribuir para o (re)planejamento de ações do Grupo Gestor. 

 

A análise das propostas adota a metodologia do “Diagrama do Diamante 

Duplo”1 onde as fases de convergência e divergência resultam em reorientação 

(reformulação, pensada como o processo de planejamento das ações após a 

renovação do Print em 2020). Para tanto, são apresentadas as principais 

questões norteadoras. 

 

 
 

A Reformulação das ações no âmbito do Programa Institucional de 

Internacionalização CAPES>PRINT a partir de Questões Norteadoras se faz 

possível após o Grupo Gestor analisar os insights coletados durante a primeira 

metade do diamante duplo e a expertise da Diretoria de Relações Internacionais 

da CAPES adquirida ao longo da implementação de Programas de 

Cooperação Internacional com seus parceiros. 

 

                                           
1 Thomas Lockwood (Editor). Design Thinking: Integrating Innovation, Customer Experience, and 

Brand Value. Published February 16th 2010 by Allworth Press ISBN13: 9781581157345) 
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A relação de Questões Norteadoras a seguir são sugestões para temas de 

reflexão durante os encontros do Grupo Gestor neste primeiro semestre de 2021. 

 

1) Existe um consenso no Conceito de Internacionalização da Pós-

graduação para a instituição? 
Situações possíveis: 

a) o conceito de internacionalização ainda não foi definido; 

b) o conceito de internacionalização foi discutido, mas ainda não tem consenso 

c) o conceito de internacionalização foi discutido e há consenso 

Definição do Conceito de Internacionalização da Pós-graduação: 

 
Destaque: Conceituar a internacionalização fornece diretrizes para nortear os objetivos 

e definir os critérios para gestão de parceiros estratégicos, bem como a avaliação de 

solicitação de bolsas e auxílios. 

 

2) Qual o alinhamento entre: Temas Estratégicos – Objetivos da 

Internacionalização – Projetos de Cooperação Internacional? 

 
Destaque: A dimensão da internacionalização no Plano de Desenvolvimento 

Institucional para a Pós-graduação deve reforçar a escolha dos temas estratégicos e 

refletir o alinhamento dos projetos de cooperação internacional (PCIs) para atingir os 

objetivos vinculados ao esforço da internacionalização institucional. 

 

3) Como foram qualificadas as parcerias existentes e pretendidas de acordo 

com a Prognose* institucional em cada tema? 

 
Destaque: A seleção de parceiras internacionais considera dentro dos temas 

estratégicos aspectos como afinidade científica, tecnológica e eventualmente, 

cultural, que ajuda a instituição a evoluir em sua maturidade internacional.  
* Prognose consiste no resultado da análise das competências institucionais para criar 

assertividade no cenário internacional. 

 

4) Quais são os pontos fortes da instituição para atrair Pesquisadores 

Visitantes (estrutura, acolhimento, reputação) em cada Tema 

estratégico? 

 
Destaque: Essa modalidade configura-se como a maior aposta nos PCIs para 

interlocução com parceiros internacionais e a criação de um ambiente internacional. 

Se faz necessário a atração de pesquisadores científica e tecnologicamente mais 

avançados que contribuam para os objetivos do Tema estratégico institucional.  

 

5) Como a instituição diferencia Mobilidade de Discentes e Docentes nos 

PCIs da Internacionalização, como um processo institucional? 

 
Destaque: o perfil dos atores de PPGs participantes do Print já apresentava mobilidade 

internacional significativa, mesmo antes de sua participação neste projeto.   
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Maturidade científica e reputação de classe mundial constituem um importante 

e necessário passo para o domínio tecnológico e a soberania da nação 

brasileira no cenário internacional.   

 

Entendemos que o esforço para avanços na internacionalização institucional, 

protagonizado pela sua instituição no PrInt/CAPES, é pioneiro e determinante da 

dinâmica deste processo.   

 

 

Conte com nosso apoio e parceria sempre! 
 

 

Tem sugestões, críticas, elogios ou correções, 
por favor, faça-nos saber. 

print@capes.gov.br 


