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ANEXO 
 

ATA DE 19ª REUNIÃO DO GRUPO GESTOR / EXECUTOR DO PROJETO 
INSTITUCIONAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 
1) Apresentação do novo Coordenador do Subprojeto “Astrofísica Instrumental” 
 
O Gestor do PII informou a todos que, no último mês de abril, a CAPES formalizou a alteração na 
coordenação do subprojeto “Astrofísica Instrumental”. A Dra. Cláudia Vilega Rodrigues, 
Coordenadora desde a implementação do PII-INPE em 2018, foi então substituída pelo Dr. João 
Braga. O GG solicitou que essa informação fosse atualizada na página do PII-INPE na Internet e que 
fosse feita uma comunicação a todos do INPE. 
 
 
2) Revisão dos critérios de avaliação dos candidatos para os próximos Editais 
 
O GG do PII-INPE informou que o 1º Edital de 2022 havia sido concluído e o resultado final, 
publicado na página do PII-INPE na Internet. No entanto, houve um número elevado de recursos após 
a divulgação dos resultados parciais pois a redação do item 7.3 dos Editais (que trata dos critérios de 
avaliação dos candidatos), em particular para as BDSE, levava a diferentes interpretações. Por esse 
motivo, o Gestor do PII-INPE solicitou a revisão do texto do referido item 7.3 de todos os Editais de 
forma a tornar o mais transparente possível a correta interpretação dos critérios tanto pelos candidatos 
quanto pelos avaliadores. Concluída essa atividade, o GG do PII-INPE informou que os próximos 
Editais já serão publicados com a nova redação do item 7.3, reproduzida a seguir: 
 

7.3. Os critérios a serem considerado para a análise de mérito das propostas são: 
(a) A respeito do candidato (peso 3): 

i. Regularidade e qualidade da produção científica nos últimos 5 anos, avaliadas 
preferencialmente por publicações em periódicos indexados, considerando-se a respectiva área 
de pesquisa (NC1 = nota de 0 a 9); 

ii. Participação com apresentação ou publicação de trabalho em eventos realizados no Brasil e 
no exterior (NC2 = nota de 0 a 3); 

iii. Comprovação do desempenho acadêmico para o desenvolvimento dos estudos propostos (NC3 
= nota de 0 a 3). 

(b) A respeito do projeto proposto pelo candidato (peso 2): 
i. Pertinência das atividades a serem desenvolvidas com o PII-INPE e sua exequibilidade dentro 

do cronograma previsto (NP = nota de 0 a 5). 
(c) A respeito do orientador no INPE (peso 1): 

i. A regularidade e a qualidade da produção científica nos últimos 10 anos, avaliadas por 
publicações em periódicos indexados, considerando-se a respectiva área de pesquisa, 
destacando-se a co-autoria com discentes, egressos e pós-doutorandos (NO1 = nota de 0 a 5); 

ii. Liderança atual ou potencial na área da pesquisa proposta (NO2 = nota de 0 a 5); 
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iii. Envolvimento em atividades da pós-graduação, tais como ministrar disciplinas, participar de 
atividades administrativas, organizar eventos, bom desempenho em obtenção de recursos 
externos que beneficiem a Pós-Graduação (NO3 = nota de 0 a 5); 

(d) A respeito do supervisor no exterior (peso 2): 
i. A regularidade e a qualidade da produção científica nos últimos 10 anos, avaliadas por 

publicações em periódicos indexados e o índice H (ISI e Scopus), considerando-se a respectiva 
área de pesquisa (NS1 = nota de 0 a 5); 

ii. Liderança atual ou potencial na área da pesquisa proposta (NS2 = nota de 0 a 5). 
(e) A respeito da Instituição no exterior (peso 2): 

i. A Instituição no exterior deverá ser internacionalmente reconhecida na área em que o 
candidato pretende realizar o doutorado sanduíche, com prioridade aos países onde a CAPES 
mantém parcerias mais efetivas (conforme relação constante no Anexo I do Edital PrInt/CAPES 
nº 041/2017) (NI1 = nota de 0 a 5); 

ii. Adequação da instituição às atividades a serem desenvolvidas (NI2 = nota de 0 a 5). 
 
Além da revisão do item 7.3, após discussões entre o GG e os Coordenadores dos Subprojetos, foi 
deliberado também abolir-se a exigência das Súmulas Curriculares da lista de documentos 
obrigatórios para a inscrição (item 6.2 dos Editais). Em substituição à Súmula, passarão a ser 
exigidos, nos próximos Editais, a apresentação do link para o CV Lattes atualizado dos candidatos e 
dos orientadores / supervisores brasileiros. Candidatos e/ou supervisores estrangeiros, que não 
possuam CV cadastrados na Plataforma Lattes, deverão enviar Súmulas Curriculares seguindo os 
modelos fornecidos. A partir dessa decisão, o item 6.2 de todos os Editais foram então ajustados. 
 
 
3) Situação Print/CAPES após COVID-19 e processo de renovação 
 
O Gestor do PII-INPE relembrou que nenhuma cota de 2021 havia sido implementada pois a CAPES 
não havia disponibilizado nenhuma janela de implementação naquele ano. Em 2022, a CAPES 
retomou a mobilidade internacional, liberando a implementação das bolsas e dos intercâmbios. Em 
25/02/2022, o Gestor do PII-INPE recebeu o Ofício nº 29/2022-DRI/CAPES, o qual continha várias 
orientações para execução dos Projetos de Internacionalização após o processo de renovação. Como 
esse Ofício não deixava muito claro qual seria a situação futura das cotas do INPE, o GG fez várias 
consultas à CAPES via Linha Direta a respeito. Em 25/03/2022, um segundo Ofício nº 46/2022-
DRI/CAPES trazia informações referentes aos recursos de custeio. Ambos os Ofícios e as respostas 
da CAPES via Linha Direta estão reproduzidos nas próximas páginas.  
 
Em resumo, as orientações recebidas foram: 
 
a) Conforme o Ofício de 25/03/2022, os recursos de custeio de 2021 (missões de trabalho e execução 
dos subprojetos) de cada subprojeto somente seriam liberados caso o saldo dos respectivos cartões-
pesquisador não fosse superior a 35% do montante disponibilizado em 2018. Para subprojetos com 
saldos maiores que o limite, caso os Coordenadores tivessem previsão de despesas adicionais até o 
final de 2022, o Gestor do PII-INPE poderia enviar uma justificativa com os respectivos 
detalhamentos para obter a liberação dos recursos. 
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b) As cotas de 2019, que haviam sido remanejadas para 2023, não poderão ser antecipadas para 2022 
pois o INPE não atende aos critérios estabelecidos no Ofício de 25/02/2022: a Instituição não deve 
ter cotas previstas para 2022 ou ter um quantitativo inferior a 10% do total de cotas do seu PII. Dessa 
forma, em 2022, o INPE contará apenas com as cotas previstas em seu PII para esse ano. 
 
c) As cotas de 2021 (mostradas na tabela abaixo) serão remanejadas 50% para 2023 e 50% para 2024. 
A CAPES vai abrir posteriormente janelas para ajuste dessas cotas em função das necessidades de 
cada IES. Dessa forma, em 2023, os 50% das cotas de 2021 serão somados às cotas previstas pelo PII 
para esse ano. 
d) As cotas de 2020 que não foram implementadas foram perdidas, uma vez que não é mais possível 
realizar implementações retroativas em função da pandemia. 
 
e) Finalmente, o Ofício de 25/02/2022 estabelecia que as Instituições poderiam solicitar a prorrogação 
do prazo do seu PII para 2024, permitindo a utilização de 50% das cotas de 2021 que seriam 
remanejadas automaticamente pela CAPES. Após discussão, a decisão de solicitar a prorrogação foi 
aprovada por todos com unanimidade. Dessa forma, seguindo as orientações do referido ofício, o 
Gestor do PII-INPE encaminharia a solicitação formalmente à CAPES. 
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4) Cotas de bolsas não implementadas no 1º Edital de 2022 
 
Apresentadas as informações atualizadas sobre o futuro dos Projetos de Internacionalização do 
Print/CAPES, o GG informou que o 1º Edital de 2022 para implementação de cotas de BDSE e PVB 
foi finalizado e solicitou aos Coordenadores dos Subprojetos que reportassem a situação das cotas 
pós-edital. Como resultado, foram geradas duas planilhas (mostradas a seguir), uma contendo as cotas 
preenchidas / implementadas no 1º Edital (as cotas marcadas em vermelho não foram preenchidas) e 
uma segunda contendo as cotas disponíveis para a abertura de um 2º Edital (que não foram 
implementadas ou que resultaram de remanejamentos).  
 
Dessa forma, ficou deliberada a abertura de novos Editais para o preenchimento das cotas disponíveis 
dos subprojetos P&D em Missões Espaciais e P&D em Modelagem e Análise de Dados da Terra e 
do Espaço (marcadas em azul na planilha) bem como criar uma lista de espera para os subprojetos 
SENSING, P&D em Astrofísica Instrumental e Modelagem de Cenários de Interações 
Socioambientais nos Trópicos (marcadas em amarelo na planilha). 
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5) Resultados da Avaliação Intermediária do Print/CAPES e seus desdobramentos 
 
O Gestor do PII-INPE informou que, nos dias 08 e 09/03/2022, ocorreu o Workshop Pós-Renovação 
do PrInt, organizado no formato on-line pela CAPES (programação à seguir). Ele informou que foi 
um evento muito produtivo envolvendo todas as Instituições participantes. As discussões foram muito 
boas e, como principal resultado do evento, as Instituições mostraram à CAPES que eram necessárias 
alterações importantes no processo de avaliação do Print como um todo a fim de garantir a excelência 
do programa no futuro. 
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No Workshop foram apresentados os resultados gerais da avaliação de todas as Instituições e, via 
Linha Direta, a CAPES enviou a cada Instituição suas notas individuais para cada critério de avaliação 
e o parecer final da Comissão de Avaliação (ambos os documentos são mostrados ao final dessa ata). 
Houve também um espaço para conversar com o pessoal técnica da CAPES a sanar dúvidas e também 
para enviar sugestões. 

 

 

Programação 
 Seminário CAPES-PrInt Pós-Renovação 

 

Dia 08 de março de 2022 
Horário Programação Responsável 

09h30 Abertura do Evento Profa. Lívia Pelli 
09h40 Execução dos dois primeiros anos do 

Programa 
Vanessa Araújo 

10h15 Coffe break  
10h30 Resultados da Avaliação Intermediária Leonel Rodrigues 
12h00 Pausa para almoço  
14h00 Orientações para os próximos anos do 

programa 
Vanessa Araújo 

14h30 Reunião em comitês para discussão das 
métricas apresentadas 

Pró-reitores 

16h00 Coffe break  
16h30 Reunião em comitês para discussão das 

métricas apresentadas 
Pró-reitores 

 

Dia 09 de março de 2022 
Horário Programação Responsável 

09h30 Acolhida dos pró-reitores Profa. Lívia Pelli 
Vanessa Araújo 

09h40 Apresentação da Proposta de métricas dos 
comitês 

Pró-reitores 

10h40 Encerramento Profa. Lívia Pelli 
Vanessa Araújo 

10h40 Coffe break  
10h40-
12h 

Atendimento individual aos pró-reitores Equipe PrInt 
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A partir do Workshop, foi formado um Grupo de Trabalho (GT) composto por 9 membros, 
representantes das Instituições participantes, sendo um deles do INPE, o qual deveria elaborar uma 
nova proposta de ficha de avaliação para o Print. Houve um consenso também de que a plataforma 
PTI não está funcional e, por isso, prejudicou muito a coleta das informações. Além disso, os critérios 
de avaliação, da forma como foram colocados, não focavam efetivamente nos resultados do Print mas 
sim em sua operacionalização. Diante disso, o GT trabalhou nos meses de março e abril e entregou à 
CAPES, em meados de abril, uma proposta conjunta (de todas as Instituições) para ajustes / alterações 
nos critérios de avaliação (itens que compõem a ficha de avaliação) do Print. Esse documento também 
se encontra anexado ao final dessa ata. 
 



AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO – Ficha de Avaliação Individual 

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE)       1/19 
 

 
 

 

 

 

1 – COMPROMISSO INSTITUCIONAL 
 

Ficha de Avaliação do Programa CAPES PrInt 

Tipo de Avaliação: AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO 

Instituição de Ensino Superior em avaliação * 

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS 

(INPE) 

Item de Avaliação 1.1 Material de Divulgação 

Item não atendido. 

 
Item atendido parcialmente. 

 
Item atendido. 

 
Item atendido acima do planejado. 

 
5 .Item atendido com excelência. 
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Item de Avaliação 1.2 - Política de Reconhecimento de Crédito 

Item não atendido. 

 
Item atendido parcialmente. 

 
Item atendido. 

 
Item atendido acima do planejado. 

 
Item atendido com excelência. 
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Item de Avaliação 1.3 - Política Apropriação Conhecimento 

Item não atendido. 

 
Item atendido parcialmente. 

 
Item atendido. 

 
Item atendido acima do planejado. 

 
Item atendido com excelência. 
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Item de Avaliação 1.4 - Política Contratação de Professores 

Item não atendido. 

 
Item atendido parcialmente. 

 
Item atendido. 

 
Item atendido acima do planejado. 

 
Item atendido com excelência. 
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Item de Avaliação 1.5 - Proficiência em Língua Estrangeira 

Item não atendido. 

 
Item atendido parcialmente. 

 
Item atendido. 

 
Item atendido acima do planejado. 

 
Item atendido com excelência. 
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Item de Avaliação 1.6 - Disciplinas em Língua Estrangeira 

Item não atendido. 

 
Item atendido parcialmente. 

 
Item atendido. 

 
Item atendido acima do planejado. 

 
Item atendido com excelência. 
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Item de Avaliação 1.7 - Temas Internacionais 

Item não atendido. 

 
Item atendido parcialmente. 

 
Item atendido. 

 
Item atendido acima do planejado. 

 
Item atendido com excelência. 
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Item de Avaliação 1.8 - Sinergia entre Programas de Fomento 

Item não atendido. 

 
Item atendido parcialmente. 

 
Item atendido. 

 
Item atendido acima do planejado. 

 
Item atendido com excelência. 
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Item de Avaliação 1.9 - Estrutura de Internacionalização 

Item não atendido. 

 
Item atendido parcialmente. 

 
Item atendido. 

 
Item atendido acima do planejado. 

 
Item atendido com excelência. 
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Item de Avaliação 1.10 - Cotutela 

Item não atendido. 

 
Item atendido parcialmente. 

 
Item atendido. 

 
Item atendido acima do planejado. 

 
Item atendido com excelência. 
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Item não atendido. 

 
Item atendido parcialmente. 

 
Item atendido. 

 
Item atendido acima do planejado. 

 
Item atendido com excelência. 
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Item de Avaliação 1.12 - Organização de Eventos 

Item não atendido. 

 
Item atendido parcialmente. 

 
Item atendido. 

 
Item atendido acima do planejado. 

 
Item atendido com excelência. 
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2 – Parcerias e Redes de Pesquisa 

 

 
 

Item de Avaliação 2.1 - Grau de Desenvolvimento do Tema Estratégico 

Item não atendido. 

 
Item atendido parcialmente. 

 
Item atendido. 

 
Item atendido acima do planejado. 

 
Item atendido com excelência. 
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Item de Avaliação 2.2 - Parcerias 

Item não atendido. 

 
Item atendido parcialmente. 

 
Item atendido. 

 
Item atendido acima do planejado. 

 
Item atendido com excelência. 
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Item de Avaliação 2.2.1 - Mobilidade 

Item não atendido. 

 
Item atendido parcialmente. 

 
Item atendido. 

 
Item atendido acima do planejado. 

 
Item atendido com excelência. 
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Item de Avaliação 2.2.2 - Missões de Trabalho 

Item não atendido. 

 
Item atendido parcialmente. 

 
Item atendido. 

 
Item atendido acima do planejado. 

 
Item atendido com excelência. 
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Item de Avaliação 2.2.3 - Produtos 

Item não atendido. 

 
Item atendido parcialmente. 

 
Item atendido. 

 
Item atendido acima do planejado. 

 
Item atendido com excelência. 
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3 - QUALIDADE DOS DADOS 
 

 

Item de avaliação 3.1 - Seleção 

Informações apresentadas não foram suficientes para análise. Informações 

apresentadas foram parcialmente suficientes para análise. Informações 

apresentadas foram suficientes para análise. 

Informações apresentadas foram apresentadas com excelência. 
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4 - PARECER DA COMISSÃO SOBRE A AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO 

 

 

 

Item de avaliação 4.1 - Seleção 

Recomenda-se a renovação. 

 
Não recomenda-se a renovação. 



 Tipo de Avaliação:  AVALIAÇÃO INTERMEDIÁRIA 
 Instituição Avaliada:  INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS  ESPACIAIS (INPE) 
 Programa:  CAPES/PRINT 
 Período de Avaliação:  2019 a 2021. 
 Parecer:  Recomendada a Renovação 

 Item  de  Avaliação  1.1  -  Material  de  Divulgação  -  A  instituição  reporta  que  as  parcerias  internacionais  do  INPE 
 sempre  mantiveram  vínculos  com  a  sua  pós-graduação.  Em  2018,  com  o  ingresso  do  Instituto  no  CAPES/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.  Mesmo  tendo  atendido  neste  item,  recomenda-se 
 fortemente  a  revisão  de  toda  a  documentação  da  versão  em  inglês.  Para  o  relatório  final,  sugere-se  descrever  e 
 evidenciar  que  produziu  Material  de  Divulgação  no  site  em  Português  e  nos  idiomas  dos  países  estratégicos  +  flyers 
 [Flyers  =  outros  canais],  além  de  trazer  toda  a  informação  pertinente  ao  CAPES/PRINT,  sem  depender  de  consulta  a 
 outras plataformas, como a Sucupira. 

 Item  de  Avaliação  1.2  -  Política  de  Reconhecimento  de  Crédito  -  A  instituição  reporta  forte  movimento  nos  PPGs 
 do  INPE  para  reconhecer  as  atividades  acadêmicas  e  científicas  realizadas  por  docentes  e  discentes  no  exterior. 
 Recomenda-se  revisão  do  texto  principal  em  português.  Houve  certo  descuido  com  a  correção  da  redação.  Para  o 
 relatório  final,  recomenda-se  evidenciar  que  possui  PRC  formalizada  e  plenamente  operante  nos  PPGs  participantes 
 do PRINT e com os países estratégicos nos quais possui bolsistas. 

 Item  de  Avaliação  1.3  -  Política  Apropriação  Conhecimento  -  Recomenda-se  formalizar  e  apresentar  no  relatório  a 
 política  de  apropriação  do  conhecimento  ocorrido  a  partir  do  CAPES/PRINT.  Entende-se  o  caráter  internacional  da 
 instituição  desde  sua  criação,  entretanto  é  necessário  trazer  as  iniciativas  geradas  para  o  programa  em  questão. 
 Quantificar ou mencionar a ordem de grandeza para os aumentos/crescimentos  mencionados no relatório completo. 
 Para  o  relatório  final,  sugere-se  mostrar  claramente  que  possui  PAC  formalizada,  plenamente  operante  nos  PPGs 
 participantes do CAPES/PRINT, com resultados evidenciados. 

 Item  de  Avaliação  1.4  -  Política  Contratação  de  Professores  -  Respeitada  a  situação  corrente  de  suspensão  de 
 editais  de  seleção  de  professores,  a  instituição  deveria  relatar  no  sumário  executivo  e  no  documento  completo  quais 
 são  as  políticas  de  contratação.  Para  o  relatório  final,  sugere-se  mostrar  claramente  que  possui  Política  de 
 Contratação  de  Professores  formalizada,  plenamente  operante  nos  PPGs  participantes  do  CAPES/PRINT,  com 
 resultados evidenciados. 

 Item  de  Avaliação  1.5  -  Proficiência  em  Língua  Estrangeira  -  Compreende-se  a  situação  de  uma  instituição  com  as 
 características  do  INPE.  Recomenda-se  o  desenvolvimento  de  esforços  para  a  capacitação  dos  discentes  conforme 
 recursos  disponibilizados  pelo  Programa  CAPES/PRINT.  No  relatório  final,  há  necessidade  de  explicitar  que  a 
 instituição  promoveu  proficiência  em  língua  estrangeira  para  discentes,  docentes  e  técnicos,  com  resultados 
 evidenciados. 

 Item  de  Avaliação  1.6  -  Disciplinas  em  Língua  Estrangeira  -  Mesmo  com  o  alto  índice  de  atendimento  a  este 
 quesito,  recomenda-se  que  a  IES  compartilhe  o  documento  que  indique  as  políticas  de  criação/inserção  de  disciplinas 
 em  língua  estrangeira.  Para  o  relatório  final,  sugere-se  mostrar  claramente  que  a  instituição  possui  política  de 
 inserção  de  Disciplinas  em  Língua  Estrangeira  formalizada,  plenamente  operante  nos  PPGs  participantes  do  PRINT, 
 com resultados evidenciados. 

 Item  de  Avaliação  1.7  -  Temas  Internacionais  -  Mesmo  com  o  atendimento  a  este  quesito,  recomenda-se  que  a  IES 
 destaque  no  relatório  as  ações  que  ocorreram  a  partir  do  início  do  CAPES/PRINT,  como  forma  de  destacar  os 
 resultados  obtidos  com  a  inserção  ao  programa.  Para  o  relatório  final,  sugere-se  mostrar  claramente  que  a  instituição 
 previu, divulgou e implementou ações de incorporação de Temas Internacionais, com resultados evidenciados  . 
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 Item  de  Avaliação  1.8  -  Sinergia  entre  Programas  de  Fomento  -  Recomenda-se  apresentar  os  resultados  obtidos 
 especificamente  pelo  Programa  PRINT  derivados  da  sinergia  entre  os  demais  programas,  uma  vez  que  o  relato  traz 
 dados  pré  PRINT.  Para  o  relatório  final,  sugere-se  mostrar  claramente  que  a  instituição  previu,  divulgou  e 
 implementou ações de sinergia entre Programas Nacionais de Fomento, com resultados evidenciados. 

 Item  de  Avaliação  1.9  -  Estrutura  de  Internacionalização  -  Recomenda-se  detalhar  a  estrutura  física  disponível, 
 uma  vez  que  este  item  trata  de  infraestrutura  de  apoio  à  internacionalização  (Assessoria  Relações  Internacional  -  ARI 
 que  inclui  aviamento  legal  para  estrangeiros;  sinalização  bilíngue  do  campus;  moradia  temporária  para  docentes 
 estrangeiros;  portfólio  de  casas  alugáveis  para  discentes;  laboratório  de  Português  para  estrangeiros  etc.)  Para  o 
 relatório  final,  sugere-se  mostrar  claramente  que  a  instituição  possui  Assessoria  Relações  Internacional  -  ARI,  com 
 acolhimento para estrangeiros e Laboratórios de Línguas dedicados, sinalização do campus e funcionários bilíngues. 

 Item  de  Avaliação  1.10  -  Cotutela  -  No  documento  completo  a  IES  reporta  o  seguinte:  Os  procedimentos  ainda  estão 
 sendo  analisados  pela  consultoria  jurídica  da  União  e  pelos  órgãos  de  controle,  e  nenhuma  formalização  foi 
 implementada.  No  relatório  final,  há  a  expectativa  de  evidências  de  que  a  instituição  possui  iniciativas  de  Cotutela 
 formalizadas  com  resultados  em  nível  institucional  (Pró-Reitoria)  com  países  estratégicos  nos  quais  possua  bolsistas 
 de Doutorado. 

 Item  de  Avaliação  1.11  -  Dupla  Titulação  -  A  instituição  relatou  que  os  procedimentos  de  dupla  titulação  ainda 
 estão  em  análise  da  consultoria  jurídica  da  união  e  órgãos  de  controle  e,  portanto,  nenhuma  formalização  ainda  foi 
 implementada.  Sugere-se  que  a  instituição  formalize  as  iniciativas  de  Dupla  Titulação  com  resultados  em  nível 
 institucional  (Pró-Reitoria)  com  países  estratégicos.  No  relatório  final,  há  a  expectativa  de  evidências  de  que  a 
 instituição  possui  iniciativas  de  Dupla  Titulação  formalizadas  com  resultados  em  nível  institucional  (Pró-Reitoria)  com 
 países estratégicos nos quais possua bolsistas de Doutorado. 

 Item  de  Avaliação  1.12  -  Organização  de  Eventos  -  A  instituição  relatou  que  eventos  que  vinham  sendo 
 organizados  antes  da  implementação  do  PRINT/INPE  foram  reorganizados  para  um  formato  internacional  em 
 alinhamento  com  as  ações.  No  entanto,  essa  reconfiguração  não  foi  detalhada  no  relatório.  Foram  descritos  no 
 relatório  três  eventos,  sendo  que  dois  estão  relacionados  ao  PRINT-CAPES.  A  instituição  relatou  a  existência  de 
 eventos  internacionais  organizados  pelo  INPE  não  relacionados  diretamente  ao  PRINT  descritos  individualmente  nas 
 fichas  de  avaliação  dos  PPGs  da  Plataforma  Sucupira.  No  entanto,  para  considerá-los  nessa  avaliação,  os  mesmos 
 devem  constar  no  relatório  do  Programa  CAPES/PRINT.  Sugere-se  explicitar  os  casos  de  co-organização  de  evento 
 internacional com parceiros estratégicos com resultados evidenciados. 

 Item  de  Avaliação  2.1  -  Grau  de  Desenvolvimento  do  Tema  Estratégico  -  Segundo  o  relatório  do  INPE, 
 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.  A  instituição  descreveu  os  sete  Temas 
 Estratégicos  que  apresentam  como  grau  de  desenvolvimento  em  em  execução  em  diferentes  estágios.  A  instituição 
 apresentou  de  forma  completa  o  grau  de  desenvolvimento  dos  Temas  Estratégicos  alinhado  ao  Plano  Estratégico  de 
 Internacionalização  com  resultados  evidenciados.  Sugerimos  retirar  do  relatório  a  parte  que  se  refere  a  consulta  de 
 cada PPG na Plataforma Sucupira, pois o que será avaliado deve constar nesse instrumento de avaliação. 

 Item  de  Avaliação  2.2  -  Parcerias  -  O  INPE  relata  ter  avançado  na  formalização  de  parcerias  internacionais,  no 
 entanto,  não  indica  o  progresso  a  partir  do  CAPES/PRINT  e  os  programas  que  são  beneficiados.  Neste  item  não 
 explicita  o  alinhamento  no  âmbito  institucional.  As  parcerias  descritas  parecem  estar  no  nível  individual  e  de 
 programas.  A  Instituição  elencou  iniciativas  no  relatório  referente  aos  Tema  Estratégicos  adotados.  Sugerimos 
 agregar  os  indicadores  de  resultados  com  claras  evidências,  considerando  os  programas  relacionados  ao 
 CAPES/PRINT  como  também  formalizar  as  parcerias  em  âmbito  institucional  alinhadas  ao  Plano  Estratégico  de 
 Internacionalização. 
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 Item  de  Avaliação  2.2.1  -  Mobilidade  -  O  INPE  informou  no  relatório  que  houve  mobilidade  passiva  (envio  de 
 docentes  e  discentes)  e  ativa  (recebimento  de  estrangeiro).  No  entanto,  muitas  ações  estão  sem  a  descrição  dos 
 resultados  obtidos  e  evidenciados.  É  importante  esclarecer  se  as  ações  de  mobilidade  passiva  e  ativa  estão 
 alinhadas  ao  Plano  Estratégico  de  Internacionalização  e  se  foram  desenvolvidas  com  os  parceiros  estratégicos  no 
 contexto do CAPES/PRINT. 

 Item  de  Avaliação  2.2.2  -  Missões  de  Trabalho  -  A  instituição  relatou  de  forma  detalhada  as  informações  das 
 Missões  de  Trabalho  realizadas  relacionadas  aos  Temas  Estratégicos.  No  entanto,  recomenda-se  que  a  instituição 
 faça  o  relato  das  Missões  de  Trabalho  alinhadas  ao  Plano  Estratégico  de  Internacionalização  com  os  parceiros 
 estratégicos com mais de um PPG, com resultados evidenciados. 

 Item  de  Avaliação  2.2.3  -  Produtos  -  A  instituição  relatou  o  avanço  no  desenvolvimento  de  produtos  com  parceiros 
 estratégicos.  O  relatório  descreve  diversos  produtos  em  termos  de  produção  bibliográfica,  composta  por  trabalhos 
 publicados  em  anais  de  evento,  artigos  publicados  em  periódicos  científicos,  teses  e  dissertações,  além  de  produções 
 técnicas.  Observou-se  que  os  projetos  possuem  potencial  para  a  geração  de  diversos  tipos  de  produção  que  não 
 foram  relatados.  Para  o  relatório  final  solicita-se  informar  a  geração  de  produtos  alinhados  ao  Plano  Estratégico  ou 
 Estratégias de Internacionalização com os parceiros estratégicos, com impactos evidenciados. 

 Recomendações do Comitê da Avaliação Intermediária comuns aos relatórios apresentados: 
 Com  o  CAPES  PRINT,  espera-se  que  os  aspectos  valorizados  no  Programa  sejam  efetivamente  considerados  nas 
 estratégias  institucionais  das  universidades,  assim  como  no  planejamento  consequente.  Conforme  um  dos  objetivos 
 do  PRINT,  os  Planos  Estratégicos  de  Internacionalização  da  universidade  precisam  ser  revisados,  devidamente 
 implementados  e  consolidados,  proporcionando  uma  repercussão  positiva  direta  nas  atividades  e  resultados  de 
 internacionalização  de  seus  PPGs.  Este  plano  precisa  ser  parte  integrante  do  PDI  da  instituição  e  amplamente 
 divulgado aos grupos de interesse. 

 Recomenda-se  que  as  considerações  fornecidas  neste  parecer  parcial  sejam  valorizadas  para  a  elaboração  do 
 próximo  relatório,  considerando  as  premissas  fundamentais  balizadoras  apresentadas,  por  sua  vez  fundamentadas 
 nos princípios e objetivos estabelecidos no Programa CAPES PRINT. 

 Ressalta-se  o  papel  central  e  estratégico  desenvolvido  pelo  site  CAPES  PRINT  da  universidade,  que  proativamente 
 acompanhado  e  gerenciado  atuará  como  um  portal  de  divulgação,  informação  e  controle  das  estratégias,  políticas  e 
 resultados  alcançados.  Recomenda-se  a  disponibilização,  no  site,  do  Plano  Estratégico  de  Internacionalização  (PEI), 
 das políticas e estruturas da internacionalização constituídas, formalizadas e institucionalizadas. 

 Todas  as  informações  apresentadas  no  relatório  precisam  obrigatoriamente  estar  relacionadas  ao  CAPES  PRINT.  Os 
 resultados  devem,  sempre  que  possível,  incluir  indicadores  e  impactos  que  precisam  ser  específicos  e  com  suas 
 métricas relacionadas, e não resultados genéricos. 

 As  ações,  temas  e  parceiros  estratégicos,  bem  como  os  PPGs  que  integram  o  CAPES  PRINT,  precisam  ser 
 discriminados. 

 Pela  importância  e  valores  envolvidos  no  CAPES  PRINT,  sugere-se  que  o  acompanhamento  seja  contínuo,  com 
 gestão específica, para que o impacto seja potencializado. 
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Sugestões para a Avaliação do Programa PrInt/CAPES

Proposta Geral

A proposta deste Grupo de Trabalho (GT) é simplificar os critérios e os parâmetros de
acompanhamento do Programa PrInt/CAPES, priorizando a avaliação de quanto a
Instituição participante conseguiu avançar nos seus níveis de Internacionalização a partir
das propostas elencadas em seu Projeto Institucional de Internacionalização original.
Nesse sentido, o GT entende que o foco principal da avaliação é medir quais ações
foram efetivamente executadas e quais objetivos foram alcançados pelas Instituições,
sem que haja uma comparação direta entre elas, uma vez que possuem tamanhos,
especificidades e níveis de internacionalização muito distintos. Deve-se, portanto,
priorizar critérios objetivos que dialoguem diretamente com as diretrizes definidas
inicialmente pelo Edital nº 41/2017 do PrInt/CAPES e pelas Instituições selecionadas,
levando em consideração as alterações de rota na execução das atividades causadas,
entre outras, pelos seguidos contingenciamentos dos recursos disponíveis e pela
suspensão das atividades de internacionalização em função da pandemia de COVID-19.

1. COMPROMISSO INSTITUCIONAL

1.1. Material de Divulgação (MD)

Item Métricas da Avaliação

Legenda: Produziu material de divulgação
da Instituição, ao menos, na língua inglesa
Detalhamento: Divulgação bilíngue
(inglês e português) de material relativo ao
projeto (dados do projeto, anúncios,
editais, resultados, notícias, atas de
reunião, etc), ficando a cargo das IES a
possibilidade de utilização de outros
idiomas (e.g., espanhol, francês, alemão).
Na avaliação, sugere-se não existir
priorização do tipo de material produzido
uma vez que a divulgação online pode ser
tão - ou até mais - efetiva que material
impresso.

(1) Nenhum material de divulgação;
(2) Material básico (dados do projeto,
editais e notícias) apenas em português;
(3) Material básico (dados do projeto,
editais e notícias) em português e inglês;
(4) Material completo (dados do projeto,
editais, anúncios, notícias,
regulamentações, atas de reunião,
divulgação de resultados e relatórios
técnicos) em português e inglês.

EXCLUIR → 1.2. Política de Reconhecimento de Créditos (PRC)



Justificativa para a exclusão do item: As políticas de reconhecimento de crédito não
têm relação direta com PrInt/CAPES. Além disso, muitas Instituições podem ter investido
mais em pós-doutorado que em doutorado e também na mobilidade de docentes
juniores e seniores, fato que pontuaria negativamente na avaliação das mesmas.
Outrossim, a maioria dos doutorados sanduíches se concretizam com atividades de
pesquisas realizadas pelos discentes, sendo raras vezes realizadas atividades
disciplinares durante a bolsa. Algumas instituições participantes do PrInt/CAPES são
quase que exclusivamente voltadas à pesquisa, apresentando tênue viés de ensino, para
as quais a política de reconhecimento de créditos não lhes condiz. Acrescenta-se ainda o
fato de que o reconhecimento de créditos é muitas vezes automático e gerido por
normativas das unidades de gestão. Implementar tal política implicaria numa organização
institucional para o acompanhamento dos discentes, verificando a conclusão de
disciplinas e respectiva validação dos créditos. Instituições que não possuem esses
procedimentos, não atingirão a pontuação máxima.

1.3. Política de Apropriação de Conhecimentos e Experiências (PACE)

Item Métricas da Avaliação

Legenda: Possui uma Política de
Apropriação de Conhecimentos e
Experiências formalizada (PACE).
Detalhamento: Avaliar se a Instituição
tem formalizada e implementada uma
política de apropriação do conhecimento
e experiência adquiridos no exterior pelos
beneficiários das ações do Projeto
Institucional de Internacionalização

(1) Não possui PACE formalizada, nem
implantada;
(2) Possui PACE, mas não formalizada;
(3) Possui PACE formalizada, parcialmente
implementada nos PPGs participantes;
(4) Possui PACE formalizada e
implementada nos PPGs participantes.

EXCLUIR → 1.4. Política Contratação de Professores

Justificativa para a exclusão do item: As políticas de contratação de professores, na
maioria das Instituições participantes do PrInt/CAPES, dependem de decisões que
extrapolam a competência das próprias Instituições. Além disso, cada Instituição tem
seus corpos docentes específicos e as unidades administrativas responsáveis pela
gestão dos PPGs elaboraram os objetivos e metas do Projeto Institucional de
Internacionalização com base nessa realidade.

1.4. Proficiência em Língua Estrangeira (PLE)

Item Métricas da Avaliação



Legenda: Promoveu a proficiência em
língua inglesa para docentes, discentes e
técnicos.
Detalhamento: Avaliar se a Instituição
estimulou ou forneceu condições para o
aprendizado de, ao menos, a língua
inglesa a docentes, discentes e corpo
técnico de pós-graduação que tenha
relação direta com o Projeto Institucional
de Internacionalização. A exigência é de,
ao menos, o inglês, ficando a cargo das
IES a possibilidade de utilização de outros
idiomas (e.g., espanhol, francês, alemão).
Nem todas as Instituições contam com
centros de línguas para capacitação
técnica.

(1) Não possui nenhuma política de
promoção à proficiência;
(2) Possui política de promoção à
proficiência básica de língua inglesa;
(3) Possui política de promoção à
proficiência básica em língua estrangeiras;
(4) Possui política de promoção à
proficiência básica em línguas
estrangeiras com os critérios exigidos pela
CAPES.

1.5. Disciplinas em Língua Estrangeira (DLE)

Item Métricas da Avaliação

Legenda: Previu a inserção de disciplinas,
ao menos, em língua inglesa na estrutura
curricular dos PPGs participantes.
Detalhamento: Avaliar se a Instituição
possui política formalizada e
implementada de inserção de disciplinas,
ao menos, em língua inglesa na estrutura
curricular dos PPGs participantes. A
exigência é de, ao menos, o inglês,
ficando a cargo das IES a possibilidade de
utilização de outros idiomas (e.g.,
espanhol, francês, alemão). Nem todas as
Instituições contam com centros de
línguas para capacitação técnica.

(1) Não possui disciplina em língua inglesa
na estrutura curricular de nenhum PPG
participante;
(2) Possui disciplinas em língua inglesa na
estrutura curricular de menos de 50% dos
PPGs participantes;
(3) Possui disciplinas em língua inglesa na
estrutura curricular de mais de 50% dos
PPGs participantes.
(4) Possui disciplinas em língua inglesa na
estrutura curricular de mais de 85% dos
PPGs participantes.

1.6. Temas Internacionais (TI)

Item Métricas da Avaliação

Legenda: Incorporou temas internacionais (1) Nenhuma atividade envolvendo temas



por meio de participação em eventos.
Detalhamento: Avaliar se a Instituição
tem usado eventos de caráter
internacional (escolas de verão,
seminários, workshops, ciclo de palestras,
colóquios, defesas de tese internacionais,
disciplinas especiais, etc.) para promover
a incorporação de temas internacionais
em conteúdos disciplinares e/ou na
orientação de pesquisas dos PPGs
participantes. Esse tópico engloba todas
as ações ligadas à disseminação de
temas relevantes, sejam temas nacionais
para o exterior, sejam temas internacionais
ao Brasil. É importante diferenciar do item
1.7, o qual trata de eventos maiores, como
Congressos, Conferências, Simpósios,
etc.

internacionais
(2) Apenas incorporação de temas
internacionais no âmbito interno dos
PPGs;
(3) Incorporação, no âmbito dos PPGs, de
temas internacionais internamente e
disseminação de temas nacionais
externamente;
(4) Ampla disseminação em âmbito
institucional de temas internacionais e de
temas nacionais externamente.

EXCLUIR → 1.8. Sinergia entre Programas de Fomento

Justificativa para a exclusão do item: No esforço de internacionalização, não deve ser
avaliado se há complementação do financiamento do Programa PrInt/CAPES por outros
programas nacionais e internacionais de fomento apoiados pela CAPES ou por outras
agências de fomento. Se a execução do projeto institucional requer ou não a utilização
de outras fontes de recurso cabe unicamente à Instituição decidir, respeitando a sua
realidade, seus objetivos e suas necessidades. O que precisa ser efetivamente avaliado é
se a Instituição está conseguindo atingir os objetivos e metas estabelecidos inicialmente
em seu Projeto Institucional de Internacionalização.

EXCLUIR → 1.9. Estrutura de Internacionalização

Justificativa para a exclusão do item: Garantir e/ou ampliar a infraestrutura de
internacionalização de uma Instituição não é competência da unidade de gestão dos
PPGs. Cada Instituição tem sua infraestrutura específica e os responsáveis pela gestão
dos PPGs elaboraram os objetivos, ações e metas do Projeto Institucional de
Internacionalização com base na realidade existente em sua Instituição.

EXCLUIR → 1.10. Cotutela

Justificativa para a exclusão do item: Esse item foi incorporado em 2.2. Parcerias.



EXCLUIR → 1.1(1) Dupla-titulação

Justificativa para a exclusão do item: Esse item foi incorporado em 2.2. Parcerias.

1.7. Organização de Eventos Internacionais (OEI)

Item Métricas da Avaliação

Legenda: Listar as ações com
organização de eventos.
Detalhamento: Avaliar se a Instituição
demonstra ter organizado e/ou ter se
envolvido na organização de eventos
internacionais, favorecendo a ambiência
internacional na instituição.

(1) Não promoveu, nem se envolveu na
organização de eventos internacionais;
(2) Co-organizou eventos internacionais;
(3) Organizou eventos internacionais;
(4) Organizou eventos internacionais com
co-organização de parceiro(s)
estratégico(s);

2 – PARCERIAS E REDES DE PESQUISA

2.(1) Grau de Desenvolvimento do Tema Estratégico (DTE)

Item Métricas da Avaliação

Legenda: Demonstrar o avanço no
desenvolvimento dos temas estratégicos
através de comprovação justificada.
Detalhamento: Esse item corresponde ao
"check-list" dos objetivos, ações e metas
do Projeto Institucional de
Internacionalização proposto pela
Instituição. O cumprimento das metas
deve ser justificado e evidenciado com
resultados auditáveis.

(1) Não atingiu nenhuma das metas
previstas no projeto institucional
(2) Superou 30% das metas previstas no
projeto institucional
(3) Superou 60% das metas previstas no
projeto institucional
(4) Superou 90% das metas previstas no
projeto institucional

2.2. Parcerias Internacionais (PI)

Item Métricas da Avaliação

Legenda: Demonstrar o avanço no
estabelecimento de parcerias
internacionais.
Detalhamento: As parceiras contemplam

(1) Nenhuma parceria realizada;
(2) Parcerias informais no âmbito
individual dos docentes;
(3) Parcerias informais no âmbito dos



todas as iniciativas de cooperação
internacional, desde cotutela,
dupla-titulação, projetos individuais,
projetos institucionais, até projetos de
cooperação internacionais de longo prazo,
formalizados pelo Governo Federal. As
iniciativas não-formalizadas, mas que
geram produtos e/ou serviços auditáveis,
também devem ser consideradas. Essas
informações podem ser importadas
integralmente da Plataforma Sucupira.

PPGs participantes
(4) Parcerias formalizadas no âmbito
institucional alinhadas com o Projeto de
Institucional de Internacionalização.

2.2.1. Mobilidade Internacional (MI)

Item Métricas da Avaliação

Legenda: Demonstrar o avanço no
desenvolvimento de ações de mobilidade
com parceiros estrangeiros.
Detalhamento: Aqui são detalhadas
todas as mobilidades ("in" e "out")
independentemente se vinculadas à
parcerias formalizadas ou não. Mobilidade
é considerada todo e qualquer
intercâmbio bilateral: missões de trabalho,
estágio de doutorado sanduíche,
pós-doutoramento, visitas de
pesquisadores / docentes, capacitações,
atração de jovens talentos, etc.

(1) Nenhuma mobilidade realizada
(2) Apenas mobilidade "out" de
estudantes (doutorado sanduíche)
(3) Mobilidades "out" de estudantes
(doutorado sanduíche) e docentes
(missões de trabalhovisitas)
(4) Mobilidades "out" e "in" de estudantes
e docentes (missões de trabalho, pós-doc,
docentes visitantes, jovens talentos, etc)

EXCLUIR → 2.2.2. Missões de Trabalho

Justificativa para a exclusão do item: Esse item foi incorporado em 2.2.1. Mobilidade.

2.2.2. Produtos com Parceiros Estrangeiros (PPE)

Item Métricas da Avaliação

Legenda: Demonstrar o avanço na
geração de produtos com parceiros
estrangeiros.

(1) Nenhum produto gerado;
(2) Produção técnica parcial (apenas teses)
com co-autoria estrangeira em âmbito de



Detalhamento: Toda a produção científica
(artigos, teses, patentes, livros, peças,
relatórios, manuais, ensaios, etc.) pode ser
importada da Plataforma Sucupira.
Durante o processo de importação, é feita
então a seleção da produção alinhada
com o Projeto de Internacionalização
Institucional, dentro das diretrizes de cada
Instituição participante.

PPG participantes
(3) Produção técnica completa (teses,
artigos, livros, relatórios, patentes, etc)
com co-autoria estrangeira em âmbito de
PPG participantes;
(4) Produção técnica completa (teses,
artigos, livros, relatórios, patentes, etc)
com co-autoria estrangeira em
alinhamento com o Projeto Institucional de
Internacionalização.


