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ROTEIRO DE ACOMPANHAMENTO01
Fevereiro de 2019

Transparência

a. Como está sendo assegurada a transparência do processo na IES?

A Universidade Federal de Pelotas, representada por seu Comitê Gestor, adotou a estratégia 

de fazer editais para todas as modalidades de bolsa, sendo elas vinculadas ou não aos Projetos de 

cooperação internacional. Além dos editais de bolsas, a Pró-reitoria lançou edital para as missões não 

vinculadas aos Projetos de cooperação internacional. Permitindo, assim, visibilidade e transparência, 

uma vez que permite amplo acesso e estabelece critérios prévios à seleção. 

b. Existe site institucional do PrInt (com sites dos temas e PPGS)?  xSIM☐NÃO
Especificar.

              Foi criado pela equipe técnica responsável pelo PrInt/UFPel o site onde está disponível o 

Projeto Institucional de Internacionalização, as disciplinas ofertadas em língua estrangeira, os 

editais lançados, as atividades dos Projetos de Cooperação Internacional, as reuniões do Comitê 

Gestor, as chamadas para teste de proficiência na Instituição, os Projetos de cooperação 

internacional cadastrados pelos respectivos coordenadores, dentre outras informações. O site pode 

ser acessado aqui: https://wp.ufpel.edu.br/print/

Comitê Gestor (CG)

a. Publicidade dos nomes, minutas das reuniões, decisões tomadas? xSIM☐NÃO
Especificar.

Os nomes dos integrantes do Comitê Gestor estão disponíveis no nosso site. De todas as 

reuniões são feitas as atas onde constam as decisões tomadas pelo Comitê. Essas decisões são 

repassadas, geralmente por e-mail, a todos os coordenadores de projeto de cooperação internacional, 

bem como para os coordenadores de Programas de Pós-graduação vinculados ao Print/UFPel.
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b. O CG mostra liderança e experiência internacional nas áreas definidas como 
prioritárias?xSIM☐NÃO
Especificar.

Os integrantes do Comitê Gestor possuem grande experiência internacional e lideram de 

forma equilibrada e conjunta, buscando, em suas decisões, a alternativa que melhor projete a 

Instituição Internacionalmente, ampliando o reconhecimento internacional e reforçando cooperações 

existentes nas áreas prioritárias.

Seleção

a. Como foi/serão selecionados os países/instituições prioritárias?

Os países prioritários foram elencados quando da elaboração do Projeto Institucional de 

Internacionalização. No decorrer do Projeto, quando iniciada a implementação, verificou-se a 

necessidade de inserção de novos países por parte dos coordenadores de Projeto de cooperação 

internacional. Assim, foi solicitada a inclusão de novos países com o objetivo de reforçar cooperações 

já existentes e propiciar a melhor execução dos projetos de cooperação.

b. Existem regras claras para a seleção dos beneficiários? xSIM☐NÃO
Detalhar os critérios de mérito.

Para todas as seleções de beneficiários são lançados editais específicos que podem ser 

acessados aqui: https://wp.ufpel.edu.br/print/.

c. Como estão sendo gastos os recursos da Pró-Reitoria?

Os recursos da Pró-reitoria foram planejados para missões, congresso internacional e 

capacitação dos técnicos relacionados ao PrInt/UFPel. Quanto às missões, foi lançado edital e até o 

presente momento os candidatos não apresentaram a documentação para implementação das 

mesmas. Quanto ao congresso, está sendo planejado para o segundo semestre. Quanto à capacitação 

técnica, estão sendo alinhados os cronogramas dos servidores. Assim, os recursos ainda não foram 

gastos, sendo mantido o valor total que foi depositado pela CAPES.  

d. Como estão sendo selecionados os beneficiários e respectivos benefícios?
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Para as missões vinculadas aos Projetos de Cooperação, a Pró-Reitoria deu autonomia aos 

Coordenadores de Projetos de Cooperação para a seleção dos beneficiários, assim como para o uso 

dos recursos de custeio. Quanto às missões não vinculadas aos Projetos de cooperação internacional e 

às bolsas, sendo elas vinculadas ou não, são abertos editais.

e. Há publicação de editais? xSIM☐NÃO
Em que condições se admitem casos excepcionais não contemplados nos editais ou que se 
apresentam fora do prazo? Como estes são tratados?

Sim, para as missões não vinculadas aos Projetos de cooperação internacional e para bolsas, 

sendo elas vinculadas ou não, são abertos editais. Até o presente momento não tivemos a situação de 

apresentação fora do prazo. 

Resumo da Avaliação (Este campo será preenchido pela Capes)

Indicações para a IES(Este campo será preenchido pela Capes)
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Implementação do Programa Capes-PrInt

a. Como está a implementação?

O projeto está em fase inicial de implementação, portanto ainda temos algumas dificuldades. 

Entretanto, o cronograma está sendo respeitado.

b. Planejamento anual:

(    x  ) Seleção de Projetos e Bolsistas

              O Projeto da UFPel apresenta 2 temas e 10 projetos de cooperação internacional elencados 

em seu projeto institucional de internacionalização.  Para a seleção de bolsistas, é necessária a 

apresentação de um plano de trabalho específico que é analisado pelo Comitê Gestor, relacionado 

a um dos 10 Projetos, dentro dos dois temas. Até o presente momento tivemos 1 (um) candidato 

que cumpriu os requisitos do edital e teve a bolsa implementada. 

(   X   ) Ações para modernização dos currículos dos cursos de pós?
A Pró-Reitoria, a partir dos Programas envolvidos no Print, está implantando disciplinas 
transversais, que abordam temas que interagem com vários programas de Pós-Graduação, visando 
maior interação entre os mesmos. Ainda, todos os Programas que compõe o PII deverão até o final 
do ano ofertar ao menos uma disciplina em língua estrangeira. A PRPPGI está realizando um curso 
de Creative Learning, para abordar novas estratégicas de ensino na pós-graduação. No segundo 
semestre será ofertada uma segunda oficina de EMI (English as a medium of instruction).

(   X   ) Normas para as bolsistas do exterior orientar (visitante e jovem talento) na pós-graduação, 
etc

O CG está implementando normatização para que tanto o professor visitante quanto o jovem 
talendo sejam incorporados ao corpo de docentes permanentes dos Programas envolvidos nas 
propostas. 

(      ) Preparação dos docentes/discentes/ bolsistas para ir para exterior inclusive nível linguística

         Em parceria com a coordenação do Idiomas sem Fronteiras na UFpel, foi possível proporcionar 

aos discentes, docentes e técnicos relacionados ao PrInt chamadas extras de aplicação do TOEFL, o 

que gerou uma grande demanda e proporciona a comprovação de proficiência lingüística para 
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afastamentos do país. 

(   X   ) Publicidade de ORCID, ResearcherID, ResearchGate, LinkedInetc?
Todos os docentes e discentes envolvidos na proposta estão sendo estimulados a se inscrever em 
todas redes supra-citadas

(      ) Apoio ao Open Access?

Metas

a. As metas estão sendo atendidas e os indicadores estão claros?☐SIM☐NÃO
Especificar.

Os indicadores estão claros no Projeto Institucional de Internacionalização. Quanto às metas, 

entendemos ser recente o início da implementação para termos resultados aparentes e mensuráveis.

Temas

a. Existem reuniões temáticas e integração das pós-graduações com outras IES?☐SIM☐NÃO
Especificar.

Por enquanto existem reuniões com os Pró-reitores de outras IES do estado (por exemplo FURG, 

UFSM) para discutir estratégicas comuns e como as outras IES poderiam se beneficiar de eventos 

desenvolvidos em comum

b. Quais os principais problemas que os temas querem responder?
O principal problema relacionado ao tema 1 – Saúde e sociedade vincula-se a influência dos 

determinantes socioeconômicos ao longo do ciclo vital nos indicadores de saúde e doença dos 

indivíduos e das populações. 
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O principal problema relacionado ao tema 2 – Alimentos saudáveis em territórios sustentáveis é a 

necessidade crescente da produção de alimentos dentro de uma perspectiva de sustentabilidade e 

preservação do meio ambiente.

Resumo da Avaliação(Este campo será preenchido pela Capes)

Indicações para a IES(Este campo será preenchido pela Capes)

Internacionalização em Casa

a. Transformação das instituições participantes em um ambiente internacional:

(    x  ) Ensino de línguas, metodologia científica para publicar em inglês

                O Idioma sem Fronteiras na UFPel disponibiliza cursos para ensino de línguas. Ainda existe 
a disciplina de Redação de artigos científicos, que será transformada em Scientific writting, para ser 
ofertada em inglês, visando a produção de artigos naquela língua. Ainda a disciplina de Journalogy 
(correntemente vinculada ao PPG Odontologia) será ampliada para os outros programas do Print.

(      ) Aulas em outras línguas nos PPG do PrInt

                A lista das disciplinas em outras línguas pode ser acessada em nosso site: 
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https://wp.ufpel.edu.br/print/lectures/

(  x) Atividades interculturais

               Através da Coordenação de Relações Internacionais da UFPel, foi criado um espaço físico 

para a comunidade internacional para viabilizar e fomentar o contato da coordenação com os 

estudantes e propiciar o encontro e convívio entre os mesmos. Além disso, são proporcionados 

passeios culturais para apresentação da cidade e apoio a atividades promovidas pelos próprios 

estudantes com o objetivo de apresentar e compartilhar seus conhecimentos e riquezas culturais. 

(      ) Professores visitantes, etc

(   X   ) Contratação de estrangeiros
A Universidade tem se esforçado para nos seus processos de seleção de Professores visitantes 
(vinculados a IES) trazer pesquisadores estrangeiros, facilitando seu processo seletivo, valorizando 
mais na avaliação do currículo a experiência no exterior e junto a PROGEP (Pro-reitoria de gestão de 
Pessoas) trabalhando para facilitar a obtenção dos documentos necessários para atuação

( X   ) Acolhimento de visitantes do exterior
Os pesquisadores estrangeiros são acolhidos pelos Programas, com parceria da PRPPGI e CR Inter, 
buscando integrá-los a vida cotidiana da Universidade. Ainda,  como estratégia da UFPel para sua 
internacionalização, foi realizado concurso para docente na área de Portugês para Estrangeiros. 
Este docente ficará vinculado a CR Inter e será o responsável pela política linguística de Português 
para os discentes e docentes estrangeiras  que venham estudar/trabalhar na UFPel

(      ) Outras ações (especificar)

                 A UFPel possui e está implementando um Planejamento Estratégico de 

Internacionalização aprovado pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, o qual está 

organizado em metas, objetivos, estratégias e indicadores, e que atesta o compromisso 

institucional em promover um processo estruturado de internacionalização como meio para a 

promoção do ensino superior focado na excelência acadêmica. Adicionalmente, a UFPel já possui 

uma estrutura adaptada ao processo de internacionalização, compreendendo uma Coordenação de 

Relações Internacionais que funciona há 25 anos dando suporte a estudantes e pesquisadores / 

professores estrangeiros; a reserva de vagas em moradia estudantil para estrangeiros que venham 

trabalhar ou estudar na UFPel, incluindo vagas para estudantes de pós-graduação; a UFPel possui o 
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ensino de português como língua estrangeira, um Núcleo do Idiomas sem Fronteiras, e Programas 

de Pós-Graduação habituados a receber estudantes e pesquisadores estrangeiros.

   

Resumo da Avaliação(Este campo será preenchido pela Capes)

Indicações para a IES(Este campo será preenchido pela Capes)
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Monitoramento e Acompanhamento internos

Monitoramento interno

a. Monitoramento de projetos/bolsistas individuais

            São convocadas reuniões com os coordenadores de projetos de cooperação internacional 

para que informem à Pró-Reitoria e aos demais colegas como está o andamento do projeto que 

coordenam, com o relato das atividades que vêm sendo desenvolvidas. Quanto aos bolsistas 

individuais, até o presente momento, tivemos a implementação de somente 1 (uma) bolsa de 

doutorado sanduíche no exterior. Para este aluno, monitoramos todo o processo.

b. Monitoramento da formação de redes internacionais e da produção conjunta com parceiros 
estrangeiros

Como os primeiros editais abertas e as primeiras missões sendo agendadas, não há uma avaliação 
ainda neste momento. No entanto, toda missão realizada terá seus objetivos e resultados 
apresentados para o CG e outros coordenadores, assim como os docentes e discentes que tiverem 
bolsas recebidas para atuação no exterior deverão fazer relatos e apresentações públicas de suas 
atividades para a comunidade acadêmica. O CG ainda utilizará os serviços da Indeorum (empresa 
de nossa Incubadora de base tecnológica), especializada em análises bibliométircas para avaliar o 
aumento de interação da UFPel (e seus programas) com os parceiros externos, além de monitorar o 
incremento da produção científica

c. Impacto sobre o desempenho e a qualidade da produção acadêmica vinculadas à pós-graduação
Conforme supracitado, em colaboração com a Indeorum será realizado acompanhamento da 
produção científica dos Programas para avaliar o seu crescimento quantitativo e qualitativo

d. Apropriação de conhecimento do exterior
Os docentes e discentes, beneficiários de bolsas ou missões de trabalho, farão relatos a 
comunidade acadêmica sobre as atividades desenvolvidas e deverão, também, no seu retorno, 
repassar tecnologias aprendidas para a UFPel, atuando como um pólo de propagação do 
conhecimento obtido no exterior

e. Reconhecimento de créditos
Créditos cursados no exterior são reconhecidos pelos programas participantes, além do que 
acordos de co-tutela ou dupla titulação estão já implantados ou em desenvolvimento com as 
instituições parceiras do exterior.
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f. Medição de impacto externo nas políticas públicas e na economia
A aferição dos resultados será feita através dos produtos resultados (número de artigos científicos, 
citações, fator h,  patentes depositadas,  transferências de tecnologia realizada)

g. Acompanhamento e avaliação internas das metas e da execução
O CG realizará reuniões periódicas, com os coordenadores de Projetos e coordenadores de 
Programas para acompanhar o desenvolvimento do Projeto Institucional, realizando ajustes em 
caso de necessidade.
O

h. Conciliação de programas nacionais de fomento recebidos com o esforço da internacionalização
O Print UFPel esta em consonância com o Plano de Internacionalização da UFPel. Ainda, 
pesquisadores envolvidos no Print UFPel submeteram várias propostas para o Edital de 
Internacionalização da FAPERGS, além de estarem construindo propostas para o Edital Sul-Sul da 
CAPES

i. Atração de contrapartidas de outras agências de fomento nacionais e internacionais e de 
instituições parceiras

Pesquisadores dos Programas envolvidos submeteram propostas para o Edital de Internacionalização 
da FAPERGS, que encontra-se em julgamento, procurando otimizar a aplicação de recursos em 
conjunto com os recursos do CAPES Print. Além disso, estão sendo construídas propostas de 
colaboração com as Instituições de pesquisa parceiras do exterior, com vistas a captação re recursos 
de pesquisa em agências internacionais (NIH, Welcome, Bill e Melinda Gates, ONU).

j. Monitoramento das contrapartidas
O CG tem acompanhado as submissões de propostas de financiamento externo e interno.

k. Atração de docentes/discentes para o Brasil.
Docentes e discentes estrangeiros estão sendo atraídos através da divulgação dos editais em 
diversas línguas, disponibilizados na página do Print UFPel. As possibilidades estão também sendo 
divulgadas em plataformas digitais e a UFPel tem participado de fóruns internacionais procurando 
divulgar a Proposta Institucional e as áreas de interesse. 

Desvios do Plano Original

a. As ações estão sendo realizadas? X SIM☐NÃO
Especificar.

Até o presente momento foi possível manter o que era previsto para o período. 
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b. Consequências inesperadas? ☐SIM☐NÃO
Especificar.

c. O que precisa mudar?

d. Impacto das mudanças? ☐SIM☐NÃO
Especificar.

e. Quais desvios são permissíveis?

Publicidade das Ações

(  X    ) Visibilidade da IES
A página do Print UFPel está disponível e em constante processo de atualização. Os eventos 
promovidos tem intensa divulgação para a comunidade acadêmica e externa, via mídias sociais.

( X     ) Temas

Os temas tem criado estratégicas de divulgação de suas ações na página do Print UFPel bem como 
nas redes sociais
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(  x    ) Cursos de PPG
De maneira análoga, os cursos de PG tem criado estratégicas de divulgação de suas ações na página 
do Print UFPel, nas páginas dos Programas, bem como nas redes sociais

(    X  ) Realizações
Até o presente momento foram abertas todos os editais vinculados a Proposta institucional 
estando os mesmos em fase de seleção. As primeiras missões estarão sendo realizadas neste 
primeiro semestre. No início de abril será realizado um seminário de abertura dos trabalhos do 
CAPES Print UFPel, para dar ampla divulgação dos objetivos e oportunidades para a comunidade 
acadêmica da UFPel 

(      ) Cursos

(   x   ) Publicações com parceiros internacionais
As colaborações (publicações) com parceiros internacionais serão monitoradas pelo CG e a 
continuidade do projeto (financiamento) estará condicionada da geração de produtos resultantes

(   x   ) Citação da Capes em todos as publicações
O CG já orientou aos Coordenadores de Projetos e Coordenadores de Pós que todas as atividades 
do Programa bem como seus produtos resultantes obrigatoriamente devem ter a citação do 
financiamento pela CAPES

a. Como que a IES vai garantir a regularidade das publicações dos docentes/discentes?
A IES já faz um acompanhamento anual da produção dos Programas, do seu grau de 
internacionalização e isto será mantido e incrementado em relação aos programas do Print.

Resumo da Avaliação(Este campo será preenchido pela Capes)
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Indicações para a IES(Este campo será preenchido pela Capes)
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Contrapartidas Institucionais

1. Internacionalização do ensino: incorporação de temas internacionais nas aulas de pós-
graduação?XSIM☐NÃO
Especificar.

Os programas estão criando disciplinas de pós-graduação em língua estrangeira (preferentemente 
inglês) . Ainda a UFPel está criando disciplinas transversais, com temas de interesse ligados ao CAPES 
Print e que atendam vários programas de Pós-Graduação. Disciplinas de Creative Learning e EMI serão 
ofertadas no segundo semestre

2. Produção de material de divulgação da universidade em outras línguas, incluindo obrigatoriamente 
versão das páginas dos cursos de pós-graduação?XSIM☐NÃO
Especificar.

A PRPPGI já realizou a confecção de folders para divulgaçãoo das principais ações em termos de 
pesquisa, pós-graduação e inovação. Além disso, ao longo do ano de 2019 serão implantados (para os 
Programas que ainda não tenham) páginas em Inglês para os Programas de PG.

3. Treinamento e capacitação de servidores e técnicos para a internacionalização?xSIM☐NÃO
Especificar.

A Universidade Federal de Pelotas estimula a capacitação de servidores e técnicos para a 

internacionalização, oferecendo cursos de língua estrangeira, apoiando a participação em eventos 

internacionais e propiciando o convite de ministrantes externos para realização de cursos para a 

internacionalização na Universidade.

4. Outras ações. Especificar.

Resumo da Avaliação(Este campo será preenchido pela Capes)
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Indicações para a IES(Este campo será preenchido pela Capes)

Relatório

1. Governança, transparência e contabilidade

         A governança vem sendo garantida pelo Comitê Gestor que trouxe para si a publicação dos 

editais permitindo a transparência e ampla concorrência. A contabilidade vem sendo realizada pela 

equipe técnica pelo PrInt/UFPel para garantir que o planejamento seja cumprido. 

2. Mecanismos de aprendizagem e avaliação
Estão sendo realizadas reuniões de acompanhamento periódicas pelo CG e pelos coordenadores de 
projeto para avaliação das ações planejadas e realizadas.

3. Sistemas de planejamento e de políticas
Considerando a necessidade de remanejamento financeiro em decorrência da redução de recursos 
recebidos, houve um planejamento do primeiro ano, o qual, ao final do mesmo será feito uma 
reavaliação para verificar as metas alcançadas e a necessidade de readequação das políticas.

4. Remanejamento financeiro

O Projeto inicial foi aprovado com corte orçamentário. Assim, ao realizar o ajuste solicitado 

pela CAPES para implementação, algumas rubricas restaram desequilibradas, como, por exemplo, 

maior número de missões em um projeto de cooperação internacional , ou concentração de uma das 

modalidades de bolsa em um só Projeto. Com o objetivo de contornar a situação das bolsas, por 

exemplo, o Comitê Gestor decidiu pela distribuição por edital. Assim, ainda que as bolsas estejam 

vinculadas a um Projeto específico, serão de ampla concorrência. Pretendemos fazer os ajustes 

necessários assim que findado o primeiro ano de execução. 



Programa Capes-PrInt (Edital nº 41/2017)

16

5. Impacto

Resumo da Avaliação(Este campo será preenchido pela Capes)

Indicações para a IES(Este campo será preenchido pela Capes)
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Parecer Final

Resumo da Avaliação(Este campo será preenchido pela Capes)

Indicações para a IES(Este campo será preenchido pela Capes)


