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ANEXO 

ATA DE 9ª REUNIÃO DO GRUPO GESTOR / EXECUTOR DO PROJETO 
INSTITUCIONAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 
1) Aprovação de solicitação de missão de trabalho 
 
O GG recebeu, em 08/10/2019, uma solicitação de missão de trabalho no exterior (cujo Plano de 
Aplicação encontra-se listado ao final deste documento), a qual pretende utilizar os recursos do PII-
INPE. Após avaliação da proposta, o GG aprovou-a. 
 
1) Dr. Alisson Dal Lago, membro do grupo gestor do PII-INPE. Participar da reunião da União 
Americana de Geofísica (AGU Fall Meeting) com a apresentação de 2 trabalhos ligados a temas do 
projeto “Pesquisa em Heliofísica”. Trata-se de um evento muito importante para encontrar e debater, 
em um mesmo lugar, diversos temas de Física Solar, Física Planetária, Geofísica Espacial e 
Heliofísica. Além disto, o evento também engloba temas de meteorologia, mudanças climáticas e de 
sensoriamento remoto, fazendo com que a participação do INPE seja relevante. Além da apresentação 
dos trabalhos científicos, serão realizadas reuniões com membros estrangeiros do PII e procurar novas 
oportunidades de colaboração para as atividades, aproveitando que se tratava de um dos eventos com 
maior participação da comunidade científica desta área. 
  
2) Finalização dos editais PDB, PVB e PVE ainda abertos. 
 
Conforme Ata da 8ª Reunião do GG realizada em 30/08/2019, após esclarecimentos da CAPES sobre 
as mudanças no cronograma de execução dos Projetos Institucionais de Internacionalização (PII), o 
GG havia decidido retificar os editais que estavam publicados e estabelecer um novo cronograma 
para inscrições e seleção respeitando as datas da 4ª janela de implementação de bolsas, a qual se 
encerrará em 30/11/2019. 
 
Durante o período de 02/09 a 30/09/2019, conforme informado no Ofício Circular Nº 5/2019-
CGBP/DRI/CAPES de 16/08/2019, foram então solicitados remanejamentos de cotas de bolsas e 
recursos de custeios não implementados até 15/08/2019. 
 
Concluído esse processo junto à CAPES, serão então publicados até 25/10/2019 os processos 
seletivos para bolsas de Pós-Doutorado no Brasil (PDB) e Pesquisador Visitante no Brasil (PVB) 
com prazo de inscrição até 14/11/2019. Conforme o cronograma dos editais, a indicação dos 
selecionados deverá acontecer até 30/11/2019 e o período para início das atividades será de janeiro a 
março de 2020. A tabela a seguir mostra as cotas disponíveis para implementação ainda em 2019 
após a aprovação dos remanejamentos solicitados junto à CAPES: 
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3) Elaboração do 1º Relatório Financeiro Anual e do 1º Relatório Técnico Parcial do PII-INPE; 
 
Conforme estabeleceu o Ofício CGBP-DRI-CAPES de 27/05/2019, os Projetos Institucionais de 
Internacionalização (PII) foram prorrogados por mais um ano, totalizando assim 5 anos de vigência. 
A execução técnico-financeira desses PII ocorrerá confirme o cronograma a seguir: 
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Na reunião, cada Coordenador de Projeto ou Membro do Grupo de Gestor fez uma breve apresentação 
de 15 minutos mostrando o balanço geral das atividades de cada subprojeto do qual é responsável, 
revisitando as ações e metas previstas quando da submissão do PII-INPE em 2018 e os resultados 
alcançados nesse primeiro ano de atividades. De maneira geral, todos os subprojetos estão evoluindo 
bem, havendo diversas metas que já atingidas logo nesse primeiro ano. 
 
Ficou definido que cada Coordenador de Projeto encaminhe ao GG até o dia 27 de novembro de 2019 
um relatório detalhado de todas as atividades realizadas no âmbito de seu respectivo subprojeto 
durante o período de 01 de novembro de 2018 até 31 de outubro de 2019. Esse relatório deve organizar 
as informações conforme os tópicos listados abaixo: 
 
a) Realização aqui no Brasil com participação de pesquisadores estrangeiros ou participação de 

docentes brasileiros no exterior de palestras, disciplinas, cursos, eventos ou escolas; 
b) Participação em projetos de pesquisa no exterior ou formalização de parcerias estrangeiras; 
c) Realização de missões / visitas técnicas no exterior, incluindo bolsas de Doutorado Sanduíche, 

Pesquisador Visitante e Pós-Doutorado; 
d) Visitas de pesquisadores estrangeiros ao Brasil, incluindo bolsas de Pesquisador Visitante; 
e) Dissertações de Mestrado ou Teses de Doutorado apresentadas ou publicadas em língua 

estrangeira no Brasil ou no exterior; 
f) Coorientações de Mestrado ou Doutorado no Brasil com pesquisadores estrangeiros ou 

coorientação de discentes estrangeiros no exterior por docentes brasileiros; 
g) Publicações em revistas de extrato superior com co-autoria de pesquisadores estrangeiros; 
h) Disciplinas oferecidas em língua estrangeira; 
 
Em todas as atividades, listar sempre os nomes dos docentes e discentes envolvidos, articulação com 
as áreas temáticas do PII-INPE, descrição das atividades, duração, período e resultados esperados. É 
importante também que cada Coordenador, com base nas atividades apresentadas, avalie a evolução 
das metas e ações definidas em sua Área Temática e no próprio Projeto de Pesquisa de Cooperação 
Internacional para compor o Relatório Técnico Parcial a ser enviado à CAPES até 31/12/2019. 
 
4) Discussão do material para a página de divulgação de atividades do PII-INPE 
 
Com base no relatório detalhado de atividades que será apresentado pelos Coordenadores dos 
subprojetos, o GG decidiu que será então organizado um material em português e inglês para ampla 
divulgação das principais realizações do PII-INPE nesse primeiro ano de projeto.  
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