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ANEXO 
 

ATA DE 18ª REUNIÃO DO GRUPO GESTOR / EXECUTOR DO PROJETO 
INSTITUCIONAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 
1) Publicação dos Editais para Cotas 2022 
 
Em 19/01/2022, o Gestor do PII-INPE recebeu dois ofícios da CAPES referentes ao PrInt.  
 
O Ofício No. 17/2022-DRI/CAPES (reproduzido integralmente no final desse documento) informa 
que os bolsistas com benefícios já concedidos podem reprogramar o início da vigência das bolsas até 
julho de 2022. Esses benefícios referem-se ainda às cotas de 2020, as quais foram implementadas ao 
longo de 2021. No caso do PII-INPE, havia um bolsista nessa situação, vinculado ao Subprojeto 
“Pesquisa e Desenvolvimento em Modelagem e Análise de Dados da Terra e do Espaço”, coordenado 
pela Dra. Karine Ferreira. Ela então entrará em contato com a CAPES para verificar quais os 
procedimentos. 
 
O Ofício No. 16/2022-DRI/CAPES (também reproduzido integralmente no final desse documento) 
contém orientações e apresenta o cronograma de indicação de bolsistas para as cotas de 2022 do Print. 
Após as discussões sobre as datas de indicação e o calendário de eventuais remanejamentos, 
deliberou-se então publicar os editais para seleção de candidatos nas modalidades BDSE (Doutorado 
Sanduíche no Exterior) e PVB (Pesquisador Visitante no Brasil) usando as cotas de 2022. Para isso, 
os Coordenadores dos Subprojetos apresentaram as cotas disponíveis para o ano corrente conforme 
tabela a seguir: 
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Não foram disponibilizadas cotas para PDB, PVE e Capacitação nesse primeiro edital pois os 
Coordenadores ficaram de avaliar a necessidade de remanejamento de cotas a fim de ajustar a 
execução do projeto em função da ausência de implementações de bolsas em 2021. Eventuais novas 
cotas a serem liberadas pelos Coordenadores serão disponibilizadas em novos editais ao longo do 
ano, respeitando as datas de indicação definidas pela CAPES no Ofício No. 16/2022-DRI/CAPES. 
 
Após a discussão sobre o calendário do processo seletivo, o Grupo Executor concordou com a 
proposta mostrada a seguir: 
 

 
 
Nenhuma cota de 2021 foi implementada pois a CAPES, em função da pandemia do novo 
coronavírus, não disponibilizou nenhuma janela de implementação naquele ano. Até a data da 
reunião, como não havia nenhuma orientação da CAPES relativa às cotas de 2021, o GG decidiu 
cancelar definitivamente os editais de 2021, que haviam sido publicados em 05 de maio de 2021.O 
Gestor do PII-INPE ficou de consultar a CAPES via Linha Direta se há alguma deliberação com 
relação às cotas 2021, na expectativa que sejam aproveitadas em 2022 ou anos seguintes. 
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