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Internacionalização - Visão de uma Universidade 



Ferramenta para aumentar a diversidade e a qualidade 
 
 
 
Modificar o ambiente universitário criando novos conceitos 
 
 
 
Melhorar a produção acadêmica e cientifica 
 
 
 
Deve ser uma atividade meio, em consonância com as 
atividades fins 
 
 
Relações simétricas e assimétricas 



Diferentes estágios de desenvolvimento 
 
 
 
Dependente de financiamento externo 
 
 
 
Iniciativas individuais com poucos planos estratégicos 
 
 
 
Dificuldades importantes de infraestrutura (RH) 



Situação da USP 
 

 
Prioridade de várias gestões reitorais 
 
Várias iniciativas (ex. escritórios internacionais) 
 
Escritório bem estabelecido (AUCANI) 
 
Programas para línguas estrangeiras 
 
Disciplinas de PG em inglês 
 
Chamadas conjuntas 
 
Escritórios de algumas Universidades 
 
Apoio para dupla titulação 



Print Capes – importante mudança conceitual na agência, 
estimulando as IESs a desenvolverem planos estratégicos de 
internacionalização, definindo áreas prioritárias, objetivos, 
metas, ações e avaliação. 
 
 
Autonomia orçamentaria, a partir de uma proposta aprovada. 
 
 
Maior responsabilidade para a USP. 



• Comissão definida pelo Reitor 
     (Carlotti, Márcio, Raul, Maurício, Hamilton, Marta, Paulo, Raul Lima e 
Niels) 

 
 

• Levantamento de Dados 
 

• Formulação de uma Proposta Inicial 
 

• Reunião com Diretores e Presidentes de CPGs 
 

• Reunião com Coordenadores de CCPs 
 

• Projetos das CCPs 
 

• Aprovação pelo CoPGr  

Estratégia da USP 



A Proposta 



Produção Qualificada – Top 10 e 6-7 







The presence of partnerships and projects carried out in 
the last four years were used to define which Universities would 
be defined as Preferred Partners, considering that to be 
characterized as such, the University must act in a wide spectrum 
of knowledge areas.  

 

The following criteria were used: 
•Double Degree Agreements established with USP; 
•Offer of vacancies for USP students via joint announcements 
with AUCANI; 
•Position in international university rankings;Joint academic 
production; 
•Geopolitical Interests; 
•Participation in bilateral calls with AUCANI; 
•Existence of bilateral offices, including institutional 
representation at USP.  
 

The minimum activities expected with these 
Universities are: an annual academic event with each partner 
university, with the research groups participating through 
specific Calls, holding a scientific meeting and discussing joint 
projects; distribution of additional PDSE grants; completion of 
joint postgraduate courses and organization of Higher 
Education Schools. 





Critérios 



PDSE 
 
Distribuição inicial – duas bolsas de 6 meses anuais (ou 1 de 12 meses)/programa 
 
Expectativa de preenchimento inicial de 60%. 
 
Bolsas restantes distribuídas por editais que valorizem a qualidade (aluno, projeto e 
orientadores)  
 
 
 
 
Outras Bolsas (Missões e Mobilidades) 
 
Distribuídas através de editais que valorizem a qualidade da proposta segundo o numero 
de orientadores em cada uma das 5 áreas 
 
  



Objetivos e Ações 







Impressão Pessoal 
 
 
Difícil fazer uma proposta para Universidades com grande 

numero de PPGs. 
 

Implementação será fundamental – Flexibilidade e Meritocracia 
 

Superar deficiências na Universidade 
 

Superar dificuldades externas (RNM, SisGen, etc) 
 

Grande oportunidade para as Universidades   
 



Muito trabalho para os próximos 4 anos ..... 
 
 

Bons resultados virão! 
 
 

Obrigado! 


