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Programa
UFR + Coursera
A UFR promove parceria inédita com a plataforma Coursera durante
o período de pandemia do COVID-19. Alunos e servidores da UFR
terão acesso gratuito a milhares de cursos online oferecidos por
Instituições de excelência internacional (Stanford, Yale, Princeton,
UC Davis, Johns Hopkins, Imperial College, dentre outras).

"Até agora são + de 400 inscrições no programa, + de
1200 horas de aprendizagem em + de 1300 atividades
realizadas."
A finalização dos cursos inscritos neste programa deverá ser
realizada até o dia 30/09/2020.

"Único requisito: Seu email Institucional da UFR!
Contacte-nos, e não perca essa oportunidade!”
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O diagnóstico
Resumido

diagnóstico quanto aos docentes
Dos docentes consultados, 92,1% são servidores efetivos. O maior nível
de formação é o Doutorado (79,5%) seguido por Mestrado (16,5%) e
Especialização (3,9%). A maioria (50,4%) não atua na Pós-graduação.

• Este diagnóstico é uma
ferramenta necessária para o
planejamento do Plano de
Internacionalização da UFR.
• Para a realização do diagnóstico,
foram aplicados dois
questionários distintos: um para
Docentes e outro para os
Técnicos Administrativos em
Educação (TAE’s).

21,2% realizaram estágio pós-doutoral. Destes, 16,5% no Brasil e
apenas 4,7% no exterior. 67% não têm nenhuma experiência
internacional, enquanto 32% tiveram participação em congresso
científico no exterior, 15% realizaram doutorado sanduíche, 12%
realizaram cursos de aperfeiçoamento no exterior e 8% realizaram
cursos em instituições no exterior de forma remota.
94,5% indicaram vontade em aprender e aprimorar um idioma
estrangeiro. Destes, 18,1% necessitam de incentivo. Os idiomas mais
difundidos são o Inglês, seguidos por Espanhol e Francês (Todos estes
idiomas são oferecidos pelo CELIG da UFR).

• Os questionários ficaram
disponíveis para preenchimento
online, de 08/06 a 21/06 (14
dias).
• Responderam aos questionários:
127 Docentes e 19 TAE’s. Os
resultados foram divididos em
duas partes: Docentes e TAEs

“O questionário foi respondido espontaneamente
por 127 Docentes e 19 TAEs”
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Apenas 44,9% tem contato/parceria com instituição no exterior. No entanto,
96% consideram importante promover acordos de cooperação internacional.
96,1% tem interesse em realizar capacitação no exterior, considerando como
mais importante aprimorar um idioma estrangeiro (81,1%) e realizar
networking (85%). Quanto à participação em eventos no exterior, as
atividades de apresentação oral de trabalho (89%) e de palestras (81,1%) são
consideradas as mais importantes.

diagnóstico quanto aos TAE's
Dos TAE’s consultados, 94,7% são servidores efetivos. O nível de formação com
maior frequência é a Especialização (57,9%), seguido pelo Mestrado (31,6%) e
Graduação (10,5%). 89,5% não têm experiência internacional, enquanto 10,5%
realizaram cursos em instituições no exterior de forma remota.
100% indicaram vontade em aprender ou aprimorar um idioma estrangeiro.
Destes, 15,8% necessitam de incentivo. Os idiomas mais difundidos são o
Inglês, seguidos por Espanhol e Francês (Todos estes idiomas são oferecidos
pelo CELIG da UFR).
94,7% consideram importante promover acordos de cooperação internacional.
100% indicaram interesse em realizar capacitação no exterior, considerando
que destes, apenas 15,8% têm interesse em ir para países de língua Portuguesa.

“100% dos TAE’s respondentes indicaram interesse em
aprimorar um novo idioma e realizar capacitação no exterior"
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Estratégias de internacionalização

Em uma escala de 0 a 10, os servidores concordam que a

dos docentes tem mais de 50% de suas publicações em

capacitação no exterior tem potencial para melhorar a gestão

língua estrangeira. Houve concordância em manter na UFR

da UFR (8,5 - Docentes e 9,5 - TAE's). Os servidores

um serviço de apoio à tradução de artigos (9,4). A

apresentam alta concordância em manter versão multilíngue

capacitação no exterior também foi relacionada à melhora

da página da UFR (9,3 - Docentes e 9,7 - TAE's).

do ensino (9,3) e da extensão (8,6).

Com relação aos cursos online com certificação por

Em caso de realizar capacitação no exterior, 91,3% dos

instituições estrangeiras, houve concordância com essa

docentes aceitariam ser professor visitante, ministrando

estratégia para efeitos de capacitação e progressão funcional

disciplina. Destes, 40,9% aceitaria ministrar em idioma

(8,1 - Docentes e 9,6 - TAE's) e aproveitamento como

estrangeiro. Ao retornar da capacitação, 82,7% aceitariam de

disciplinas (8,0 - Docentes).

alguma forma ministrar disciplina em idioma estrangeiro na

Os docentes concordaram com o potencial da capacitação no
exterior como estratégia para melhorar a pesquisa (9,5), e a
qualidade das publicações (9,3), sendo que apenas 21,3%

UFR (19,7% se houver apoio de tutores da UFR no idioma
estrangeiro, 33,9% com apoio da instituição estrangeira,
29,1% mesmo sem apoio).
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O diagnóstico
Detalhado

Este diagnóstico é uma
ferramenta necessária para o
planejamento do Plano de
Internacionalização da UFR.

Metodologia:
• Para a realização do diagnóstico,
foram aplicados dois
questionários distintos: um para
Docentes e outro para Técnicos
Administrativos em Educação
(TAE’s).
• Os questionários ficaram
disponíveis para preenchimento
online, de 08/06 a 21/06 (14 dias).
• Responderam aos questionários:
127 Docentes e 19 TAE’s. Os
resultados foram divididos em
duas partes: Docentes e TAEs

diagnóstico quanto aos docentes
Efetivo

Substituto

ICHS
ICAT

7.9%

ICEN
FACAP

18%
29.1%

23%

29.9%

92.1%

Participação dos
Institutos e Faculdade

Vínculo Funcional
Nenhuma
Especialização na UFR
Mestrado em Educação na UFR
Mestrado Eng. Agrícola na UFR
Mestrado em G.T. Ambiental na UFR
Mestrado em Geografia na UFR
Mestrado em Zootecnia na UFR
Mestrado PROFMAT na UFR
Mestrado ou doutorado fora da UFR
Especialização fora da UFR

50.4
15.7
6.3
6.3
7.9
3.1
6.3
0.8
9.4
3.9
0

15

30

45

60

Participação em Pós-Graduação (%)

“A maioria dos docentes consultados não apresentam
vínculo com qualquer programa de pós-graduação.”
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“Apesar de qualificado,
grande parte do corpo

Sim, no Brasil
Sim, no exterior
Não

3.9%

16.5%

16.5%

4.7%

docente consultado
Doutorado
Mestrado
Especialização

(52,8%) não tem
experiência
internacional.
Participação em
congresso é a
experiência
internacional mais
frequente (25,2%).”

“Nos gráficos de barra
o somatório é > 100%
pois os servidores
podiam marcar mais
de uma opção.”

79.5%

Maior nível de formação
Nenhuma
Graduação Sanduíche
Graduação no Exterior
Aperfeiçoamento Presencial
Aperfeiçoamento Remota
Especialização Presencial
Especialização Remota
Mestrado Sanduíche
Mestrado no Exterior
Doutorado Sanduíche
Doutorado no Exterior
Licença Capacitação (Curto Prazo)
Periodo Pós-doutoral (1 ano)
Participação em Congresso

78.7%

Estágio pós-doutoral
52.8
2.4
2.4
9.4
6.3
1.6
0
0
1.6
11.9
3.1
5.5
3.1
25.2
0

15

30

45

Experiência Internacional (%)

60
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"Observa-se que o idioma Inglês é o mais
difundido dentre os docentes da UFR,
seguido por Espanhol e Francês. Os
idiomas Alemão e Japonês ainda são
insipientes na UFR. Todos estes idiomas
são oferecidos pelo programa CELIG da

“O aprimoramento de um idioma
estrangeiro é uma ação muito bem-vista
pelo corpo docente. Apenas 5,5% dos
docentes afirmaram não ter interesse em
adquirir ou aprimorar outro idioma.“

UFR."
Nenhum
Intermediário

Básico
Avançado

Sim
Talvez, se houver incentivo
Não

140

119

105

5.5%

125
18.1%

93
70

66
48
43
31

35

0

5

Inglês

76.4%
22

32
7

Espanhol

25

8 1

8 0 0

0 1 1

Francês

Alemão

Japonês

Conhecimento em idioma estrangeiro
(Número de respostas)

Interesse em aprimorar
idioma estrangeiro
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Sim

Não

Sim
Sim, se houver incentivo (Curso de Idioma)
Não
0.8%

docente consultado
(55,1%) ainda não tem

3.1%

parceria internacional.

44.9%

No entanto 99,2% dos

55.1%

docentes afirmaram ser

96.1%

Parceria com Instituição
ou Pesquisador no
exterior

“A maioria do corpo

importante manter

É importante manter
acordos de cooperação
internacional?

acordos de cooperação.”
“A capacitação no
exterior é assunto de

Sim. Poderia ser em um país que não tenho fluência no idioma
3.9%
Sim. Mas em um país que eu tenha fluência no idioma
11.0%
Sim. Mas em um país de língua Portuguesa
Não

interesse para 96,1% dos
docentes. Apenas 11%
47.2%

afirmam ter interesse em
capacitação

37.8%

exclusivamente em
países de língua

Faria capacitação no
exterior?

portuguesa."
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“Os docentes
consultados tem
interesse em todas as
formas de capacitação
internacional, no
entanto o estágio pós-

Nenhuma
Aperfeiçoamento Presencial

33.9

Aperfeiçoamento Remoto

14.2

Especialização Presencial

15.7

Especialização Remota
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Mestrado Sanduíche

1.6

Mestrado no Exterior

1.6

Doutorado Sanduíche

doutoral (66,9%) e a

Doutorado no Exterior

licença capacitação

Licença Capacitação (Curto Prazo)

(44.9%) apresentaram

3.1

9.4
4.7
44.9

Periodo Pós-doutoral (1 ano)

66.9
0

maior frequência de

17.5

35

52.5

70

Que tipo de capacitação tem interesse (%)

interesse. As
atividades de

Aprimorar o idioma estrangeiro

Networking e

Networking

aprimoramento de
metodologias e
conteúdos foram
consideradas as mais
importantes.”

81.1
90.6

Enriquecer culturalmente

72.4

Aumentar a qualidade das publicações

78.7

Aprender novas metodologias/conteúdos

87.4

Não considero importante

0
0

25

50

75

O que considera importante em uma
capacitação no exterior? (%)

100
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Importante escolher Instituição de Relevância Internacional

9.2

Importante para melhorar a qualidade das publicações

9.3

Importante manter serviço de tradução de artigos

9.4

Importante manter página da UFR em versão multilíngue

9.3
0

“De forma geral, os docentes acreditam que realizar
capacitação no exterior e em instituição de
relevância tem potencial para melhorar a
qualidade de pesquisas na UFR, o que pode refletir

2.5

5

Sim, 50% ou mais
Sim, menos de 50%
Não
21.3%

46%

publicam exclusivamente em língua portuguesa”
“Destaca-se a importância em manter a página da
UFR em versão multilíngue e estimular serviço de
tradução de artigos como ferramenta para melhorar
a qualidade de pesquisas.”
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Em uma escala de 0 a 10, qual a importância
dos fatores para a capacitação no exterior e
para a internacionalização da UFR?

também no aumento das publicações em língua
estrangeira, pois quase metade dos docentes

7.5

33.1%

Publicações científicas
em idioma estrangeiro

12

“A maioria dos docentes
consultados (91,3%) afirmou

Sim, no idioma estrangeiro que tenho fluência
Sim, em Português
Não
8.7%

aceitar ministrar disciplina da
sua área no exterior. Destes,

50.4%
40.9%

40,9% aceitariam ministrar a
disciplina em Português.”
“Após a capacitação no
exterior, 82,7% dos docentes
afirmaram haver a
possibilidade de ofertar
disciplinas em idioma
estrangeiro na UFR.”
"Isto revela a importância em

Aceitaria ser professor
visitante no exterior?
Sim. Com parceria da Instituição estrangeira
Sim, mesmo sem parceria externa, mas com apoio da UFR
Talvez, se houver apoio de tutores no idioma estrangeiro na UFR
Não
17.3%
33.9%
19.7%

29.1%

incentivar o aprimoramento
de idiomas estrangeiros na
UFR.”

Após capacitação no
exterior, ofertaria
disciplina em idioma
estrangeiro?
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“O diagnóstico revela um

Sim

Não

baixo envolvimento dos
8.7%

docentes aos programas de
intercâmbio estudantil.”
“Em eventos no exterior,
observa-se que os docentes

91.3%

destacaram com maior

Já realizou tutoria de
aluno em intercâmbio?

importância as atividades
que envolvam habilidades
de comunicação oral em
palestras e apresentação de
trabalho.”
"Isto revela a importância em
incentivar especialmente
atividades de conversação
em idioma estrangeiro.”

Trabalho Oral

89

Trabalho em Pôster

52

Palestrante

81.1

Ouvinte

32.3

Nenhuma
0

22.5

45

67.5

Atividades importantes em um evento no
exterior (%)

90
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Capacitação e Progressão Funcional

"De forma geral, o
índice de

8.1

Aproveitamento de disciplina pelos discentes

8
0

concordância dos

2.25

4.5

6.75
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Em uma escala de 0 a 10, qual o aceite de
cursos online, certificados por instituições
estrangeiras, para fins dos fatores expostos?

docentes com
atividades e
estratégias de
internacionalização é
elevado, o que indica

Promoção de eventos internacionais

9.4
0

interesse do corpo

“As atividades de
Pesquisa

gestão de pessoas,

Extensão

extensão e gestão
universitária."

7.5

Ensino

perpassam as áreas de
ensino, pesquisa,

5

10

Em uma escala de 0 a 10, qual a importância em
promover eventos internacionais (Presencial ou
Remoto)?

docente pelo tema.”

internacionalização

2.5

9.3
9.5
8.6

Gestão

8.5
0

2.5

5

7.5

Em uma escala de 0 a 10, qual a importância da capacitação no
exterior, para fins de aprimoramento dos fatores expostos?

10

diagnóstico quanto aos TAE’s
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“Os servidores TécnicoAdministrativos em Educação

Efetivo

Contratado
11%

5.3%

31.6%

(TAE’s) consultados
apresentaram em sua maioria
vínculo funcional efetivo

57.9%
94.7%

(94.7%), sendo o nível de
formação com maior
frequência a especialização
(57,9%), seguido do mestrado
(31,6%).”
“Observa-se que a
experiência internacional dos
TAE’s ainda é bastante
insipiente, e ações para
promover a capacitação no
exterior precisam ser
desenvolvidas.”

Mestrado
Especialização
Graduação

Maior nível de
formação

Vínculo Funcional
Nenhuma
Graduação Sanduíche
Graduação no Exterior
Aperfeiçoamento Presencial
Aperfeiçoamento Remoto
Especialização Presencial
Especialização Remota
Mestrado Sanduíche
Mestrado no Exterior
Doutorado Sanduíche
Doutorado no Exterior
Licença Capacitação (Curto Prazo)
Periodo Pós-doutoral (1 ano)
Participação em Congresso

89.5
0
0
0
10.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22.5

45

67.5

Experiência Internacional (%)

90
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“100% dos TAE’s consultados demonstraram
"Observa-se que o idioma Inglês também

interesse em aprimorar um idioma

é o mais difundido dentre os TAE's da UFR,

estrangeiro. Isto indica que o incentivo em

seguido por Espanhol e Francês.”

políticas linguísticas é uma ação importante
para os servidores da UFR.“

Nenhum
Intermediário

Básico
Avançado

Sim
Talvez, se houver incentivo
Não

20

19

15.8%

16

15

13

12

10

5

2

0

Inglês

84.2%

5

4
0

19

2 0

Espanhol

3

0 0

0 0 0

0 0 0

Francês

Alemão

Japonês

Conhecimento em idioma estrangeiro
(Número de respostas)

Interesse em aprimorar
idioma estrangeiro
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Sim
Sim, se houver incentivo (Curso de Idioma)
Não
5.3%

Sim. Poderia ser em um país que não tenha fluência no idioma
Sim. Mas em um país que eu tenha fluência no idioma
Sim. Mas em um país de língua Portuguesa
Não
15.8%

10.5%

52.6%
84.2%

É importante manter
acordos de cooperação
internacional?

31.6%

Faria capacitação no
exterior?

“100% dos TAE’s consultados indicaram
“Manter acordos de cooperação que

ter interesse em realizar a capacitação no

visem a capacitação no exterior é de

exterior. Destes, apenas 15,8%

interesse da maioria dos TAE’s (94,7%).”

condicionaram a capacitação em países
de língua Portuguesa.“
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Nenhuma

“Os TAE's consultados
tem interesse em
todas as formas de

Aperfeiçoamento Presencial

36.8

Aperfeiçoamento Remoto

36.8

Especialização Presencial
Mestrado Sanduíche

internacional, no

Mestrado no Exterior

capacitação (44.9%)
apresentou maior

idiomas e
metodologias /
conteúdos foram
consideradas as mais
importantes.”

21.1
15.8
36.8

Doutorado no Exterior

21.1

Licença Capacitação (Curto Prazo)

47.4

Periodo Pós-doutoral (1 ano)

15.8
0

12.5

25

37.5

50

Que tipo de capacitação tem interesse? (%)

interesse. As
aprimoramento de

26.3

Doutorado Sanduíche

frequência de
atividades de

21.1

Especialização Remota

capacitação
entanto a licença

0

Aprimorar o idioma estrangeiro

84.2

Networking

52.6

Enriquecer culturalmente

78.9

Aprender novas metodologias/conteúdos
Não considero importante

100
0
0

25

50

75

O que considera importante em uma
capacitação no exterior? (%)

100
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Capacitação e Progressão Funcional

9.6
0

2.5

5

7.5

10

Em uma escala de 0 a 10, qual o aceite de cursos
online, certificados por instituições estrangeiras,
para fins de progressão?

"De forma geral, o
índice de
concordância dos

Promoção de eventos internacionais
0

TAE's com atividades e
internacionalização é
interesse do corpo
técnico da UFR pelo

2.5

5

7.5

10

Em uma escala de 0 a 10, qual a importância em
promover eventos internacionais (Presencial ou
Remoto)?

estratégias de
elevado, o que indica

9.7

Escolher Instituição de Relevância Internacional

9.1

Manter página da UFR em versão multilíngue

9.7
0

2.5

tema.”

5

7.5

10

Em uma escala de 0 a 10, qual a
importância dos fatores para a
capacitação no exterior e na
internacionalização da UFR?
Gestão

9.5
0

2.5

5

7.5

Em uma escala de 0 a 10, qual a importância da capacitação no exterior
para melhorar a gestão da UFR?

10

20

Considerações finais
Quem somos ?

A consulta realizada com os servidores docentes e TAE’s da UFR possibilitou

Equipe secri

Observa-se que apesar da pouca experiência internacional dos servidores da

Secretário de Relações Internacionais
Jofran Luiz de Oliveira
Comissão de Relações Internacionais
Ana Paola de Sousa Lima (PROECE)
Helder Lopes Teles (ICEN)
Julma Dalva Vilarinho Pereira Borelli (ICHS)
Luis Otávio Bau Macedo (FACAP)
Márcia Moreira Medeiros (ICAT)
Normandes Matos da Silva (PROPPIT)
Valéria Filgueiras Dapper (PROEG)

Contate-nos para maiores informações:
internacional@ufr.edu.br

o desenvolvimento de um diagnóstico inicial de internacionalização.

UFR, existe um grande interesse com relação às atividades de capacitação no
exterior e à promoção de acordos de cooperação com instituições
internacionais.
De modo geral, os servidores acreditam que a internacionalização da UFR
apresenta potencial para aprimorar as atividades de ensino, pesquisa,
extensão e gestão universitária.
A política linguística da UFR é uma ferramenta de grande importância e
interesse por parte dos servidores. Estes enxergam as ações de
internacionalização de forma transversal às ações de ensino, pesquisa,
extensão e desenvolvimento na carreira funcional.
O resultado deste diagnóstico será a base para a construção de um Plano de
Internacionalização Institucional moderno e que reflita as necessidades
apresentadas pelos servidores.

