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APRESENTAÇÃO 

O processo de internacionalização busca cada vez mais 
relacionar, de forma estratégica, instituições, por meio  de 
conexões entre os seus indivíduos, promovendo experiências  

que envolvem o aprimoramento das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão acadêmica. É um processo que vai além da mobilidade 
internacional. Abrange o multiculturalismo, o multilinguismo, a 
capacidade de observar-se a partir de uma nova perspectiva, e assim 
inovar-se. A internacionalização no ensino superior deve funcionar 
como um catalizador na melhora da qualidade da formação 
profissional por meio do processo ensino-aprendizagem, dos projetos 
de pesquisa e das relações academia/sociedade.  

A internacionalização se tornou uma parte fundamental de como o 
setor de ensino superior em países da Europa e América do Norte  
opera e é um grande fator para seu sucesso. Mas a crise climática e o 
lançamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU em 
2015 levantaram questões sobre se as práticas puramente produtivistas 
ainda são viáveis. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
compreendem 17 iniciativas (Figura 1) que são um apelo mundial à ação 
para reduzir a pobreza e desigualdades, proteger o meio ambiente e o 
clima e promover a paz e a prosperidade das pessoas. 

Figura 1 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 
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A comunidade internacional de ensino superior tem agora a 
oportunidade de intensificar suas ações de internacionalização e 
demonstrar que a construção de um futuro sustentável depende tanto 
da criação de conhecimento quanto da colaboração interinstitucional. 
A abordagem dominante na internacionalização na educação superior 
ainda é centrada na promoção e facilitação da mobilidade estudantil 
global. Apesar de positiva, essa abordagem é também altamente 
exclusiva, pois deixa de fora muitos que não têm condições de viajar 
para o exterior para estudos de longa ou curta duração. Considerando 
ainda os aspectos relacionados ao isolamento social provocado pela 
devastadora pandemia de COVID-19, os desafios da internacionalização 
do ensino superior tem se tornado mais complexos e dependentes de 
soluções criativas e tecnológicas. 

“Uma das estratégias de internacionalização na UFR durante o 
período de pandemia COVID foi a parceria com a plataforma 

COURSERA, que possibilitou acesso remoto a milhares de 
cursos ofertados por instituições internacionais de excelência 

de forma gratuita” 

Uma alternativa é a internacionalização do currículo em casa, que 
ocorre a partir do fortalecimento da dimensão internacional e 
intercultural da formação docente e a expansão do uso da tecnologia 
para conectar indivíduos para a colaboração em projetos internacionais 
ou adoção curricular de disciplinas ou cursos ofertados por instituições 
internacionais de forma remota, sem sair de casa. 

Consequentemente, a internacionalização do ensino superior 
compreendida neste Plano Institucional de Internacionalização (PII), 
reforça o compromisso institucional de promover as melhores práticas 
no intuito de otimizar 5 eixos estratégicos: 1) A Gestão Administrativa, 
2) O Ensino de Graduação, 3) O Ensino de Pós-Graduação, 4) A Pesquisa 
e Inovação, e 5) A Extensão e Cultura.  Esse processo é complexo e 
deve permear vários aspectos da educação superior, tais como: 
capacitação do corpo de servidores técnico e docente, 
desenvolvimento de política linguística eficiente, modernização dos 
currículos, promoção da diversidade cultural, a prestação de serviços 
de suporte acadêmico, aumento da visibilidade acadêmica nacional e 
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internacional, incentivo a pesquisas inovadoras e interligadas com a 
comunidade externa, e a integração das unidades acadêmicas para a 
promoção de atividades de internacionalização em todos os níveis.   

O processo de internacionalização na UFR precisa estar vinculada à 
sua missão institucional, que em seu projeto de criação menciona "Ser 
uma universidade de excelência em ensino, pesquisa e extensão em 
todas as áreas do conhecimento, referenciado por padrões 
internacionais, que contribua para a formação de profissionais e 
pesquisadores competentes e éticos que possam promover o 
desenvolvimento sustentável nos biomas cerrado e pantanal e as 
relações socioculturais e ambientais neles existentes.  

A Secretaria de Relações Internacionais (SECRI) em conjunto com a 
Comissão de Relações Internacionais (CRI) é o órgão responsável pelo 
desenvolvimento e implementação das políticas e das diretrizes da 
internacionalização no ensino superior no âmbito da UFR. Estas 
políticas devem englobar três dimensões: a mobilidade acadêmica, a 
internacionalização da produção científica e a proficiência em línguas 
estrangeiras.    

“A CRI foi criada a partir da Resolução UFR CONSUNI 11/2020, 
tem caráter permanente e é formada por representantes 

discentes, docentes e técnico-administrativos da UFR” 

Desta forma, após consultar as unidades acadêmicas da UFR, a CRI 
propõe no plano de internacionalização desenvolver ações que 
contribuam com o desenvolvimento e a ampliação de cooperação e 
intercâmbio entre instituições de âmbito nacional e internacional 
visando melhorar a qualificação de discentes, docentes e técnicos 
administrativos em educação, de acordo com as seguintes diretrizes: 

• Ampliar e consolidar acordos de cooperação entre instituições; 
• Ofertar cursos de línguas estrangeiras para a comunidade; 
• Capacitar a comunidade acadêmica em cursos de curta duração 
ofertados por instituições internacionais; 
• Promover a formação continuada de discentes, docentes e 
técnicos administrativos em educação em instituições internacionais; 
• Promover a internacionalização através da incorporação de 
ferramentas utilizadas no Ensino a Distância e na aprendizagem 
virtual; 
• Promover o intercâmbio científico, tecnológico, cultural e 
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artístico; 
• Colaborar em pesquisas e projetos internacionais nos diferentes 
níveis de ensino; 
• Ampliar a presença de discentes, docentes, pesquisadores e 
técnicos administrativos estrangeiros; 
• Apoiar e incentivar a produção acadêmica em periódicos 
internacionais; 
• Apoiar a realização e participação de eventos nacionais e 
internacionais; 
• Fomentar editais e programas de mobilidade acadêmica em todos 
os níveis; 
• Estabelecer infraestrutura necessária para promoção da 
internacionalização; 
• Ofertar disciplinas ministradas em língua estrangeira. 

Portanto, considerando as tendências mundiais que relacionam 
internacionalização e a sustentabilidade, a UFR apresenta neste 
documento o seu primeiro Plano Institucional de Internacionalização 
(PII), reforçando seus princípios como instituição pública de ensino 
superior de qualidade. O horizonte deste plano de internacionalização 
é de 5 anos, de 2021 a 2025, o qual está alinhado com o Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFR.  
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INTERNACIONALIZAÇÃO NA UFR 

DADOS GERAIS SOBRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO  

A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) conta atualmente 
com 352 servidores docentes (296 efetivos e 56 substitutos) e 
187 servidores técnico-administrativos (87 efetivos e 100 

terceirizados), envolvidos em atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão 
e Gestão Administrativa da UFR. Em diagnóstico realizado pela SECRI 
em Junho de 2020 sobre a internacionalização da UFR, constatou-se 
baixa experiência internacional do corpo de servidores, sendo a 
experiência mais frequente a participação em eventos científicos no 
exterior. No entanto, existe grande interesse no aprimoramento de 
idioma estrangeiro, prioritariamente o Inglês, e o reconhecimento de 
que o processo de capacitação no exterior traz benefícios que são 
transversais ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão Administrativa da 
UFR. 

A Secretaria de Relações Internacionais (SECRI) da UFR, juntamente 
com a Comissão de Relações Internacionais (CRI), tem função 
primordial de auxiliar a Gestão Administrativa da UFR em relação às 
atividades que promovem a internacionalização institucional. Devido 
ao processo de emancipação, a UFR conta também com a parceria da 
Secretaria de Relações Internacionais (SECRI) da Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT, Universidade Tutora da UFR), o que possibilita 
assessoria na tramitação de processos, participação em sete convênios 
de redes (NURIMAT, OUI, GCUB, UDUAL, AULP, Grupo Tordesillas e 
FAUBAI) e 80 acordos bilaterais com 34 países. 
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Ensino de Graduação 

O Ensino de graduação da UFR congrega 19 cursos que juntos 
tem 3656 alunos matriculados nas quatro unidades (Instituto 
de Ciências Agrárias e Tecnológicas - ICAT, Instituto de 

Ciências Exatas e Naturais - ICEN, Instituto de Ciências Humanas e 
Sociais - ICHS e Faculdade de Ciências Aplicadas e Políticas - FACAP). 
Estes cursos, anualmente oferecem um total de 1.147 vagas. Em relação 
à disponibilidade de bolsas voltadas para o atendimento da graduação, 
em 2019, os editais disponíveis estão financiando um total de 278 bolsas 
na UFR, sendo distribuídas 248 bolsas para discentes (55 monitorias, 22 
PET, 8 tutorias, 53 residências pedagógica, 109 PIBID e 1 Mobilidade), 9 
bolsas para docentes (2 PET, 2 residências pedagógica e 5 PIBID) e 21 
bolsas para docentes das escolas parceiras dos programas (6 
residências pedagógica e 15 PIBID). 

“3656 discentes matriculados em 19 cursos de graduação na 
UFR" 

Ensino de Pós-Graduação 

O Ensino de Pós-Graduação stricto sensu da UFR congrega 
atualmente seis programas em operação: Mestrado em 
Educação, Mestrado em Geografia, Mestrado em Engenharia 

Agrícola, Mestrado em Zootecnia, Mestrado em Gestão e Tecnologia 
Ambiental e Mestrado em Rede Profissional em Matemática em Rede 
Nacional (PROFMAT). Em termos do corpo docente, a UFR dispõe de 
seis bolsistas de produtividade em pesquisa e 84 docentes vinculados à 
pós-graduação stricto sensu. 

“84 docentes e 196 discentes vinculados a seis programas de 
Pós-Graduação na UFR" 
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Além destes programas, há na UFR seis cursos de especialização lato 
sensu e projetos em elaboração, em fase de análise pelo APCN da 
CAPES que, no horizonte do Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI, cinco anos), deverão estar operacionalizados. O programa de 
Mestrado em Biociências e Saúde foi recomendado, em setembro de 
2020, compreendendo cursos na área da Saúde, e existe outro 
programa em análise na área de Letras e Pedagogia. O corpo discente 
atualmente é composto 196 alunos matriculados.  

Pesquisa e Inovação (P&I) 

AP&I representa um dos pilares da UFR. Em setembro de 
2020, a Instituição contava com 265 projetos de pesquisa 
cadastrados, sendo que a Coordenadoria de Inovação 

Tecnológica está em processo de identificação dos projetos com 
potencial de inovação, para ampliar a produção tecnológica da 
universidade. A UFR possui 210 doutores organizados em 29 grupos de 
pesquisa ativos no Diretório do CNPq, e possui oito produções 
tecnológicas, em termos de registro de software e depósitos de 
patentes protocoladas junto ao Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial - INPI. 

“210 doutores, organizados em 29 grupos de pesquisa ativos, e 
oito produções tecnológicas entre registro de softwares e 

depósito de patentes” 

O desenvolvimento de P&I é inerente a uma Universidade que preza 
pela excelência e compreende seu papel na formação de recursos 
humanos e produção de ciência em benefício da sociedade. A 
internacionalização da instituição se torna fundamental para extrapolar 
os limites das fronteiras e expandir a P&I através de parcerias e 
colaborações com pesquisadores e empresas ao redor do mundo, como 
também divulgar sua produção intelectual no cenário internacional. A 
implementação de uma Política Institucional de Internacionalização 
(PII) levará a UFR a se posicionar como referência em pesquisa de 
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qualidade, entrando para os rankings das instituições reconhecidas 
internacionalmente. 

A UFR conta com uma Coordenadoria de Inovação Tecnológica 
inserida na Pró-Reitora de Ensino da Pós-Graduação, Pesquisa e 
Inovação Tecnológica (PROPPIT). Essa Coordenadoria possui três 
gerências: Empreendedorismo, Transferência de Tecnologias e 
Propriedade Intelectual. Pretende-se implementar a Política 
Institucional de Inovação da UFR para que exista segurança técnica e 
jurídica das ações de incentivo e ampliação da produção tecnológica e 
inovadora da universidade. 

Extensão e Cultura 

As ações extensionistas no âmbito da UFR têm por 
característica a intervenção na sociedade com o objetivo de 
troca de saberes e expressões culturais com as comunidades, 

difusão científica, tecnológica e inovadora em níveis local e regional. 
No ano de 2020, a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura, Assuntos 
Estudantis e Cultura (PROECE), em conjunto com a Câmara de 
Extensão (CAMEX), aprovou 42 ações de extensão ativas (19 projetos/
programas de extensão do ICAT, 8 do ICEN, 11 do ICHS, e 4 da FACAP), 
sem incluir ações que ainda aguardam aprovação e atividades de cunho 
extensionistas, mas que não foram registradas no Sistema de Extensão.  

“42 Ações de extensão ativas em 2020” 

No entanto, a Extensão Universitária ainda precisa vencer desafios 
como a baixa adesão às atividades extensionistas no domínio da 
universidade, tanto no tocante à participação docente quanto discente, 
e a expansão da Extensão para o escopo regional, nacional e 
internacional. As atividades de extensão no âmbito da UFR ocorrem 
apenas em nível local, dentro das comunidades do município.  

A UFR encontra-se atualmente em um processo de debates acerca da 
creditação das atividades de extensão nos currículos escolares de todos 
os cursos, em concordância com o Plano Nacional de Educação 
(2014/2024), Lei 13.005/2014 e a Resolução MEC/CNE/CES nº. 7, de 18 
de dezembro de 2018, que futuramente propiciará uma relação mais 
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próxima da Extensão com o Ensino e a Pesquisa e oportunizará o 
aumento de propostas extensionistas.  

Contudo, para que estas ações ocorram, tanto nacional quanto 
internacionalmente, é preciso que parcerias sejam estabelecidas de 
modo a propiciar a proximidade com outras instituições universitárias 
e demais organizações internacionais. Paralelamente, é preciso um 
trabalho de conscientização interno para a popularização e incentivo 
para a realização de ações extensionistas na universidade. 

AS ATIVIDADES DE INTERNACIONALIZAÇÃO NA UFR  

Em termos das atividades de internacionalização já realizadas, os 
programas de Pós-Graduação desenvolvem interlocuções e ações 
que visam ao estreitamento de parcerias com instituições e 

pesquisadores estrangeiros. A articulação de intercâmbios e visitas de 
pesquisadores estrangeiros à UFR é uma prática que possui diversas 
experiências bem-sucedidas, especialmente, via editais para professor 
visitante, mas também mediante a realização de estágios de curta e 
longa duração de docentes da UFR, no exterior. 

A internacionalização constitui uma parte da visão dos programas de 
Pós-Graduação. Por exemplo, o programa de Pós-Graduação em 
Zootecnia (PPGZoo) foi recentemente recomendado pela CAPES, e 
desenvolve ações que se encontram em estágio de progresso, 
possuindo publicações em periódicos internacionais, que também 
contam com coautores oriundos de universidades estrangeiras. Ambas 
as iniciativas contribuem, assim, para a maior visibilidade e divulgação 
do programa no Brasil e no exterior. Há também esforços no sentido da 
realização de bancas de defesa com a participação de pesquisadores 
estrangeiros, por meio de videoconferência. Há a previsão de nos 
próximos semestres serem ofertadas disciplinas ministradas por 
professores ou pesquisadores estrangeiros por meio de Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TICs). 

No caso do programa de Pós-Graduação em Educação, tem sido 
estimulada a participação de docentes de universidades estrangeiras 
nos grupos de pesquisa do programa, por meio de reuniões por 
videoconferência. Além disso, ocorre a colaboração de pesquisadores 
estrangeiros em bancas de qualificação e/ou defesa, também 
remotamente. Outra ação deste programa é de, sempre que possível, 
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viabilizar a participação de docentes e discentes em eventos no 
exterior, com publicação em anais. No momento, o programa está 
organizando uma coletânea com a inclusão de autores estrangeiros, 
com incentivo de recursos do PROAP. 

Já o programa de Pós-graduação em Gestão e Tecnologia Ambiental 
possui projetos conjuntos com o Departamento de Ciências da Vida da 
Universidade de Coimbra, sendo que em termos de possibilidades de 
intercâmbio, um docente desse centro poderá colaborar, futuramente, 
como docente visitante no programa na UFR. Outra parceria relevante 
é com a Escuela de Estudios de Postgrado, Facultad de Agronomía, 
Universidad de San Carlos de Guatemala, em virtude da realização de 
um intercâmbio em Rondonópolis, em julho de 2018, quando um 
docente ministrou uma disciplina em módulo. O intercâmbio foi 
realizado em decorrência de aprovação de proposta ao edital de 
visitante internacional da PROPG/UFMT, em 2018. Adicionalmente, o 
programa prospectou um convênio com o Center of Latin America 
Studies, Shanghai University que se encontra em processo de 
oficialização. 

Em termos de convênio firmado, os programas de Geografia e de 
Engenharia Agrícola possuem parceria já operacionalizada com a 
University of Reading, do Reino Unido, cujos resultados de projetos de 
pesquisa, produções e organização de eventos já se encontram em 
fruição. Por exemplo, o Programa de Pós-Graduação em Geografia 
realizou em novembro de 2018, um seminário internacional em 
Rondonópolis, em parceria com a University of Reading (Reino Unido), 
University of Adam Mickiewicz (Polônia) e University of Presov 
(Eslováquia). 

Destaca-se, contudo, que a frequência e quantidade dessas 
iniciativas ainda é relativamente frágil, especialmente, no que concerne 
ao intercâmbio de discentes e o desenvolvimento de projetos de 
pesquisa conjuntos com centros de pesquisa internacionais. Esses 
esforços possuem convergência com as normas da CAPES que 
destacam a importância das estratégias de internacionalização como 
fator de avaliação. Portanto, as políticas institucionais da UFR devem 
priorizar as ações de internacionalização como um dos meios 
prioritários para a consolidação das atividades de Ensino, Pesquisa e 
Extensão da UFR. 
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DIAGNÓSTICO DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO DA UFR 

O diagnóstico de internacionalização é uma ferramenta utilizada 
para o planejamento do Plano de Internacionalização da UFR. 
Para a realização do diagnóstico, foram aplicados dois 

questionários distintos: um para servidores Docentes e outro para os 
servidores Técnicos Administrativos em Educação (TAE’s). Os 
questionários ficaram disponíveis para preenchimento online por 14 
dias, em Junho de 2020. Responderam aos questionários: 127 Docentes 
e 19 TAE’s. Os resultados foram divididos em duas partes: Docentes e 
TAEs. 

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. 
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).  

“O diagnóstico mostra uma uma formação docente capacitada 
com 79,5% de doutores, porém 67% dos docentes não tem 

nenhuma experiência internacional ” 

Apenas 44,9% dos docentes consultados 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 
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networking (85%). Quanto à participação em eventos no exterior, as 
atividades que demandam habilidades de conversação como a 
apresentação oral de trabalho (89%) e de palestras (81,1%) são 
consideradas as mais importantes. 

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).  

Os TAE's consultados tem interesse em todas as formas de 
capacitação internacional, no entanto a licença capacitação (44.9%) 
apresentou maior frequência de interesse. As atividades de 
aprimoramento de idiomas e metodologias / conteúdos foram 
consideradas as mais importantes em uma capacitação no exterior. 
Promover acordos de cooperação internacional é considerada uma 
atividade importante para 94,7% dos TAE’s consultados. 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 indicaram vontade em aprender ou aprimorar 
um idioma estrangeiro e realizar capacitação no exterior ” 

Em uma escala de 0 a 10, os servidores concordam que a 
capacitação no exterior tem potencial para melhorar a gestão da UFR 
(8,5 - Docentes e 9,5 - TAE's). Os servidores apresentam alta 
concordância em manter versão multilíngue da página da UFR (9,3 - 
Docentes e 9,7 - TAE’s). Com relação aos cursos online com certificação 
por instituições estrangeiras, houve concordância com essa estratégia 
para efeitos de capacitação e progressão funcional (8,1 - Docentes e 9,6 
- TAE's) e aproveitamento como disciplinas (8,0 - Docentes). 

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% dos docentes tem mais 
de 50% de suas publicações em língua estrangeira. Houve concordância 
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em manter na UFR um serviço de apoio à tradução de artigos (9,4). A 
capacitação no exterior também foi relacionada  à melhora do ensino 
(9,3) e da extensão (8,6).  

Em caso de realizar capacitação no exterior, 91,3% dos docentes 
aceitariam ser professor visitante, ministrando disciplina. Destes, 
40,9% aceitaria ministrar em idioma estrangeiro. Ao retornar da 
capacitação, 82,7% aceitariam de alguma forma ministrar disciplina em 
idioma estrangeiro na 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). 

“ A capacitação no exterior como é vista como uma estratégia 
para melhorar a pesquisa, e a qualidade das publicações, sendo 

que apenas 21,3% dos docentes tem mais de 50% de suas 
publicações em língua estrangeira ” 

A consulta realizada com os servidores docentes e TAE’s da UFR 
possibilitou o desenvolvimento de um diagnóstico inicial de 
internacionalização. Observa-se que apesar da pouca experiência 
internacional dos servidores da 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, 
pe squi sa , extensão e ge s t ão univers i t ár ia . O p lano de 
internacionalização 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. 
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PLANO DE INTERNACIONALIZAÇÃO 
NA UFR 

A Internacionalização na Gestão 
Administrativa e em Ações Transversais  

As ações de internacionalização da gestão administrativa da UFR 
buscam consolidar o pleno funcionamento da SECRI, assim 
como envidar esforços para a capacitação do corpo de 

servidores em idiomas estrangeiros. Conforme descrito no Quadro 1, 
também fazem parte das ações de internacionalização a divulgação das 
ações da SECRI, a promoção da cultura de internacionalização 
institucional, o acolhimento de estudantes e servidores estrangeiros, o 
fortalecimento de acordos de cooperação internacional com a UFR, a 
ampliação da experiência internacional de docentes, e a busca por 
novos fluxos de receitas para promoção de atividades de 
internacionalização. 

Quadro 1 – Objetivos de internacionalização na Gestão Administrativa e 
em ações transversais

OBJETIVOS AÇÕES
PRAZOS 
(2, 3 e 5 
ANOS)

UNIDADE INDICADOR

1) Regulamentar 
normas e processos 
internos referentes a 
internacionalização

Criar a Política de 
Internacionalização e 
Política Linguística da 
UFR

Curto SECRI Resoluções 
criadas

Criar o mapeamento e 
realizar a simplificação 
dos processos de 
internacionalização

Curto SECRI Mapas

Criar normas e Resoluções 
da UFR que concernem à 
internacionalização

Médio SECRI Resoluções 
UFR

Inserir critérios/pontuações 
de internacionalização de 
servidores e discentes 
nos processos de seleção 
diversos da UFR (Bolsas, 
Estágios, Cursos e 
Programas de Pós-
Graduação)

Curto PROEG/
PROECE/
PROPPIT

Editais 
divulgados
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Incentivar a progressão 
funcional dos servidores 
que comprovem fluência 
em um idioma 
estrangeiro, 
especialmente o Inglês, 
certificado por testes de 
proficiência (Ex: TOEFL, 
IELTS, Cambridge) ou 
experiência acadêmica 
internacional mínima de 6 
meses.

Médio CPPD/
PROGEP

Resolução 
criada

Valorizar as cooperações 
internacionais na 
progressão funcional

Médio CPPD/
PROGEP

Resoluçoes 
Criadas

2) Promover e 
incentivar a 
capacitação de 
servidores em idioma 
estrangeiro

Promover parcerias com 
plataformas online para 
oferta de cursos 
certificados que possam 
ser aproveitados para fins 
de progressão funcional

Médio SECRI/
PROGEP

Parcerias 
firmadas

Promover cursos com a 
parceria do CELIG para 
capacitação de servidores 
em idiomas estrangeiros, 
especialmente o Inglês

Longo SECRI/
PROGEP/
PROECE

Cursos 
Promovidos

Promover um edital de 
bolsas para alunos/tutores 
proficientes em idioma 
estrangeiro visando a 
capacitação de servidores 
em nível de conversação.

Médio PROEG Editais 
lançados

Incentivar cursos de 
imersão em Inglês, com 
parceria com Instituições 
nacionais ou estrangeiras

Longo SECRI/
PROGEP

Parcerias 
firmadas

Produzir catálogo e 
divulgação de servidores 
e discentes fluentes em 
idiomas estrangeiros

Curto SECRI Video 
depoimento

Promover cursos de 
tradução textual e 
tradução simultânea 
(interpretação) de eventos 
na UFR

Médio PROEG/
SECRI

Cursos 
promovidos

Apoiar e incentivar concurso 
para Tradutor 
Juramentado

Médio PROPLAD Concurso 
promovido

Participar do programa 
Idiomas sem Fronteiras 
ISF, ou outros programas 
similares do Governo 
Federal

Médio SECRI Parcerias 
firmadas

3) Fortalecer a 
estrutura de 
internacionalização 
da UFR

Apoiar o crescimento do 
Programa CELIG de 
capacitação em idiomas 
estrangeiros da UFR

Médio CELIG/
PROPLAD

Aumento de 
atendimento 

do CELIG
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Criar condições para 
contratação de docentes 
efetivos da área Letras/
Inglês para suporte aos 
cursos de graduação, 
pós-graduação, CELIG e 
demandas do PII, dada a 
importância do curso para 
efetivação destas ações

Médio PROPLAD/
PROGEP

Docentes 
contratados

Associar a UFR em redes 
de colaboração 
intrauniversitária

Curto SECRI/
PROPLAD

Redes 
associadas

4) Ampliar a 
experiência 
internacional de 
docentes

Estimular os cursos a 
valorizar no processo de 
contratação de docentes 
(temporários ou efetivos) 
e técnicos, aqueles com 
experiência internacional

Médio Institutos/
Faculdade

Aumento de 
docentes e 

técnicos 
contratados 

com 
experiência 

internacional
Criar mecanismos para 

apropriação do 
conhecimento e 
experiências 
internacionais adquiridas 
por discentes e 
servidores, como por 
exemplo “ palestra ou 
oficinas com relatos de 
viagens”

Curto SECRI Realização de 
atividades 

para 
compartilhar o 
conhecimento

Incrementar o número de 
docentes como Professor 
Visitante no Exterior

Médio SECRI Aumento de 
atividades 

internacionais

5) Cadastrar a UFR 
em redes 
interinstitucionais de 
apoio à 
internacionalização

Mapear as redes mais 
ativas e de interesse da 
UFR, como por exemplo 
(UDUAL, AULP, FAUBAI, 
OUI, Programa 
Santander, dentre outros)

Curto SECRI Adesão às 
redes

Intensificar a participação da 
UFR em redes de 
internacionalização no 
Centro-Oeste

Médio SECRI Adesão a 
núcleos 

regionais de 
internacionaliz

ação
Ampliar relações com 

Universidades da América 
Latina e de países de 
língua portuguesa

Longo SECRI Acordos 
firmados

6) Promover 
acolhimento de 
estudantes e 
servidores 
estrangeiros na UFR

Criar  programa/comitê e 
guia de acolhimento ao 
visitante estrangeiro 
(discentes e docentes), 
incluindo a oferta  de 
cursos de Português para 
estrangeiros

Médio SECRI Divulgação do 
Programa/

Guia

Criar editais para 
recebimento de 
professores visitantes 
estrangeiros

Longo SECRI Editais 
realizados

Criar editais para 
recebimento de discentes 
estrangeiros

Longo SECRI Editais 
realizados
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Criar e expandir um 
ambiente multilíngue em 
toda UFR, com diversas 
ações, como exemplo 
placas informativas em 
inglês e espanhol

Médio SECRI Material criado

Ofertar acomodações e 
serviços de apoio para 
docentes internacionais 
visitantes

Longo SECRI Acomodações 
ofertadas

7) Promover a 
interculturalidade e o 
multilinguismo na 
UFR

Organizar feiras e fóruns de 
internacionalização 
anuais com estandes 
(match-dating), 
discussões sobre 
internacionalização e 
atividades culturais e 
artísticas multilíngues

Médio PROEG/
SECRI

Eventos 
realizados

Apoiar à implementação e 
divulgação de disciplinas 
em línguas estrangeiras, 
cursos Summer/Winter, e 
ensino do português do 
Brasil para estrangeiros 
como atividades de 
ensino e extensão

Médio PROEG/
SECRI

Cursos 
oferecidos

Realizar oficinas sobre 
internacionalização com 
coordenadores de 
graduação e pós-
graduação

Médio SECRI Oficinas 
realizadas

Incentivar a organização de 
eventos internacionais na 
UFR

Médio PROEG/
PROPPIT/

SECRI

Eventos 
realizados

Criar cartilha de boas 
práticas acadêmicas 
internacionais, com 
atividades comuns em 
universidades de 
excelência internacional 
nas áreas de Ensino, 
Pesquisa, Extensão e 
Inovação

Longo PROPPIT/
PROECE/
PROEG

Cartilha 
divulgada
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8) Fortalecer a UFR 
em Rankins 
Internacionais

Promover/Apoiar editais de 
pesquisa e extensão 
alinhados aos objetivos 
do desenvolvimento 
sustentável da 
Organização das Nações 
Unidas (United Nations' 
Sustainable Development 
Goals - SDGs): 1) 
Redução da Pobreza, 2) 
Redução da Fome, 3) 
Melhoria de Saúde e bem 
estar, 4) Educação de 
Qualidade, 5) Igualdade 
de Gênero, 6) 
Saneamento básico e 
Água potável, 7) Energia 
limpa e acessível, 
8)Trabalho decente e 
crescimento econômico, 
9) Inovação industrial, 10) 
Redução de 
desigualdades, 11) 
Cidades e comunidades 
sustentáveis, 12) 
Produção e consumo 
responsável, 13) Ações 
climáticas, 14) 
Ecossistemas aquáticos, 
15) Ecossistemas 
terrestre, 16) Paz, Justiça 
e instituições fortes, 17) 
Colaboração internacional

Longo PROPPIT/
PROECE

Editais 
publicados

9) Promover a UFR 
internacionalmente

Mapear e definir 
internamente os rankings 
internacionais a serem 
utilizados pela UFR e 
avaliar os parâmetros 
utilizados pelo ranking

Médio SECRI Rankings 
selecionados

Definir junto às unidades 
países estratégicos para 
estabelecimento de 
acordos de cooperação.

Curto SECRI/
UNIDADES

Lista de paises 
selecionados 
por unidades

Fomentar a participação de 
servidores e discentes em 
eventos acadêmicos de 
visibilidade mundial

Longo PROPPIT/
PROEG/
PROECE

Participação 
nos eventos

Disponibilizar modelos 
padrão UFR de pôster e 
apresentações PPT para 
eventos internacionais

Curto SECRI/
PROTIC

Material 
disponibilizado

Preparar material para 
divulgação da UFR em 
eventos internacionais

Curto SECRI/
PROTIC

Material 
disponibilizado

Realizar visitas com 
missões estratégicas 
interinstitucionais

Longo SECRI Visitas 
relizadas

Organizar a disponibilização 
de assessoria jurídica 
para a consecução das 
parcerias

Curto SECRI Assessorias 
firmadas
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Criar condições para que a 
UFR possa participar de 
editais de 
internacionalização, por 
exemplo o Capes PrInt

Médio SECRI Metas 
elaboradas

10) Promover e 
divulgar ações e 
serviços de 
internacionalização

Desenvolver um sistema de 
dados referentes à 
internacionalização da 
UFR

Curto PROTIC Sistema 
desenvolvido

da UFR Desenvolver materiais de 
divulgação com as 
atividades de 
internacionalização

Curto SECRI Materiais 
divulgados

Criar página da SECRI e 
adaptar a página da UFR 
em versão multilíngue 
(Inglês e Espanhol)

Médio PROTIC/
SECRI

Páginas 
criada/

adaptada

Estabelecer um canal de 
divulgação de editais 
internacionais de 
mobilidade acadêmica ou 
fomento a pesquisa

Médio PROPPIT/
SECRI

Canal de 
divulgação 

estabelecido

Divulgar o mapa de 
processos para 
procedimentos de 
internacionalização no 
âmbito da UFR

Longo SECRI Mapa de 
processos 
divulgados

Criar e divulgar guias para 
servidores interessados 
em cooperação 
internacional

Longo SECRI Guias 
divulgados

11) Buscar novos 
fluxos de receita

Buscar parcerias com 
instituições internacionais 
que resultem em receita 
líquida à UFR

Médio SECRI Recebimento 
de receita

Mapear agências de 
fomento internacionais 
para o financiamento de 
projetos de pesquisa e 
extensão em parceria 
com instituições 
internacionais

Curto SECRI Parcerias 
firmadas

12) 
Acompanhamento e 
avaliação do Plano 
Institucional de 
Internacionalização

Criar mecanismos para 
avaliar a eficiência de 
implantação do PII

Curto PROPLAD/
SECRI

Relatório de 
Avaliação
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A Internacionalização no Ensino de 
Graduação  

As ações de internacionalização no ensino de graduação têm 
como foco promover a modernização dos projetos pedagógicos 
dos cursos, estimular a ampliação de acordos de cooperação 

para consolidação de mobilidade acadêmica internacional dos 
estudante, mapear o potencial de internacionalização dos cursos e 
promover as diferentes formas de internacionalização: mobilidade 
ins t i tuc iona l , mobi l idade l ivre , mobi l idade v i r tu a l e a 
internacionalização em casa (Quadro 2). 

Quadro 2 – Objetivos e ações de internacionalização no Ensino de 
Graduação 

OBJETIVOS AÇÕES
PRAZOS 
(2, 3 e 5 
ANOS)

UNIDADE INDICADOR

1) Promover e 
fortalecer o caráter de 
internacionalização 
nos Projetos 
Pedagógicos dos 
Cursos - PPC

Inserir atividades de 
mobilidade acadêmica 
internacional como um 
componente curricular 
optativo comum para todos 
os cursos

Médio PROEG PPC

Inserir um Tópico sobre 
Internacionalização nos 
PPCs em que conste a 
grade curricular de Cursos 
de referência Internacional

Médio PROEG PPC

Incluir nos PPCs requisitos de 
níveis de fluência em idioma 
estrangeiro. Esses níveis 
são comprovados por meio 
de testes e certificados 
oferecidos pela UFR

Médio PROEG PPC

Oferecer cursos preparatórios 
para certificação de nível de 
fluência

Médio PROEG/
PROECE

Cursos ofertados

Incluir a oferta de disciplina 
em língua estrangeira (ou 
em Português sob o tema 
de Internacionalização), 
seja pela criação de novas 
disciplinas ou pela 
adaptação das existentes 
(nomes, ementas, conteúdo 
e bibliografia) para oferecer 
uma visão globalizada aos 
alunos e para fins de 
formação transversal 
(Minor)

Médio Curso de 
Graduação

Disciplinas 
ofertadas
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Ofertar disciplinas em idioma 
estrangeiro na UFR, de 
forma presencial ou remota, 
com devido aproveitamento 
como disciplina optativa ou 
extra-curricular

Longo PROEG Disciplina 
ofertada

Criar regulamentação para 
emissão de dupla 
diplomação

Curto PROEG Regulamentação 
criada

Criar os agentes de 
internacionalização em 
cada curso, para trabalhar 
junto ao NDE e acompanhar 
o progresso da 
internacionalização

Médio CURSOS/
UNIDADES

Portaria de 
designação dos 

agentes

2) Ampliar acordos de 
cooperação com 
universidades 
estrangeiras, 
promovendo projetos 
efetivos de cooperação 
e intercâmbios 
acadêmicos;

Estimular alunos de 
graduação a realizarem 
mobilidade acadêmica 
internacional (graduação 
sanduíche), por meio de 
acordos de cooperação, 
editais externos à UFR e 
mobilidade livre

Médio PROEG/
SECRI

Acordos 
firmados

Criar resoluções que rejam os 
procedimentos mobilidade e 
de validação e 
reconhecimento de 
disciplinas cursadas pelos 
alunos no exterior

Curto PROEG Resoluções 
criadas

Estabelecer critérios para a 
conversão de notas obtidas 
em disciplinas cursadas 
através da mobilidade 
internacional

Curto PROEG Critérios 
estabelecidos

3) Mapear o potencial 
de internacionalização 
de cada curso

Realizar levantamento dos 
professores de outras 
nacionalidades e com 
experiência internacional e 
suas relações com 
instituições estrangeiras

Curto SECRI/
PROGEP

Levantamento 
realizado

Fazer o levantamento da 
demanda interna de 
capacitação docente no 
exterior

Curto SECRI/
PROGEP

Diagnóstico

Realizar o diagnóstico dos 
alunos de graduação 
quanto à fluência em idioma 
estrangeiro, e interesse em 
mobilidade internacional

Médio SECRI/
PROEG

Diagnóstico

Associar os cursos com os 
potencias acordos bilaterais 
ou de rede

Curto SECRI Listagem de 
cursos e acordos

4) Promover a 
internacionalização 
virtual e 
internacionalização em 
casa na graduação

Promover acesso a 
plataformas digitais com 
cursos certificados e 
ofertados por instituições 
internacionais

Médio SECRI/
PROEG

Parcerias 
firmadas
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Realizar o aproveitamento 
total ou parcial de 
disciplinas/cursos 
certificados realizados em 
plataformas digitais

Médio PROEG Cursos 
aproveitados

Difundir as oportunidades de 
internacionalização virtual 
junto às coordenações de 
cursos

Médio SECRI/
PROEG

Reuniões 
realizadas com 
coordenações 

de curso

Inserir atividades de 
mobilidade acadêmica 
internacional como um 
componente curricular 
optativo comum para todos 
os cursos
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A Internacionalização no Ensino de Pós-
Graduação  

No ensino de Pós-graduação, as ações de internacionalização têm 
como objet ivos gera i s a ampl iaç ão das ações de 
internacionalização nos programas, promovendo a 

interculturalidade e o multilinguismo nas relações de ensino e 
aprendizagem, além de melhorar a captação de recursos para dar 
impulso às ações de internacionalização dos programas de Pós-
graduação da UFR (Quadro 3). 

Quadro 3 – Objetivos e ações de internacionalização no Ensino de Pós-
Graduação 

OBJETIVOS AÇÕES
PRAZOS 
(2, 3 e 5 
ANOS)

UNIDADE INDICADOR

1) Ampliar a 
internacionalização da 
pós-graduação da UFR

Ampliar testes de proficiência 
em idioma estrangeiro 
certificados ou simulados 
oferecidos pela UFR

Curto PROPPIT Instrução 
normativa

Oferecer cursos preparatórios 
para certificação de 
proficiência para discentes 
da Pós-Graduação

Médio PROPPIT/
PROEG/
PROECE

Cursos 
ofertados

Realizar qualificações e 
defesas de dissertação e 
tese via meios remotos com 
pesquisadores estrangeiros

Médio PROPPIT Número de 
qualificações/

bancas

Ofertar  disciplinas em 
programas de pós-
graduação em idiomas 
estrangeiros, ou voltadas 
para o tema da 
internacionalização

Longo SECRI/
PROPPIT

Números de 
disciplinas 
ofertada

Ofertar  disciplinas em 
programas de pós-
graduação ministrados por 
professores estrangeiros 
por meio de TIC's

Longo SECRI/
PROPPIT

Números de 
disciplinas 
ofertada

Prospectar e viabilizar 
convênios de intercâmbio 
de discentes dos programas 
de Pós-graduação em 
universidades estrangeiras

Médio SECRI/
PROPPIT

Intercâmbios 
realizados

Reconhecer créditos e  
atividades acadêmicas 
realizados por discentes de 
Pós-graduação em 
instituições no exterior

Médio PROPPIT Número de 
créditos de 
disciplinas 

reconhecidas
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2) Promover a 
interculturalidade dos 
programas de Pós-
graduação

Atrair docentes internacionais 
para atuar nos programas 
de pós-graduação da UFR 
mediante editais de 
professor visitante 
internacional

Longo SECRI/
PROPPIT

Intercâmbios 
realizados

Realizar editais de estágio 
internacional para docentes 
permanentes dos 
programas de Pós-
graduação para a 
realização intercâmbios 
internacionais de curta 
duração

Longo SECRI/
PROPPIT

Convênios 
firmados

Estimular acordos para 
programas de cotutela e 
duplos diplomas

Longo PROPPIT Acordos 
estabelecidos

Aumentar a presença de 
docentes com formação ou 
experiência acadêmica no 
exterior em Programas de 
Pós-graduação da UFR

Médio PROPPIT Docentes com 
experiência 

Internacional 
nos PPGs

Médio PROPPIT Instrução 
Normativa

3) Melhorar a captação 
de recursos para 
promover a 
internacionalização na 
Pós-Graduação

Prospectar editais 
financiamento e 
oportunidades de parceria 
internacional aos 
programas de Pós-
graduação

Médio PROPPIT Convênios 
firmados

Dar apoio nos trâmites de 
contratação de convênios 
entre os programas e 
instituições internacionais 
(tradução de documentos, 
assessoria legal, 
procedimentos 
burocráticos)

Curto SECRI Convênios 
firmados
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A Internacionalização na Pesquisa e Inovação 
(P&I) 

O processo de internacionalização na área de Pesquisa e 
Inovação (P&I) engloba ações específicas que buscam aumentar 
a produção científica internacional, e consequentemente 

aumentar a visibilidade da UFR no exterior. Além disso, as ações estão 
focadas no incentivo e interação das atividades de pesquisa e inovação 
juntamente com empresas internacionais, na ampliação da produção 
tecnológica internacional e no aumento do grau de competitividade dos 
pesquisadores da UFR no Brasil e no Exterior (Quadro 4). 

Quadro 4 – Objetivos e ações de internacionalização na Pesquisa e 
Inovação 

OBJETIVOS AÇÕES
PRAZOS 
(2, 3 e 5 
ANOS)

UNIDADE INDICADOR

1) Aumentar a 
produção científica 
internacional e a 
visibilidade da UFR no 
exterior

Solicitar aos pesquisadores 
cadastrados em grupos de 
pesquisa para adicionar 
seus perfis no Google 
Scholar e Research Gate e 
cadastro no ORCID e 
ResearchID

Curto PROPPIT Pesquisadores 
cadastrados nas 

plataformas.

Estimular programas/editais 
para a tradução e revisão 
de artigos científicos em 
periódicos internacionais, 
projetos e outros 
instrumentos de pesquisa

Médio PROPPIT/
PROEG/
PROECE

Edital publicado.

Criar um canal para 
divulgação de: 1) resultados 
científicos produzidos na 
UFR , publicados em 
revistas de circulação 
internacional e/ou 
apresentados em 
congressos internacionais; 
2) agências, editais e outras 
oportunidades 
internacionais para fomento 
de projetos de pesquisa 
científica e extensão

Médio SECRI/
PROPPIT

Canal criado. 
Produção 
científica e 

oportunidades 
de 

financiamento 
divulgados de 

forma contínua.

Estimular a apresentação de 
projetos de pesquisa em 
língua estrangeira para 
divulgação internacional

Médio PROPPIT/
PROECE

Webinars 
divulgados entre 

UFR e 
instituição 

estrangeira.
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Estimular os vínculos formais 
de pesquisadores visitantes 
estrangeiros ou com 
formação no exterior para 
áreas estratégicas da UFR

Longo PROPPIT Pesquisadores 
visitantes 

contratados.

Incentivar atividades que 
internacionalizem os grupos 
de pesquisa CNPq da UFR, 
através de parcerias e 
redes de colaborações

Médio PROPPIT/
SECRI

Grupos de 
pesquisa com 
pesquisadores 
estrangeiros.

Implantar e/ou consolidar 
laboratórios que viabilizem 
projetos internacionais em 
temas estratégicos

Longo PROPPIT Laboratórios 
acreditados.

Prospectar e viabilizar editais 
para captação de recursos 
iniciais (seed money) para 
pesquisas em áreas 
estratégicas e com 
parcerias internacionais

Longo PROPPIT Editais 
divulgados.

Apoiar a infraestrutura de 
laboratórios multiusuário 
que mantém parcerias 
internacionais

Longo PROPPIT Editais 
publicados.

Criar mecanismo de 
acompanhamento contínuo 
da produção científica 
internacional docente

Médio PROPPIT/
PROTIC

Mecanismo 
desenvolvido.

Criar uma política interna de 
valorização da produção 
científica em língua 
estrangeira e em periódicos 
de circulação internacional

Curto PROPPIT Adequação de 
editais internos.

Incentivar e viabilizar a 
participação de discentes e 
docentes para divulgação 
de suas pesquisas em 
congressos internacionais 
(apresentação oral e pôster)

Médio SECRI/
PROPPIT

Participações 
realizadas.

2) Incentivar a 
interação de pesquisa 
e inovação com 
empresas 
internacionais

Incentivar a colaboração de 
grupos de pesquisa e/ou 
pesquisadores com 
empresas internacionais

Médio PROPPIT Convênios 
elaborados.

Incentivar a participação de 
alunos em pesquisas com 
parceria de empresas 
internacionais

Médio PROPPIT Alunos 
envolvidos

Promover eventos temáticos 
entre a UFR e as empresas 
internacionais

Médio PROPPIT Eventos 
realizados.

Promover/Apoiar editais 
específicos para pesquisas 
da UFR que envolvam 
startups com ligações 
internacionais

Longo PROPPIT Editais 
publicados.

3) Aumentar a 
produção tecnológica 
internacional

Criar Ecossistema de 
Inovação que envolva a 
UFR e instituições 
Internacionais

Longo PROPPIT/
SECRI

Número de 
cooperações.
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Estimular o registro de 
propriedade intelectual 
(patentes, registro de 
software, etc.) envolvendo 
UFR e instituições 
internacionais

Longo PROPPIT Patentes, 
marcas, 

registros de 
software 

depositados no 
INPI e em 
agências 

internacionais.

4) Aumentar o grau de 
competitividade dos 
pesquisadores da UFR 
no Brasil e exterior

Estimular a participação em 
eventos digitais sobre 
inovação e tecnologia 
apresentados por 
instituições internacionais

Médio PROPPIT/
PROECE

Número de 
eventos digitais.

Apoiar treinamentos em 
planejamento estratégico 
para Inovação e Tecnologia 
em rede com instituições 
internacionais

Médio PROPPIT/
PROECE

Número de 
treinamentos.

Criar vitrine tecnológica, canal 
Youtube, Perfis Sociais 
(Facebook, Instagram) e 
web-rádio com conteúdo em 
inglês para divulgação no 
exterior

Longo PROPPIT/
PROECE

Plataformas 
criadas
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A Internacionalização na Extensão e Cultura 

Na área de Extensão, as ações propostas de internacionalização 
visam fomentar atividades extensionistas com vistas ao 
compartilhamento de conhecimentos sob uma perspectiva 

global, intercultural e interdisciplinar. Além disso, prevê também a 
promoção do multiculturalismo e a captação de recursos para o 
desenvolvimento das ações propostas (Quadro 5). 

Quadro 5 – Objetivos e ações de internacionalização na Extensão e 
Cultura 

OBJETIVOS AÇÕES
PRAZOS 
(2, 3 e 5 
ANOS)

UNIDADE INDICADOR

1) Fomentar a 
internacionalização de 
ações extensionistas,

Lançamento de editais tendo 
universidades internacionais 
como parceiras

Longo PROECE/
SECRI

Novo sistema de 
extensão

com vistas ao 
compatilhamento de 
saberes sob uma 
perspectiva global, 
intercultural e

Realização de campanhas 
para motivar ações 
extensionistas de cunho 
internacional

Longo PROECE/
SECRI

Podcasts e 
vídeos curtos; 

site da 
PROECE; 
Newsletter;

interdisciplinar Criação de guias/manuais de 
ações extensionistas, com 
enfoque em ações no 
âmbito nacional e 
internacional

Longo PROECE/
SECRI

Manual da 
Extensão

Realização de eventos anuais 
nacionais e internacionais 
(presenciais e/ou online) de 
modo a fomentar a ações 
de extensão e cultura

Longo PROECE/
PROPIT/
SECRI

Eventos 
realizados

Promoção de debates 
presenciais/online para 
discutir os impactos de 
ações extensionistas e 
culturais no âmbito 
internacional

Médio PROECE Eventos 
realizados

Desenvolvimento de projeto 
editorial para divulgação da 
extensão, em nível 
internacional, em parceria 
com a Editora da UFR

Médio SECRI/
EDITORA 

UFR/
PROECE

Projetos 
desenvolvidos

Estabelecimento de linha de 
fomento para produtos de 
difusão do conhecimento 
produzido com base na 
extensão, em nível 
internacional

Longo PROECE Editais lançados
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2) Promover o 
multiculturalismo na 
UFR

Desenvolver projetos que 
fortaleçam o 
multiculturalismo e 
multilinguismo

Médio PROECE/
SECRI

Projetos 
realizados

Oportunizar atividades 
artístico-culturais voltadas à 
comunicação em língua 
estrangeira

Longo PROECE Atividades 
realizadas

Auxiliar na promoção de 
eventos culturais propostos 
pelas estudantes 
estrangeiros da UFR para a 
divulgação de suas 
diversidades culturais

Longo PROECE/
PROPPIT

Eventos 
realizados

Desenvolver editais para 
promoção de atividades de 
extensão voltados à 
promoção da cultura 
brasileira em nível 
internacional

Médio PROECE Editais desenvol
vidos

Oferta de cursos de língua 
portuguesa para 
estrangeiros

Médio PROECE/
PROEG

Cursos 
ofertados

Promover atividades 
informativas e socioculturais 
com alunos estrangeiros

Médio SECRI/
PROECE

Atividades 
desenvolvidas

Promover cursos online de 
introdução à várias culturas 
mundiais, para 
planejamento de viagem

Curto SECRI Cursos 
promovidos

Promover competições 
universitárias, para 
interação dos discentes e 
promoção de idioma 
estrangeiro e 
multiculturalismo

Médio SECRI Atividades 
realizadas

Promover cursos/palestras 
sobre comportamento e 
cultura de países 
estrangeiros, como 
preparatório de viagem e/ou 
relato de experiência de 
viagem

Médio SECRI Cursos 
realizados

3) Captar recursos para 
promoção de 
atividades de 
internacionalização na 
extensão e cultura

Apoiar o levantamento de 
recursos financeiros, para 
promover projetos de 
internacionalização na 
extensão e cultura em 
parceria com o Estado e/ou 
Municípios

Médio SECRI Parcerias 
firmadas
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GESTÃO DO PII 

A gestão do Plano Institucional de Internacionalização da UFR 
será realizado a partir de esforços conjuntos da Coordenadoria 
de Planejamento (Pró -Reitor ia de Planejamento e 

Administração - PROPLAD) e da Secretaria de Relações Internacionais - 
SECRI. O financiamento deste plano deverá contar com recursos 
próprios da UFR, agências de fomento nacionais e internacionais, 
parcerias público-privadas e parcerias com agentes públicos a nível 
Municipal, Estadual e Federal.   

As atividades propostas no PII serão monitoradas pela SECRI de 
acordo com os prazos pré-estabelecidos e avaliadas pela Coordenadoria 
de Planejamento a partir dos indicadores definidos para cada ação 
proposta. As atividades não concluídas no decurso do prazo 
estabelecido no PII serão avaliadas pelos gestores quanto à natureza, 
exequibilidade em prazo extendido, prioridade e possibilidade de 
reinclusão no próximo plano quinquenal.  
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