
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

REITORIA

  

PORTARIA REITORIA/UFR Nº 116,  DE 25 DE MARÇO DE 2022

  
Delegação de atribuições ao Secretário de Relações
Internacionais da Universidade Federal de
Rondonópolis.

 

A Reitora da Universidade Federal de Rondonópolis, no uso das atribuições que lhe conferem o §1º do Art.
11 da Lei nº 13.637, de 20 de março de 2018 e a Portaria MEC nº 2.122, de 10 de dezembro de 2019,

CONSIDERANDO a Resolução CONSUNI/UFR nº 49, de 23 de março de 2021, que dispõe sobre a estrutura
organizacional da Universidade Federal de Rondonópolis,

RESOLVE:

Art. 1º  Delegar competências ao Secretário de Relações Internacionais da Universidade Federal de
Rondonópolis:

I - representar a Universidade Federal de Rondonópolis em assuntos de internacionalização no âmbito e
fora da ins�tuição;

II - propor e criar projetos, programas, polí�cas, planos e resoluções que envolvam a internacionalização
ins�tucional;

III – promover a integração das ações que visem a internacionalização do ensino de graduação, pós-
graduação, pesquisa, inovação, extensão e da cultura;

IV – estabelecer parcerias e acordos de cooperação com ins�tuições internacionais de ensino superior,
pesquisa, cultura ou inovação tecnológica;

V – planejar, coordenar e avaliar a execução das ações inerentes à polí�ca e ao plano de internacionalização
da ins�tuição, em consonância com o plano de desenvolvimento ins�tucional;

VI – estabelecer e divulgar os procedimentos para a submissão de propostas de acordos e convênios
internacionais, definindo também os critérios para sua aprovação;

VII – receber, registrar e emi�r pareceres sobre propostas de acordos e convênios internacionais;

VIII – viabilizar, regulamentar e coordenar o intercâmbio internacional;  

IX – es�mular e executar programas de cunho ins�tucional que forneçam aporte financeiro e visem à
mobilidade internacional; 

X – apreciar, propor, acompanhar, avaliar e recomendar cursos não curriculares e disciplinas que promovam
a internacionalização; 

XI – promover ações que es�mulem a polí�ca linguís�ca; 

XII – viabilizar a divulgação internacional da produção de pesquisas, a par�r da promoção de tradução de
ar�gos para publicação em periódicos qualificados;
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XIII – presidir comissões, núcleos e comitês em assuntos desta pasta; e

XIV – executar outras a�vidades inerentes à área ou delegadas pela Reitora.

Art. 2º  A autoridade delegada responde aos Órgãos de Controle e Fiscalização internos e externos, pelas
prá�cas de atos administra�vos de natureza orçamentária, financeira e patrimonial.

Art. 3º  Esta portaria entra em vigor em primeiro de abril de dois mil e vinte e dois.

Documento assinado eletronicamente por Analy Cas�lho Polizel de Souza, Reitor(a) da
Universidade Federal de Rondonópolis - UFR, em 25/03/2022, às 19:48, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0010467 e
o código CRC DADD76BC.

Referência: Processo nº 23853.001263/2022-14 SEI nº 0010467
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