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Plataforma Sucupira - preenchimento 





Integração e 

Cooperação 

(55%) 

Itens da Inserção Social (10%) 

• Programas institucionais 

(Minter..) 

• Participação redes de 

pesquisa interinstitucionais 

• Publicações conjuntas (>50%); 

• Parceria Organização Eventos 

Intercâmbios 
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Itens da Inserção Social (10%) 

• Página dos Programas 

• Teses e Dissertações 















Questões 

 

Identificação dos impactos 

Açoes de inserção – Minter, Dinter, etc 

 

 

 



Inserção e Impacto Social 
• Indicar projetos/ações/atividades/programas/convênios 

devidamente registrados na Pró-reitora de Cultura e 
Extensão ou Pesquisa ou Pós-
graduação/Universidade/Instituições indicando o 
impacto sobre a comunidade local, nacional e 
internacional (incluindo PET, PROSAUDE, RESIDENCIA 
MULTIPROFISSIONAL, CURSOS LATO SENSU (com 
envolvimento do programa e com discentes), PIBID, 
PARFOR, entre outros) 

• Pontuação permanecerá como está, por número de 
impactos do programa. 

 



                      Cooperação 
  Intercâmbios 

• Projetos/convênios/inter-unidades/instituições: 
desenvolvimento atividades de caráter nacional, estadual e 
municipal: com um docente permanente pelo menos, como 
um dos coordenadores, com aprovação nas demais 
instituições. 

• Rede: 03 ou mais instituições constituindo uma rede de 
pesquisa e/ou cooperação de conhecimento, com docente 
permanente como coordenador. 

 

Mobilidade  

• Mobilidade discentes e docentes envolvidos 
Projetos/convênios/inter-unidades/instituições) que 
estejam envolvidos num produto final 

 

  



Internacionalização 

A internacionalização é caracterizada quando o Programa demonstrar, além dos parâmetros de 
excelência citados, principalmente com relação ao corpo docente permanente e discente: 

 

• proporção significativa de docentes participando como visitantes em programas de IES ou centros 
de pesquisa estrangeiros; 

• proporção significativa de docentes com estágio pós doutoral em IES ou centros de pesquisa 
estrangeiros;  

• recepção de professores visitantes estrangeiros; 

• intercâmbio de alunos com IES estrangeiras;  

• orientação de alunos de origem estrangeira; 

• captar alunos estrangeiros por meio de edital de seleção de doutorado em uma segunda língua; 

• titulação de alunos em cotutela com outros países; 

• intercâmbios envolvendo financiamentos recíprocos entre parceiros; 

• participação de docentes do programa em bancas no exterior e de professores estrangeiros em 
bancas do programa;  

• produção intelectual em cooperação com pesquisadores estrangeiros; 

•  participação em projetos de cooperação internacional, inclusive com países em desenvolvimento 
e países da América do Sul;  



Internacionalização 

• participação em editais internacionais; 

• formação de recursos humanos envolvendo países em menor grau de desenvolvimento, 
incluindo os da África e América Latina;  

• participação de docentes e discentes em eventos científicos internacionais; 

• participação de docentes na organização de eventos científicos de caráter internacional; 

• realização de conferências e palestras no exterior pelo docente; 

• oferta de cursos em outros países (Minter ou Dinter internacional, acordos de cooperação 
internacional); 

• prêmios de reconhecimento internacional;  

• o financiamento internacional de atividades de Pós-graduação;  

• participação em comitês editoriais, em revisão de publicações e em editoria de periódicos de 
circulação internacional;  

• publicação de periódicos em língua estrangeira e com inserção internacional;  

• participação em diretorias de associações científicas internacionais;  

• participação em projetos de pesquisa envolvendo grupos de pesquisa de instituições 
estrangeiras;  

• participação em convênios baseados em reciprocidade na forma de redes de pesquisa, destino 
dos egressos, com indicadores de alunos que estão atuando em IES, em programas de Pós-
graduação ou outras atividades profissionais de destaque no país e no exterior. 



Internacionalização 

• Estes são indicadores, no entanto, a 
pontuação de acordo com a diversidade para 
pontuação dos programas deve ser decidido 
pela Comissão da Área 21, especialmente para 
os conceitos 6 e 7. 


