
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório de Gestão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof Jane M Santos 

Secretária de Relações Internacionais 

 

Izabela Chaves 

Secretária Executiva 

 

 

 

 

 

 

 

Novembro 2014



 
 

Sumário 

 

1 SOBRE A INTERNACIONALIZAÇÃO .......................................................................... 2 

2 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ........................................................................... 3 

2.1 INFRAESTRUTURA.......................................................................................................... 3 

2.1.1 Recursos humanos ..................................................................................................... 3 

2.1.2 Instalações e equipamentos ....................................................................................... 6 

2.2 SECRETÁRIO (A) DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS......................................................... 6 

2.3 COMISSÃO PERMANENTE DE INTERNACIONALIZAÇÃO .................................................. 7 

2.4 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ..................................................................................... 9 

2.4.1 Participação em eventos relacionados à internacionalização .................................. 9 

2.4.2 Material de divulgação ........................................................................................... 11 

2.5 COORDENAÇÃO DE MOBILIDADE PARA O EXTERIOR ................................................... 12 

2.5.1 Programas de mobilidade ....................................................................................... 12 

2.5.1.1. Ciência sem Fronteiras .................................................................................... 12 

2.5.1.2. Santander Universidades ................................................................................. 14 

2.5.1.3. Bolsas de intercâmbio na Universidade de Chongqing (China) ...................... 15 

2.6 COORDENAÇÃO DE MOBILIDADE PARA A UFES ......................................................... 16 

2.6.1 Programas de Mobilidade ....................................................................................... 16 

2.8.1.1. PEC-G ............................................................................................................. 16 

2.8.1.2. PAEC-OEA-GCUB ......................................................................................... 18 

2.8.1.3. Programa Erasmus Mundus Master Course in Ecohydrology (ECOHYD) .... 20 

2.7 COORDENAÇÃO DE LÍNGUAS ....................................................................................... 20 

2.7.1 Cursos preparatórios e exames de proficiência em língua estrangeira .................. 20 

2.7.2 Cursos de Português para estrangeiros .................................................................. 23 

2.7.3 Tradução de artigos científicos ............................................................................... 24 

2.7.4 Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras – Grupo de Trabalho ..................... 25 

2.7.5 Encontro Nacional do Programa Idioma sem Fronteiras ...................................... 25 

2.7.6 Fórum Brasil-Canadá ............................................................................................. 26 

2.7.7 Semana da China na UFES ..................................................................................... 26 

2.7.8 Reuniões ISF/CSF nos Campi Alegre e São Mateus ............................................... 26 

2.7.9 Acompanhamento de Missões Estrangeiras na UFES ............................................ 26 

2.8 COORDENAÇÃO DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO .......................................................... 26 

2.8.1 Convênios firmados ................................................................................................. 27 

3 EDITAL DE FOMENTO À COOPERAÇÃO INTERNACIONAL ............................ 34 



 

2 
 

1 Sobre a internacionalização 

 

O processo de internacionalização de uma instituição deve iniciar com a definição clara do 

objetivo da internacionalização. Numa instituição de ensino superior, os objetivos da 

internacionalização, como preconizados pelos principais órgãos de fomento nacionais (CAPES 

e CNPQ), são desenvolver as atividades da pós-graduação no contexto mundial e apoiar grupos 

de pesquisa por meio do intercâmbio internacional, buscando a excelência da nossa pós-

graduação. Estas agências de fomento promovem a cooperação científica e tecnológica 

internacional por meio do apoio à mobilidade de pesquisadores brasileiros e estrangeiros para o 

desenvolvimento conjunto de pesquisas, a capacitação em alto nível de recursos humanos e a 

participação (e realização) em eventos e organismos internacionais.  

 

Em 2011, o governo federal, por meio das agências CAPES e CNPq, lançou o Programa 

Ciência sem Fronteiras (CsF) com oferta de 101 mil bolsas distribuídas em quatro anos, sendo 

64 mil bolsas para alunos de graduação sanduíche realizarem estágio no exterior. O programa 

CsF busca promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da 

inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. 

O projeto visa o intercâmbio de alunos de graduação e pós-graduação para que façam estágio no 

exterior com a finalidade de manter contato com sistemas educacionais competitivos em relação 

à tecnologia e inovação. Além disso, busca atrair pesquisadores do exterior que queiram se fixar 

no Brasil ou estabelecer parcerias com os pesquisadores brasileiros nas áreas prioritárias 

definidas no Programa, bem como criar oportunidade para que pesquisadores de empresas 

recebam treinamento especializado no exterior.  

 

Com base nestas oportunidades e diretrizes disponibilizadas pelo governo federal e nas metas 

delineadas pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) para melhoria dos seus 

programas de pós-graduação, os dois principais objetivos da internacionalização na UFES no 

ano de 2014 foram:  

(i) sistematizar e incrementar a mobilidade dos alunos de graduação da UFES por meio 

do programa CsF;  

(ii)  apoiar a Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa na implantação do PROPOS 

(Programa de Melhoria da Pós-graduação na UFES) no que se refere a 

internacionalização da pós-graduação na UFES e  

(iii)  estruturar e reforçar a Secretaria de Relações Internacionais para que possa atender 

as necessidades presentes e futuras da UFES no tocante a sua internacionalização. 
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2 Organização administrativa  

 

A Secretaria de Relações Internacionais (SRI) da Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES) é responsável por formular a política de internacionalização da instituição e promover e 

expandir sua atuação internacional e assessorar o Reitor, os órgãos centrais e as unidades de 

ensino e pesquisa na área de cooperação acadêmica internacional. 

 

Entre as suas atribuições estão: 

• Induzir e consolidar a internacionalização na UFES, como estratégia de crescimento 

institucional e de qualificação das atividades acadêmicas; 

• Assessorar as diversas unidades acadêmicas da UFES na implementação da cooperação 

internacional; 

• Selecionar, preparar e divulgar informação sobre programas e iniciativas de cooperação 

internacional; 

• Oferecer oportunidades de mobilidade à comunidade UFES; 

• Apoiar docentes, pesquisadores e alunos de instituições estrangeiras em atividades na 

UFES; 

• Fomentar a implementação de convênios para realização de atividades de pesquisa em 

colaboração com instituições estrangeiras; 

• Manter articulação com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, bem como 

embaixadas, consulados, organizações e instituições internacionais; 

• Promover ativamente ações com o objetivo de dar maior visibilidade à UFES no cenário 

internacional. 

 

2.1 Infraestrutura 

 

2.1.1 Recursos humanos 

 

Em 10 abril de 2014, foi aprovada no Conselho Universitário da UFES a Resolução 08/2014 

que trata da reestruturação organizacional da universidade. Dessa forma, a SRI ficou estruturada 

da seguinte maneira (Figura 2): 

 

 Secretário de Relações Internacionais 

 

 Secretaria Administrativa 

 

 Coordenação de mobilidade para o exterior 

 

 Coordenação de mobilidade para a UFES 
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 Coordenação de línguas 

 

 Coordenação de acordos de cooperação 

 

 

Para atender à Resolução 08/2014, a SRI dispõe de quatro servidores, um estagiário e quatro 

coordenadores, além da Secretária de Relações Internacionais. As pessoas estão organizadas 

conforme organograma a seguir:  

 

 

Figura 1. Organograma SRI.  

Fonte: elaboração do autor. 

Secretária de Relações 
Internacionais

Prof. Jane Santos

Coordenação de 
mobilidade para o 

exterior
Prof. Patricia Cardoso

Priscilla Trindade
Técnica em assustos 

educacionais

Coordenação de 
mobilidade para a UFES
Prof. Rodrigo Rodrigues

Lídia Simon
Assistente em 
administração

Coordenação de 
Línguas

Prof. Kyria Finardi

Felipe Guimarães
Tradutor/Intérprete

Coordenação de 
acordos de cooperação
Prof. Teodiano Bastos

Izabela Chaves
Secretária executiva

Secretaria 
Administrativa
Izabela Chaves
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Figura 2. Estrutura organizacional SRI.  

Fonte: http://daocs.ufes.br/sites/daocs.ufes.br/files/field/anexo/resolucao_no._08.2014_-_reestruturacao_ufes_-_alterada_pela_res._27.2014-cun.pdf 

http://daocs.ufes.br/sites/daocs.ufes.br/files/field/anexo/resolucao_no._08.2014_-_reestruturacao_ufes_-_alterada_pela_res._27.2014-cun.pdf
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2.1.2 Instalações e equipamentos 

 

Desde agosto de 2014, a SRI dispõe de duas salas no térreo do prédio da Reitoria. Foram 

adquiridos os seguintes equipamentos para o setor, desde a sua criação em 2011: 

 05 mesas; 

 01 sofá de 03 lugares; 

 04 armários verticais com 02 portas cada; 

 04 armários horizontais com 02 portas cada; 

 01 armário vertical para arquivo com 04 gavetas; 

 02 aparelhos de ar-condicionado split; 

 02 computadores desktop; 

 01 projetor; 

 01 impressora multifuncional monocromática a laser (impressora, copiadora e scanner) 

sem fio (wireless); 

 01 impressora multifuncional colorida a laser (impressora, copiadora e scanner) sem fio 

(wireless); 

 05 aparelhos de telefone; 

 02 quadros brancos. 

 

2.2 Secretário (a) de Relações Internacionais 

 

Caberá à (ao) Secretária (o): 

 Presidir a Comissão Permanente de Internacionalização; 

 Operacionalizar as decisões estratégicas da comissão de internacionalização; 

 Manter articulação com Universidades estrangeiras, órgãos de fomento, Ministério das 

Relações Exteriores do Brasil, bem como embaixadas, consulados, organizações e 

instituições internacionais; 

 Promover ativamente ações com o objetivo de dar maior visibilidade à UFES no cenário 

internacional. 

 Representar a UFES em eventos sobre educação internacional; 

 Receber delegações estrangeiras; 

 Manter articulação com as Pró-Reitorias de Graduação e de Pesquisa e Pós-graduação; 

 Participar do planejamento estratégico da UFES junto a Pró-Reitoria de Planejamento 

para garantir que a internacionalização seja contemplada na visão e missão da UFES; 
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 Trabalhar em conjunto com a Superintendência de Cultura e Comunicação a fim de 

garantir as estratégias estabelecidas para a internacionalização in-house e para 

atualização do material de divulgação da UFES; 

 Manter relacionamento com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Assistência 

Estudantil para viabilizar formas de recepção e apoio a estudantes estrangeiros e de 

apoio a estudantes carentes brasileiros que desejam participar de programas de 

mobilidade; 

 

2.3 Comissão permanente de internacionalização 

 

Comissão formada por seis professores da UFES nomeados pelo Reitor e indicados pela (o) 

Secretária (o) de Relações Internacionais que presidirá a comissão. Um dos membros da 

comissão será nomeado como secretário (a) que deverá registrar as decisões e encaminhamentos 

da comissão (Tabela 1). Esta comissão deve se reunir de acordo com calendário anual proposto 

pela SRI e aprovado pela própria comissão. O objetivo das reuniões da comissão consiste em 

estabelecer estratégias para internacionalização da UFES. 

 

Caberá, ainda, a comissão apoiar a (o) Secretária (o) de Relações Internacionais na: 

 Representação da UFES em eventos sobre educação internacional; 

 Recepção de delegações estrangeiras; 

 Seleção, preparação (incluindo o treinamento intercultural) e orientação dos candidatos 

selecionados para a realização da mobilidade. É ainda necessária, a orientação na gestão 

da carreira ou estudos e avaliação do desempenho dos expatriados a fim de promover e 

mensurar o sucesso da internacionalização. 
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Nome Função 

 

Departamento/Centro 

 

Contato 

Professora Jane Meri Santos Presidente / 

Secretária de Relações 

Internacionais 

Departamento de Engenharia Ambiental 

Centro Tecnológico 

jmerisantos@yahoo.com.br 

Ramal: 2066 

Celular: 99795-9837 

Professora Patrícia Alcântara 

Cardoso 

Secretária da CPI / 

Coordnadora de 

mobilidade para o 

exterior 

Departamento de Engenharia da Produção 

Centro Tecnológico 

patricia.cardoso@ufes.br 

Ramal: 2673 

Celular: 98802-0202 

Professor Rodrigo Ribeiro 

Rodrigues 

Membro / 

Coordenador de 

mobilidade para a 

UFES 

Departamento de Patologia 

Centro de Ciências da Saúde 

rodrigrr@ndi.ufes.br 

Celular: 98137-2440 

Professora Denise Meyrelles de 

Jesus 

 

Membro Departamento de Educação, Política e Sociedade 

Centro de Educação 

jesusdenise@hotmail.com 

Ramal: 2894 

Celular: 99955-8308 

Professor Julio Cesar Fabris Membro Departamento de Física 

Centro de Ciências Exatas 

fabrisjc@yahoo.com.br  

Ramal 2840 

Celular: 99512-0770 

Professor Antonio Carlos Amador 

Gil 

Membro Departamento de História 

Centro de Ciências Humanas e Naturais 

antonio.gil@ufes.br 

Celular: 99862-0768 

 

Professor Teodiano Freire Bastos 

Filho 

Membro / 

Coordenador de 

acordos de cooperação 

Departamento de Engenharia Elétrica 

Centro Tecnológico 

teodiano@gmail.com 

Celular: 99722-9793 

 

Tabela 1. Membros da comissão permanente de internacionalização (CPI).

mailto:jmerisantos@yahoo.com.br
mailto:patricia.cardoso@ufes.br
mailto:rodrigrr@ndi.ufes.br
mailto:jesusdenise@hotmail.com
mailto:fabrisjc@yahoo.com.br
mailto:antonio.gil@ufes.br
mailto:antonio.gil@ufes.br
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2.4 Secretaria administrativa 

 

A secretaria administrativa trabalha em apoio à Secretária de Relações Internacionais e possui as 

seguintes atribuições: 

 Gestão da agenda do setor; 

 Preparação e acompanhamento de reuniões; 

 Divulgação das atividades de internacionalização;  

 Atualização dos canais de comunicação: página eletrônica, facebook;  

 Manutenção e melhoria contínua das instalações; 

 Realização das rotinas administrativas do setor (frequência, material de consumo, etc.); 

 Emissão de viagens;  

 Interação com setores internos da UFES para viabilização ou apresentação de visitantes de 

Universidades estrangeiras; 

 

2.4.1 Participação em eventos relacionados à internacionalização 

 

Desde a sua criação em 2011, a SRI participou de diversos eventos, encontros, reuniões e congressos 

nacionais e internacionais através de sua Secretária de Relações Internacionais, da Comissão 

Permanente de Internacionalização e da equipe interna a fim de aprimorar suas atividades, estreitar 

laços institucionais, estabelecer novos acordos e desenvolver novos projetos. 

 

Em 2014, a SRI investiu mais de 100 mil reais (Tabela 2) em aproximadamente 30 viagens nacionais 

e internacionais para sua equipe de servidores, coordenadores e comissão a fim de viabilizar a 

participação nos principais eventos da área e expandir suas atividades de internacionalização, 

totalizando aproximadamente 20 eventos. 

 

 Passagens Diárias Total 

Viagens nacionais R$ 20.585,37 R$ 6.065,76 R$ 26.651,13 

Viagens internacionais R$ 49.247,05 R$ 39.826,57 R$ 89.073,62 

   R$ 115.724,75 

Tabela 2. Investimentos em viagens para participação em eventos da área. 

Fonte: SCDP – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens 
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Através desses investimentos, a SRI executou as seguintes atividades de internacionalização: 

 

Atividade Local 

1. Reunião com Newcastle University Rio de Janeiro 

2. Fórum Canadá-Brasil de Idiomas, 

Educação e Mão-de-Obra 

São Paulo 

3. Diálogos de alto nível entre Brasil e 

França (MEC) 

Brasília 

4. Assinatura do convênio de duplo-

diploma com a Ecole des Mines des 

Nancy 

Rio de Janeiro 

5. Reunião Inglês sem Fronteiras Brasília 

6. FAUBAI Joinville 

7. Convênio de co-tutela com a 

Universidad de Sevilla (Espanha) 

Sevilla 

8. NAFSA – Conferência Anual San Diego 

9. EAIE – Conferência Anual Praga 

10. BMI – The Brazil Higher Education 

Workshop 

São Paulo 

11. Reunião CsF São Mateus e Alegre 

12. Reunião Instituto Confúcio - China Vitória 

13. AULP – Conferência Anual Macau 

14. Reunião PAEC-OEA-GCUB Washington 

15. Reunião CsF Brasília 

16. GCUB – Conferência Anual Recife 

17. Missão ANDIFES/FAUBAI à Rússia Moscou 

18. Reunião dos GTs - GCUB Brasília 

19. Semana da China na UFES Vitória 

Tabela 3. Participação em eventos sobre internacionalização 

Fonte: SCDP 

 

Desde a sua criação, em 2011, a SRI também esteve presente nos seguintes eventos: 

 

 Seminário “Acesso ao Ensino Superior no Brasil e nos Estados Unidos” – Brasília/DF – 

agosto/2012 

 Brazil Higher Education Workshop – São Paulo/SP – outubro/2012 

 IV Seminário Internacional e V Assembleia Geral do Grupo Coimbra de Universidades 

Brasileiras – Curitiba/PR – novembro/2012 
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 CXVI Reunião Ordinária do Conselho Pleno da Andifes – São Paulo/SP – novembro/2012 

 Reunião sobre o Programa Ciência Sem Fronteiras – Brasília/DF – agosto e novembro/2012 

 Reunião sobre convênios de cooperação com o Groupe des Écoles des Mines – Nancy/França 

– dezembro/2012 

 Curso de Internacionalização Universitária nas Américas – Washington DC/EUA – 

fevereiro/2013 

 Visita técnica para parceiros do Serviço de Cooperação com Países Lusófonos e Latino-

Americanos da Universidade do Porto – Portugal – fevereiro/2013 

 Reunião sobre os programas Ciência sem Fronteiras e Inglês sem Fronteiras – abril/2013 

 FAUBAI - Fórum de Assessorias das Universidades Brasileiras para Assuntos Internacionais 

– Natal/RN – abril/2013 

 Visita dos professores para o curso de mandarim do edital de bolsas de estudos para a 

Universidade de Chongqing/China – Vitória/ES – abril/2013 

 XXIII Encontro Anual da AULP – Belo Horizonte/MG – junho/2013 

 Visita à Universidade de Chongqing/China – setembro/2013 

 Visita ao Groupe des Escoles des Mines (GEM) – Nancy/França - setembro/2013 

 Reunião de preparação com os alunos selecionados para participarem do curso e treinamento 

sobre o aprendizado e o ensino da língua chinesa (mandarim) – Vitória/ES – agosto/2013 

 The Brazil Higher Education Workshop 2013 – São Paulo/SP – outubro/2013 

 Encontro regional com os Coordenadores do Programa Ciência sem Fronteiras – Brasília/DF 

– setembro/2013 

 Reunião do Programa Inglês sem Fronteiras – Brasília/DF – setembro/2013 

 V Seminário Internacional e VI Assembleia Geral do GCUB – Natal/RN – outubro/2013 

 Visita de professores de italiano para participarem do XV Congresso da Associação Brasileira 

de Professores de Italiano – Vitória/ES – outubro/2013 

 Comissão Científica do Programa PAEC-OEA-GCUB – Washington DC/EUA – 

novembro/2013 

 Diálogo de Alto Nível Brasil-França em Educação, com a presença do Exmo. Sr. François 

Hollande, Presidente da República Francesa – Brasília/DF – dezembro/2013 

 

2.4.2 Material de divulgação 

 

A SRI possui uma página eletrônica (www.internacional.ufes.br) em inglês e português com 

informações sobre todas as coordenações da Secretaria para visitantes estrangeiros e membros da 

http://www.internacional.ufes.br/
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comunidade acadêmica da UFES. O endereço eletrônico institucional da Secretaria é 

internacional@reitoria.ufes.br. 

 

A SRI dispõe de material de divulgação eletrônico (USB stick) e impresso bilíngue (português e 

inglês) confeccionado pela Superintendência de Cultura e Comunicação, além de material de 

divulgação da cidade de Vitória, disponibilizado pela Prefeitura da capital, e do estado do Espírito 

Santo, disponibilizado pelo governo do Estado. 

 

Além disso, foi elaborado em parceria com a PROGRAD e a PRPPG o Catálogo de Cursos da UFES 

contendo as principais informações acerca de currículo, perfil profissional e carreira dos 99 cursos de 

graduação e 52 cursos de pós-graduação da UFES. A primeira parte do catálogo, denominada Guia do 

Estudante e Pesquisador, já está disponível na página da SRI em duas versões, em inglês e português. 

Nele, há as principais informações sobre a UFES e o estado do Espírito Santo com o intuito de 

direcionar estudantes e pesquisadores brasileiros e estrangeiros que buscam a mobilidade para a 

UFES. 

 

2.5 Coordenação de mobilidade para o exterior 

 

A mobilidade para o exterior é responsável pela saída de docentes e discentes da UFES para a 

realização de atividades acadêmicas em instituições estrangeiras. As atribuições deste setor são: 

 Elaborar editais de todos os programas de bolsas; 

 Sistematizar os editais do programa Ciência sem Fronteiras (CsF); 

 Investigar e informar sobre programas de bolsas das agências de financiamento; 

 Contatar Universidades no exterior que recebem (receberam ou receberão) alunos e 

professores da UFES; 

 Suporte aos alunos em intercâmbio em conjunto com a PROGRAD e PRPPG;  

 Organizar arquivos eletrônico e físico; 

2.5.1 Programas de mobilidade 

 
2.5.1.1. Ciência sem Fronteiras 

 
Ciência sem Fronteiras: 1 edital em 2011, 4 editais em 2012, 4 editais em 2013 e 1 edital em 2014. 

Aproximadamente 1400 alunos de graduação inscritos no total, 50% contemplados com bolsa. O 

Programa Ciências sem Fronteiras já implementou cerca de 74731 bolsas de graduação sanduiche e 

pós-graduação em todo o país desde 2011. Cerca de 57% destas bolsas foram implementadas nos 

estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul (Figura 3). No Espírito 

Santo, foram implementadas 1139 bolsas, dentre as quais 790 bolsas para alunos da UFES (Figura 4). 

mailto:internacional@reitoria.ufes.br
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Atualmente, no estado do Espírito Santo já foram implementadas cerca de 139 bolsas por cada 

100.000 estudantes do estado (Figura 5), superior ao estado de São Paulo. 

 

Na UFES, os principais países de destino são os Estados Unidos, Reino Unido, França e Austrália 

(Figura 6) para as áreas de engenharia e biologia, biomédicas e saúde, seguidas por indústria criativa e 

ciências exatas e da terra (Figura 7). Dentre as bolsas implementadas para os alunos da UFES, a 

maioria significativa são bolsas de graduação sanduiche, com total de 702 (Figura 8). 

 

 

Figura 3. Distribuição de bolsas do Programa CsF implementadas por estado de origem.  

Fonte: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/painel-de-controle 

 

 

Figura 4. Distribuição de bolsas do Programa CsF implementadas por Instituição de origem no 

Estado do Espírito Santo. Fonte: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/painel-de-controle 

 

 

Figura 5. Evolução trimestral da distribuição de bolsas do Programa CsF implementadas por estado 

de origem na região sudeste do Brasil por cada 100.000 estudantes do respectivo estado de origem. 

Fonte: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/painel-de-controle 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/painel-de-controle
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/painel-de-controle
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/painel-de-controle
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Figura 6. Distribuição de bolsas do Programa CsF na UFES por país de destino.  

Fonte: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/painel-de-controle 

 

 

Figura 7. Distribuição de bolsas do Programa CsF implementadas na UFES por área do 

conhecimento. 

Fonte: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/painel-de-controle 

 

 

(a)                                                                                 (b) 

Figura 8. Distribuição de bolsas do Programa CsF implementadas na UFES (a) por formação e (b) 

por modalidade. 

Fonte: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/painel-de-controle 

 

2.5.1.2. Santander Universidades 

 
Santander Universidades: Luso-Brasileiras 2011, Top China 2012 e 2013, Ibero-americanas 2013 e 

2014. Total de 21 bolsas concedidas. 

 

 

 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/painel-de-controle
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/painel-de-controle
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/painel-de-controle
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 Luso- Brasileiras 

 

O Programa de Bolsas Luso-Brasileiras foi lançado em 2007 é uma iniciativa que promove o 

intercâmbio entre universidades de Brasil e Portugal. O Santander Universidades oferece bolsas de 

um semestre para estudantes de graduação aprofundarem sua formação acadêmica em diferentes áreas 

do conhecimento e vivenciarem diferentes práticas culturais. O total de 5 bolsas foram concedidas 

para alunos em 2011. 

 

 Top China 

 

O Programa Top China do Santander Universidades foi lançado em 2009 e tem como objetivo 

incentivar a cooperação bilateral para debate de temas de interesse global entre o Brasil e a China, 

contribuindo com a internacionalização da atividade acadêmica, principalmente com um dos países 

mais emergentes do mundo. Os alunos de graduação e professores de 24 universidades brasileiras 

tiveram a chance de aprender um pouco da cultura chinesas e as aulas foram ministradas no idioma 

inglês. O total de bolsas concedidas foi de 2 para alunos e 1 para professor em 2012 e 2 para alunos e 

1 para professor em 2013. 

 

 Íbero- Americanas 

 

O Programa de Bolsas Ibero-Americanas foi lançado em 2011 e é uma iniciativa criada para um 

período de 5 anos (2011 a 2015) com o objetivo de promover o intercâmbio acadêmico anual de 

estudantes de graduação entre universidades de 10 países da região da Ibero-América: Brasil, 

Argentina, Espanha, Chile, Colômbia, México, Peru, Portugal, Porto Rico e Uruguai. O total de bolsas 

concedidas para os alunos foram de 5 em 2013 e 5 em 2014. 

 

2.5.1.3. Bolsas de intercâmbio na Universidade de Chongqing (China)  

 
Foi realizada uma seleção de acadêmicos de graduação e pós-graduação da UFES para o acesso a 15 

(quinze) vagas para o curso e treinamento sobre o aprendizado e o ensino da língua chinesa – 

Mandarim, que foi realizado pelo Instituto Confúcio Sede/Hanban (Beijing) na Universidade 

Chongqing (CQU-China). O objetivo desse treinamento foi propiciar a formação de profissionais que 

adquiriram o conhecimento do referido idioma e trabalharam no ensino do mesmo nas instalações do 

Instituto Confúcio no Brasil. Total de 15 bolsas concedidas pelo período de um ano pelo Instituto 

Confúcio para o estudo de Mandarim e cultura chinesa em Chonqging.  
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2.6 Coordenação de mobilidade para a UFES  

 

A mobilidade para a UFES é o setor responsável pela entrada de alunos, professores e pesquisadores 

estrangeiros na UFES para a realização de atividades acadêmicas. As atribuições deste setor são: 

 Investigar e propor participação em redes internacionais; 

 Buscar/fomentar/ apoiar a participação de professores visitantes estrangeiros; 

 Elaborar em conjunto com a Superintendência de Cultura e Comunicação, material de 

divulgação dos cursos de graduação da UFES; 

 Trabalhar com a Pro-reitoria de Gestão de pessoas e Assistência estudantil para obtenção de 

apoio aos estudantes estrangeiros; 

 Trabalhar em conjunto com a PROGRAD e PRPPG para realização de dupla-titulação com 

instituições estrangeiras; 

 Implementação e suporte a programas de intercâmbio (Erasmus Mundus, PEC-G, BRAFITEC, 

PAEC-OEA-GCUB, etc)  

 Verificar formas de facilitar a hospedagem/moradia de alunos estrangeiros na RGV; 

 Trabalhar com a PROGRAD para cadastro e matrícula de alunos estrangeiros em cursos de 

graduação. Garantir que os colegiados sejam informados da necessidade de matrícula dos 

alunos em intercâmbio; 

 Promover o relacionamento com alunos estrangeiros; 

 Organizar arquivos eletrônico e físico; 

 

2.6.1 Programas de Mobilidade 

 

2.8.1.1. PEC-G 

 

O Programa de Estudantes – Convênio de Graduação (PEC-G), desenvolvido pelo Ministério das 

Relações Exteriores em conjunto com o Ministério da Educação, objetiva oferecer oportunidade de 

formação superior a cidadãos  de países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordos 

educacionais e culturais (especialmente da África, América Latina e Caribe). 

 

Atualmente, são 48 alunos dos países Angola, Benin, Cabo Verde, Equador, Guiné Bissau, Honduras, 

Moçambique, Paraguai, Peru, República Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe nos cursos de 

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Ciências 

Econômicas, Comunicação Social – Jornalismo, Desenho Industrial, Direito, Engenharia Ambiental, 

Engenharia Civil, Engenharia de Petróleo, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Estatística, 

Farmácia, Medicina, Música, Odontologia, Psicologia, Serviço Social. Deste total, 30 alunos recebem 

bolsa de auxílio do Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (Promisaes), Ministério da 
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Educação que tem o objetivo de fomentar a cooperação técnico-científica e cultural entre o Brasil e os 

países com os quais mantém acordos – em especial os africanos – nas áreas de educação e cultura. 

Este projeto oferece apoio financeiro no valor de seiscentos e vinte e dois reais para alunos do PEC-G 

e visa cooperar para a manutenção dos estudantes durante o curso, já que muitos vêm de países 

pobres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. PEC-G UFES alunos por país 2014 

Fonte: Coordenação de mobilidade para a UFES - SRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. PEC-G UFES alunos por centro de ensino 2014 

Fonte: Coordenação de mobilidade para a UFES – SRI 
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Em 2015, a UFES receberá 13 novos alunos através do Programa Pec-G (Tabela 4): 

Tabela 4. PEC-G Selecionados UFES 2015 

Fonte: MEC 

 

Existe, ainda, o Programa de Estudantes – Convênio Pós-graduação (PEC-PG) que está sob 

responsabilidade da PRPPG. 

 

2.8.1.2. PAEC-OEA-GCUB 

 

O Programa de Alianças para a Educação e Capacitação (PAEC/OEA/GCUB) é uma iniciativa 

conjunta da Secretaria-Geral da Organização de Estados Americanos (SG/OEA) e do Grupo Coimbra 

de Universidades Brasileiras (GCUB) que visa a internacionalização da formação (pós-graduação) de 

estudantes com nacionalidade e/ou residência nos Estados membros da OEA. O objetivo é promover 

maior integração das universidades brasileiras na região, incentivando o intercâmbio científico e 

cultural e apoiando o desenvolvimento humano de indivíduos notáveis nas Américas. A primeira 

edição do Edital PAEC-OEA foi lançado em 2012. 

Na primeira edição do Edital PAEC-OEA  lançada em 2012, os Programas de Pós-graduação da 

UFES ofereceram 11 vagas para alunos de mestrado e doutorado das Américas. Estes 11 alunos 

iniciaram seus cursos neste primeiro semestre de 2013. Na segunda edição do Edital PAEC-OEA em 

UFES 

Nome País Curso Ingresso 

Adália dos Anjos Kapoco Angola CIÊNCIAS CONTÁBEIS 2015/1 

Cátia Sufia Alves Freire de Andrade Cabo Verde ODONTOLOGIA 2015/1 

Carla Regina Boa Esperança dos Santos 
São Tomé e 

Príncipe 

ENGENHARIA DE 

PETRÓLEO 
2015/1 

Celsa Jaqueline Tavares Mendes Cabo Verde FONOAUDIOLOGIA 2015/1 

Evrad Deutou Ngalamou Camarões 
ENGENHARIA DA 

COMPUTAÇÃO 
Português 2015 UFBA 

Henry - Joel Segho Amani 

República 

Democrática do 

Congo 

ENGENHARIA 

INDUSTRIAL 

MADEIREIRA 

Português 2015 UnB 

Isabel Alegría Falconí Núñez Equador ARTES PLÁSTICAS 2015/1 

Joseph Nyambu Oroko Quênia MEDICINA Português 2015 UFBA 

Kelly Gonçalves da Moeda Cabo Verde 
ARQUITETURA E 

URBANISMO 
2015/1 

Rigo Danel Rivero Tosar Cuba DESENHO INDUSTRIAL Português 2015 UFRJ 

Salisu Adamu Salihu Nigéria ENGENHARIA QUÍMICA 2015/1 

Sandro dos Reis Amado Spencer Cabo Verde CIÊNCIAS ECONÔMICAS 2015/1 

Silvia Patricia Delgado Servián Paraguai TERAPIA OCUPACIONAL 2015/1 
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2013,os Programas de Pós-graduação da UFES ofereceram 4 vagas para alunos de mestrado e 

doutorado das Américas. Estes 4 alunos iniciaram seus cursos neste primeiro semestre de 2014. Em 

2015, serão 20 bolsas para os alunos da OEA. Os alunos já foram selecionados e começam a estudar 

em março de 2015 (Tabela 5): 

 

 

 

 
 

 

País Nome Curso 

Nicaragua 

DURÁN 

AGUIRRE,CRISTHIAN 

ELISEO 

Mestrado em Produção Vegetal [Fitossanidade (sublinhas: 

Entomologia e Fitopatologia)] 

Venezuela 

DE LUCIA 

CASTILLO,FELICIA 

Mestrado em Informática (Ciência da Computação - Sistemas 

de Informação) 

Mexico 

PÉREZ BALTAZAR,MARÍA 

IRENE 

Mestrado em Geografia (Natureza, Produção do Estado e 

Território - Estudos Urbanos e Regionais) 

Colombia 

ALBÁN 

DOMÍNGUEZ,VALERIA Mestrado em Engenharia Ambiental (Saneamento Ambiental) 

Panama 

CONTE FALCÓN,AARON 

ALEXANDER Mestrado em Engenharia Ambiental (Recursos Hídricos) 

Peru 

VELASCO 

ALVAREZ,ARTURO Mestrado em Engenharia Ambiental (Recursos Hídricos) 

Peru 

ROSALES 

AYLAS,GEORGYNIO 

YOSSIMAR Mestrado em Engenharia Ambiental (Poluição do Ar) 

Colombia 

MEDINA VELÁSQUEZ,JUAN 

FELIPE Mestrado em Engenharia Ambiental (Poluição do Ar) 

Haiti 

XAVIER PETIT-

FRERE,ILAMAN ARMAND 

Mestrado em Doenças Infecciosas (Epidemiologia das 

Doenças Infecciosas) 

Dominican 

Republic 

ROSARIO SOLIS,ANIBERKA 

DEL CARMEN 

Mestrado em Doenças Infecciosas (Diagnóstico, Clínica e 

Terapêutica das Doenças Infecciosas) 

Venezuela 

FIGUERA GÓMEZ,CELENY 

MILAGROS Mestrado em Biotecnologia (Saúde - Biotecnologia na Saúde) 

Peru 

SOCUALAYA 

SOTOMAYOR,PATRICIA Mestrado em Biotecnologia (Saúde - Biotecnologia na Saúde) 

Mexico 

RAMÍREZ PEDRAZA,DARÍO 

IVÁN 

Mestrado em Artes (Estudos em História, Teoria e Crítica da 

Arte) 

Mexico 

CONTRERAS 

GODÍNEZ,MÓNICA ELISA 

Mestrado em Artes (Estudos em História, Teoria e Crítica da 

Arte) 

Argentina 

LACHERRE ,MARIA 

CANDELARIA 

Mestrado em Arquitetura e Urbanismo (Cidade e Impactos no 

Território - Processos Urbanos e Políticas Físico-Territoriais) 
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Guatemala 

DIAZ GARCIA,CLAUDIA 

EMPERATRIZ 

Mestrado em Arquitetura e Urbanismo (Cidade e Impactos no 

Território - Processos Urbanos e Políticas Físico-Territoriais) 

Peru 

LUIS OLIVAS,DIONICIO 

BELISARIO Doutorado em Produção Vegetal (Fitotecnia) 

Colombia 

DIAZ URIBE,MAURICIO 

ALEJANDRO 

Doutorado em História (História Social das Relações Políticas 

- Estado e Políticas Públicas) 

Bolivia MARCA FLORES,GROVER 

Doutorado em Doenças Infecciosas (Epidemiologia das 

Doenças Infecciosas) 

Colombia 

FLOREZ MUÑOZ,ANGEL 

ALBERTO 

Doutorado em Doenças Infecciosas (Diagnóstico, Clínica e 

Terapêutica das Doenças Infecciosas) 

Tabela 5. PAEC-OEA-GCUB Selecionados 2015 UFES 

Fonte: GCUB 

 

2.8.1.3. Programa Erasmus Mundus Master Course in Ecohydrology (ECOHYD) 

 

Em 2013, a UFES recebeu, também, 13 alunos de 11 países (Alemanha, Bangladesh, Bósnia-

Herzegovina, China, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, Equador, Etiópia, França e Lituânia) do 

mestrado em Ecohidrologia do programa Erasmus Mundus. Em 2014, foram 16 alunos pelo 

Programa. O ECOHYD é um curso de mestrado internacional coordenado pela Universidade do 

Algarve, em Portugal, em cooperação com a University of Lodz (Poland), com a University of La 

Plata (Argentina), com Christians-Albrechts - University Zu Kiel (Alemanha), com UNESCO - IHE 

Delft (Holanda). A UFES foi convidada a participar da versão 2013/2014 do Programa Erasmus 

Mundus em Ecohidrologia como instituição associada ao consórcio e, no período de junho a agosto de 

2013 e 2014, foram ministradas disciplinas com aulas teóricas e práticas em campo e laboratório, 

além da realização de um Seminário Internacional em Ecohidrologia. A iniciativa desta colaboração 

foi advinda do Programa de Pós-graduação em Oceanografia com a colaboração do Programa de Pós-

graduação em Engenharia Ambiental. 

 

2.7 Coordenação de línguas 

 

2.7.1 Cursos preparatórios e exames de proficiência em língua estrangeira 

 

O Programa “Inglês sem Fronteiras” foi criado pelo Ministério da Educação com a proposta de 

incentivar o aprendizado do idioma inglês, bem como de propiciar uma mudança no ensino de 

idiomas nas universidades do País. Esse programa visa também a oferecer aos candidatos do 

Programa “Ciência sem Fronteiras” a possibilidade de aperfeiçoamento na língua inglesa, de maneira 

mais eficiente, de modo que esses candidatos tenham melhores condições de participar dos 

intercâmbios. Assim, esse programa promove a capacitação de alunos das instituições ensino superior, 

para que eles possam alcançar o nível de proficiência exigido nos exames linguísticos para o ingresso 

nas universidades anglófonas. Como parte do programa, em 2012 o governo federal convidou as 
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universidades federais a se tornarem Centros Aplicadores (CA) dos exames de proficiência. A ideia 

era que, se os candidatos ao CsF pudessem realizar testes de proficiência em seus próprios estados e 

fazer a prova gratuitamente, haveria mais adesão ao Programa CsF.  

 

O Magnífico reitor da UFES, por indicação da SRI, nomeou um representante para o Programa 

“Inglês sem Fronteiras” (IsF) na UFES em 2012 (Prof.ª Kyria Finardi) a fim de possibilitar o 

credenciamento definitivo da UFES como Centro Aplicador (CA) das provas de proficiência. 

 

O governo federal, em 2013, convida então as universidades que já haviam se tornado CA a criarem 

núcleos para ensino presencial de línguas (NucLi). Das 57 IES federais que já haviam se tornado CAs, 

43 tiveram suas propostas aceitas para a criação de um NucLi. A UFES é uma delas, tendo enviado 

uma proposta para criação de um núcleo com um coordenador geral, um coordenador pedagógico e 

oito professores, todos pagos com bolsa Capes prevista no edital. O programa “Inglês sem Fronteiras” 

na UFES hoje conta com um CA com capacidade para realizar cerca de 600 provas por mês e um 

NucLi de inglês com capacidade para ofertar 480 vagas, a cada 3 meses, em cursos presenciais à toda 

a comunidade acadêmica da UFES, incluindo alunos e (em breve) técnicos administrativos e docentes.  

 

O valor total do projeto aprovado foi de R$ 415.200, 00 distribuídos da seguinte forma: Bolsas (R$ 

295.200,00), recursos de capital (R$ 80.000,00) e de custeio (R$ 40.000,00). A vigência do projeto é 

de 18 meses começando em agosto de 2013 e terminando em dezembro de 2014 com a possibilidade 

de prorrogação por mais um ano. 

 

Em Novembro de 2014, o Ministério da Educação decidiu ampliar a atuação na área de idiomas 

estrangeiros e lançou o programa “Idiomas sem Fronteiras”, por meio de Portaria MEC nº 973, de 

14.11.2014 (DOU de 17.11.2014, seção 1, página 222), passando a contemplar 7 idiomas: inglês, 

francês, espanhol, italiano, japonês, mandarim e alemão. Em 2014 a Ufes passou a contar com 

representantes nas áreas de: inglês, francês, espanhol e italiano. 

 

Assim, o Centro Aplicador (CA) de Exames de Proficiência e o Núcleo de Línguas (NucLi) para o 

Programa Idiomas sem Fronteiras tem os seguintes objetivos: 

 NucLi: são responsáveis pelo desenvolvimento de projetos de ensino de línguas para 

estudantes de graduação, pós-graduação, regularmente matriculados em universidades 

federais. Em breve haverá vagas para técnicos e professores 

 Centros Aplicadores: serão responsáveis pela aplicação de testes de proficiência, em especial 

o TOEFL-ITP, para os candidatos elegíveis ao Programa Ciência sem Fronteiras, técnicos e 

professores (oferta diagnóstica). 
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Além da iniciativa do programa “Idiomas sem Fronteiras” para criação do Nucli e CA, já haviam sido 

realizados entendimentos entre a SRI e o Centro de Línguas (CL) para o credenciamento do CL para a 

aplicação dos testes de proficiência em inglês (IELTS), alemão (On Daf) e italiano, direcionados, 

principalmente, aos alunos candidatos ao programa Ciência sem Fronteiras (Tabela 3). O teste do 

Instituto Italiano de Cultura são aplicados de acordo com as chamadas do programa CsF. O IELTS e o 

OnDaf são aplicados 3 (três) vezes ao ano. O IELTS disponibiliza entre 60 e 70 vagas em cada 

aplicação e o OnDaf abre aproximadamente 90 vagas por aplicação (Tabela). Segue abaixo a tabela 

com os testes oferecidos pela Ufes e pelo Centro de Línguas. 

Teste de proficiência Responsável pela aplicação do teste Financiamento 

TOEFL (Inglês) ITP UFES, através do IsF, é centro aplicador com 
apoio do CL desde dezembro 2012. 

O MEC efetua diretamente o pagamento da 
taxa do teste (R$ 210,00 por teste). A 
UFES financia os aplicadores como 
contrapartida (R$ 29 por hora, por 
aplicador). 

IELTS (Inglês) CLC é centro aplicador desde maio 2013. - 

On Daf (Alemão) CLC é centro aplicador desde 2012. DAAD oferta testes gratuitamente. 

Instituto Italiano de Cultura 
(Italiano) 

CLC é centro aplicador desde julho 2013. A UFES financia os aplicadores como 
contrapartida (R$ 30,00 por hora por 
aplicador) 

Fonte: Coordenação de Línguas – SRI 

 

Abaixo seguem dados sobre a aplicação de testes TOEFL na Ufes, conforme informações fornecidas 

em visita do representante do programa “Inglês sem Fronteiras” junto ao MEC, em Novembro de 

2014: 

Resumo das Aplicações de Testes Testes Disponíveis na Ufes Candidatos que se registraram na 
Ufes 

1º Semestre 2014 8.940 3.497 

2º Semestre 2014 11.170 4.762 

Fonte: ISF/MEC 

 

Já o curso “My English Online” (MEO) é uma plataforma virtual de aprendizado de idiomas, parte do 

programa “Inglês sem Fronteiras”, também disponível aos alunos da Ufes: 

Período Alunos da Ufes inscritos 

Dezembro de 2013 4.733 

Outubro de 2014 8.397 

Fonte: ISF/MEC 

 

Quanto às aulas presenciais no NucLi da Ufes, seguem os dados: 

Ofertas Turmas ofertadas Turmas confirmadas Alunos inscritos na Ufes 

1ª Oferta 24 1 143 

2ª Oferta 23 23 994 

3ª Oferta Oferta encerrada Oferta encerrada Oferta encerrada 

4ª Oferta Oferta encerrada Oferta encerrada Oferta encerrada 
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5ª Oferta 24 23 993 

6ª Oferta 1 1 48 

7ª Oferta 22 21 617 

8ª Oferta 3 3 68 

Total 97 72 2.863 

Fonte: ISF/MEC 

 

2.7.2 Cursos de Português para estrangeiros 

 

Em consonância com a internacionalização e com o cotidiano da universidade, marcado pela vinda de 

alunos e professores de diversas partes do mundo, foi solicitado ao Centro de Línguas (CL) que 

reestruturasse a carga horária, a oferta dos módulos e os objetivos dos cursos de “Português Língua 

Estrangeira” para melhor atender às necessidades desses visitantes estrangeiros. 

 

O Curso “Português para Estrangeiros” do Centro de Línguas está dividido em módulos intensivos de 

24 horas, em formato regular de três horas por encontro, totalizando oito encontros por módulo. Esses 

módulos objetivam, nos níveis 1A e 1B, potencializar a compreensão auditiva e a proficiência oral dos 

alunos, para que os mesmos possam mais rapidamente interagir no seu cotidiano e na sala de aula. 

Nos níveis 2, 3 e 4, os módulos estarão atrelados aos níveis do Exame Celpe-Bras, visando à 

preparação para esta certificação, caso a desejem. O curso conta com 8 módulos: básico (PLE 1A e 

PLE 1B), intermediário (PLE 2A e PLE 2B), intermediário superior (PLE 3A e PLE 3B) e avançado 

(PLE 4A e PLE 4B). 

 

Em alinhamento com a metodologia de ensino de línguas estrangeiras do Centro de Línguas, o curso 

de Português Língua Estrangeira usa como base o método comunicativo, que entende que o 

aprendizado de uma língua se desenvolve de maneira bem sucedida quando o aluno é levado a usar a 

língua para se comunicar em uma situação de real significado. Além disso, o curso também leva em 

consideração o fato de que o aluno está em imersão no Brasil, exposto às situações reais de uso da 

língua. 

 

O curso tem como objetivo oferecer aos alunos as habilidades adequadas para o enfrentamento de 

situações de comunicação cotidiana, além de oferecer ao aluno o aprendizado e a prática das 

habilidades orais e escritas exigidas no Celpe-Bras. Os alunos novos fazem o teste de nivelamento e 

então, são matriculados no nível equivalente. 

 

Seguem dados fornecidos pelo Centro de Línguas, sobre os cursos de Português para Estrangeiros, no 

ano de 2014. 
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Período do 
curso 

Carga horária 
do período 

Nível ofertados Número de vagas Alunos Ufes Alunos da 
comunidade 

Fevereiro – 
Março 2014 

24h 1A 15 - 6 

24h 1B 15 2 5 

24h 2A 15 1 9 

TOTAL DO PERÍODO 45 3 20 

 

Período do 
curso 

Carga horária 
do período 

Nível ofertados Número de vagas Alunos Ufes Alunos da 
comunidade 

Abril 2014 24h 1B 15 - 5 

24h 2A  15 2 2 

24h 2B 15 3 10 

TOTAL DO PERÍODO 45 5 17 

 

Período do 
curso 

Carga horária 
do período 

Nível ofertados Número de vagas Alunos Ufes Alunos da 
comunidade 

Maio – Junho 
2014 

24h 2A 15 - 3 

24h 2B 15 2 2 

24h 3A 15 3 4 

TOTAL DO PERÍODO 45 5 9 

 

Período do 
curso 

Carga horária 
do período 

Nível ofertados Número de vagas Alunos Ufes Alunos da 
comunidade 

Agosto – 
Setembro 2014 

24h 1A 15 - 4 

24h 1B 15 2 3 

24h 2A  15 - 4 

TOTAL DO PERÍODO 45 2 11 

 

Período do 
curso 

Carga horária 
do período 

Nível ofertados Número de vagas Alunos Ufes Alunos da 
comunidade 

Setembro – 
Outubro 2014 

24h 1B 15 - 6 

24h 2B 15 - 5 

TOTAL DO PERÍODO 45 - 11 

 

Período do curso Carga horária 
do período 

Nível ofertados Número de vagas Alunos Ufes Alunos da 
comunidade 

Novembro- 
Dezembro 2014 

24h 1A 15 - 1 

24h 2A  15 - 4 

24h 3A  15 - 2 

TOTAL DO PERÍODO 45 - 7 

 

2.7.3 Tradução de artigos científicos 

 

Em 2014, através de uma ação conjunta com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, foram 

oferecidos aos professores vinculados aos programas de pós-graduação serviços de tradução e revisão 

de artigos científicos. Totalizando 202 traduções em todas as áreas de pós-graduação da UFES, o 

investimento total foi de R$ 84.902,60 até o presente momento. Na Figura são apresentadas a 

utilização dos serviços de tradução por centro de ensino da UFES. 
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Figura. Traduções e revisões realizadas em 2014, por centro, nos programas de pós-graduação da 

UFES. 

Fonte: PRPPG 

 

2.7.4 Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras – Grupo de Trabalho 

 
Em Novembro de 2014, o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB) reuniu-se na UnB 

em 14/11/2014 para discutir a criação de grupos de trabalho para os seguintes tópicos: Blocos 

regionais e cooperação universitária; Internacionalização da educação superior e circulação de 

pessoas; Reconhecimento de títulos e acreditação. A Ufes teve seu representante eleito como vice-

coordenador do grupo “Internacionalização da educação superior e circulação de pessoas”. Foi 

definida uma carta contendo uma proposta de atividades para 2015. 

2.7.5 Encontro Nacional do Programa Idioma sem Fronteiras 

 
Em Dezembro de 2014, aconteceu o Encontro Nacional do Programa “Idioma sem Fronteiras”, no 

período de 09 a 12/12/2014, com atividades no Museu Nacional e no Ministério da Educação. Na 

ocasião participaram os Coordenadores Gerais do programa “Inglês sem Fronteiras”, Coordenadores 

Pedagógicos e representantes de outros idiomas, incluindo: espanhol, francês, italiano, alemão, 

japonês, mandarim e português como língua estrangeira. Participaram cerca de 700 pessoas. Houve 

diversas palestras, incluindo temas como internacionalização, avaliação e boas práticas. Os 

professores dos Núcleos de Línguas (NucLi) apresentaram pôsteres com suas experiências locais e 

houve premiação dos melhores trabalhos. 
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2.7.6 Fórum Brasil-Canadá 

 
Em Março de 2014 ocorreu o Fórum Brasil-Canadá de Idiomas, Educação e Mão-de-Obra em São 

Paulo, nos dias 19 e 20/03/2014. Na ocasião a “Association of Universities and Colleges of Canada” 

(AUCC) promoveu interações entre diversas instituições brasileiras e canadenses para fomentar 

parcerias e entendimento dos sistemas de ensino e trabalho no Canadá, além de questões como o 

ensino de idiomas naquele país 

2.7.7 Semana da China na UFES 

 
De 27/11 a 02/12/2014 ocorreu a semana da China na Ufes, em parceria com o Instituto Confúcio, em 

celebração aos 40 anos de relações entre Brasil e China. A abertura do evento contou com a presença 

do Cônsul Geral da China no Rio de Janeiro e com o Prof. Severino Cabral, diretor de um instituto de 

pesquisa sobre a China e Ásia Pacífico. Houve uma exposição de fotografias no Centro de Línguas, 

com imagens da agência Xinhua. Também foi ofertado um mini-curso de mandarim. Alunos da Ufes 

que estudaram na China também relataram suas experiências. Além disso, aconteceu uma mostra de 

cinema, com diversos filmes de destaque no contexto do cinema chinês. 

2.7.8 Reuniões ISF/CSF nos Campi Alegre e São Mateus 

 
Nos meses de Agosto e Setembro, ocorreram visitas aos campi de Alegre e São Mateus, com o 

objetivo de divulgar o programa Ciência sem Fronteiras em parceria com o programa Inglês sem 

Fronteiras. Foram divulgadas oportunidades como testes de proficiência (TOEFL), cursos online 

(MEO) e cursos presenciais (NucLi) para expandir a proficiência em língua inglesa. 

2.7.9 Acompanhamento de Missões Estrangeiras na UFES 

 
Ao longo de 2014 ocorreram visitas de diversas delegações estrangeiras na Ufes, com apoio de 

membros da SRI, incluindo países como: Austrália, Canadá, França, Finlândia e Irlanda – com 

tradução/interpretação em reuniões entre a UFES e representantes estrangeiros. 

 

2.8 Coordenação de acordos de cooperação 

 

Esta divisão é responsável pelo fomento e formalização de acordos de cooperação internacional. As 

atribuições desta divisão são:  

 Elaborar de textos de convênios em duas línguas (quando necessário) de cooperação 

internacional entre a UFES e Universidades estrangeiras; 

 Estabelecer parceria com o Departamento de Contratos e Convênios da UFES para apreciação 

e aprovação dos convênios ou contratos nas instâncias apropriadas; 
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 Acompanhar processos para formalização de convênio após a sua redação até a assinatura por 

representantes das instituições envolvidas; 

 Verificar a validade dos convênios existentes e propor prorrogação, quando for o caso; 

 Verificar os convênios existentes na UFES que ainda não foram formalizados pela Instituição 

e propor formalização; 

 Contatar Universidades estrangeiras para realização de acordos de cooperação; 

 Contatar unidades da UFES para realização de acordos de cooperação; 

 Trabalhar em conjunto com a PRPPG para internacionalização dos programas de pós-

graduação da UFES com objetivos de melhoria da pós-graduação; 

 Elaborar em conjunto com a Superintendência de Cultura e Comunicação, material de 

divulgação dos cursos de pós-graduação da UFES. 

 

2.8.1 Convênios firmados 

 

A UFES possui 48 acordos vigentes com instituições estrangeiras. Os países que se destacam na 

cooperação com a universidade são França e Portugal, seguidos por Espanha, Alemanha, Itália e 

México, conforme mostra o gráfico abaixo. 

 

Gráfico 3. Convênios ativos por país 

Fonte: Coordenação de acordos de cooperação – SRI 

 

Em 2014, foram iniciadas 22 propostas de acordo de cooperação entre a UFES e universidades 

estrangeiras. Destaca-se, nesse ano, a iniciativa de cooperação com países mais diversificados em 

comparação com os polos habituais de cooperação da universidade, como Cuba, Reino Unido, 

Colômbia, Irlanda e Turquia (Gráfico 4). 
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Gráfico 4. Convênios 2014 – por país 

Fonte: Coordenação de acordos de cooperação 

 

Do total de acordos iniciados, um terço foi concluído e está ativo. Os outros dois terços estão em 

andamento e serão finalizados nos próximos meses (Gráfico 5). 

 

 

Gráfico 5.  Convênios 2014 – ativos x em andamento 

Fonte: Coordenação de acordos de cooperação 

 

A Tabela 7 apresenta a lista completa e detalhada de instituições estrangeiras formalmente 

conveniadas à UFES. 
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IES Tipo de processo Situação Coordenador Departamento Vigência 

ALEMANHA 1 

Justus Liebig University 

Giessen 

Convênio - Faculdade 

de Linguagens, 

Literatura e Cultura Ativo Prof. Erineu Foerste 

Depto. de Linguagens, Cultura 

e Educação - CE jul/13 a jul/18 

 

2 

Helmut Schmidt Universität - 

Universität der Bundeswehr 

Hamburg 

Convênio - 

Engenharias Ativo 

Profª. Patrícia 

Alcântara Cardoso 

Depto. de Engenharia de 

Produção - CT mar/14 a mar/19 

 

3 Universitat Siegen 

Protocolo de 

Intenções Ativo Prof. Erineu Foerste 

Depto. de Linguages, Cultura 

e Educação - CE jan/13 a jan/18 

 

4 

Deggendorf University of 

Applied Sciences 

Protocolo de 

Intenções Ativo 

Prof. Hans-Jorg 

Andreas Schneebeli 

Depto. de Engenharia Elétrica 

- CT abr/10 a abr/15 

CANADÁ 1 Ryerson University 

Protocolo de 

Intenções Ativo 

Prof. Teodiano Freire 

Bastos Filho 

Depto. de Engenharia Elétrica 

- CT jun/13 a jun/18 

 

2 

Huntsman Marine Science 

Centre 

Convênio - pesquisa, 

pós-graduação, 

servidores Ativo 

Prof. Luiz Fernando 

Loureiro Fernandes 

Depto. de Oceanografia e 

Ecologia - CCHN dez/12 a dez/17 

CHILE 1 

Universidad Católica de 

Temuco 

Protocolo de 

Intenções Ativo 

Prof. José Eduardo 

Macedo Pezzopane 

Depto. de Ciências Florestais e 

da Madeira - CCA set/13 a set/18 

CHINA 1 Universidade de Chongqing 

Protocolo de 

Intenções Ativo 

Profª. Jane Meri 

Santos 

Depto. de Engenharia 

Ambiental nov/10 a nov/15 

CUBA 1 Universidad de Pinar del Rio 

Protocolo de 

Intenções Ativo SRI SRI ago/14 a ago/19 

ESPANHA 1 

Universitat Politecnica de 

Valencia 

Convênio - 

Intercâmbio de alunos Ativo 

Profª. Surama Freitas 

Zanini 

Depto. de Medicina 

Veterinária - CCA set/14 a set/19 

 

2 

Agencia Estatal Consejo 

Superior de Investigaciones 

Científicas - CSIC 

Protocolo de 

Intenções Ativo 

Profª. Surama Freitas 

Zanini 

Depto. de Medicina 

Veterinária - CCA out/13 a out/18 
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3 Universidad de A Coruña 

Convênio - 

Intercâmbio de alunos 

e servidores Ativo 

Profª. Maria 

Auxiliadora de 

Carvalho Corassa 

Depto. de Teoria da Arte e 

Música - CAR set/13 a set/17 

 

4 Universidad de Sevilla 

 

Ativo 

Profª. Stelamaris 

Coser 

Depto. de Línguas e Letras - 

CCHN 

mai/13 até o 

final da tese 

 

5 

Universidad Autonoma de 

Madri 

Protocolo de 

Intenções Ativo Prof. Dalton Vassalo 

PPG em Ciências Fisiológicas 

- CCS jul/14 a jul/19 

EUA 1 

University of North Carolina 

at Greensboro  

Protocolo de 

Intenções Ativo SRI SRI set/13 a set/18 

FRANÇA 1 Observatoire de la Côte d'Azur 

Protocolo de 

Intenções Ativo 

Prof. Julio Cesar 

Fabris Depto. de Física - CCE jan/13 a jan/15 

 

2 Groupe des Ecoles des Mines 

 

Ativo 

Profª. Jane Meri 

Santos 

Depto. de Engenharia 

Ambiental mai/11 a mai/16 

 

3 

Ecole Nationale d'ingenieurs 

du Val de Loire 

Protocolo de 

Intenções Ativo Prof. Gregório Neto 

Depto. de Engenharia de 

Produção - CT mai/11 a mai/16 

 

4 

Ecole Nationale d'ingenieurs 

de Brest 

Protocolo de 

Intenções Ativo 

  

jun/11 a jun/16 

 

5 

Ecole Nationale d'ingenieurs 

de Metz 

Convênio - 

Engenharia Ativo Prof. Gregório Neto 

Depto. de Engenharia de 

Produção - CT dez/10 a dez/15 

 

6 

Ecole Nationale d'ingenieurs 

de Saint-Etienne 

Protocolo de 

Intenções Ativo Prof. Gregório Neto 

Depto. de Engenharia de 

Produção - CT mai/11 a mai/16 

 

7 

Ecole Nationale d'ingenieurs 

de Tarbes 

Protocolo de 

Intenções Ativo Prof. Gregório Neto 

Depto. de Engenharia de 

Produção - CT jun/11 a jun/16 

 

8 Université de Poitiers 

Protocolo de 

Intenções Ativo 

  

jul/12 a jul/15 

 

9 Ecole Telecom Paris Tech Convênio - CT Ativo 

Prof.ª Maristela 

Gomes da Silva 

Depto. de Engenharia Civil - 

CT mar/10 a mar/15 
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10 

Ecole Speciale des Travaux 

Publics du Batiment et de 

l'industrie Convênio - CT Ativo 

Prof.ª Maristela 

Gomes da Silva 

Depto. de Engenharia Civil - 

CT abr/10 a abr/15 

 

11 

Université Paris-Est Marne-la-

Vallée 

Convênio - Letras e 

Línguas, Filosofia e 

História Ativo 

Prof.ª Adriana 

Campos Depto. De História - CCHN mai/12 a mai/16 

ITÁLIA 1 

Universitá Ca' Foscari 

Venezia 

Convênio cotutela 

PPG Letras Ativo 

Prof.ª Leni Ribeiro 

Leite 

Depto. de Línguas e Letras - 

CCHN abr/13 a abr/18 

 

2 

Instituto Politecnico di Milano 

- POLIMI  

Convênio - 

Engenharia e 

Arquitetura Ativo 

Profª. Maria 

Auxiliadora de 

Carvalho Corassa 

Depto. de Teoria da Arte e 

Música - CAR jan/13 a jan/18 

 

3 

Università Degli Studi di 

Salerno 

Protocolo de 

Intenções Ativo 

Profª. Jane Meri 

Santos 

Depto. de Engenharia 

Ambiental abr/11 a abr/16 

 

4 

Università Degli Studi di 

Sassari 

Protocolo de 

Intenções Ativo Prof. Erineu Foerste 

Depto. de Linguages, Cultura 

e Educação - CE nov/11 a nov/16 

MÉXICO 1 

Universidad de Las 

Californias Internacional 

Protocolo de 

Intenções Ativo SRI SRI set/14 a set/19 

 

2 

Universidade Nacional 

Autônoma do México 

(UNAM) e Centro de 

Investigaciones sobre América 

Latina y el Caribe (CIALC) 

Protocolo de 

Intenções Ativo 

prof. Antonio Carlos 

Amador Gil Depto. de História - CCHN set/14 a set/19 

 

3 

Centro de Investigación 

Científica de Yucatán - CICY 

Protocolo de 

Intenções Ativo 

Profª. Patricia 

Machado Bueno 

Fernandes 

Depto. de Ciências 

Fisiológicas - CCS ago/12 a ago/17 

MOÇAMBIQUE 1 

Universidade Eduardo 

Mondlane 

Protocolo de 

Intenções Ativo 

Profa. Jurema José de 

Oliveira 

Depto. de Línguas e Letras - 

CCHN dez/12 a dez/14 
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NORUEGA 1 

Instituto SINTEF do Brasil, 

SINTEF Materials and 

Chemistry, Environmental 

Technology Center 

 

Ativo 

Prof. Renato David 

Ghisolfi 

Depto. de Oceanografia e 

Ecologia - CCHN jun/13 a jun/18 

 

2 Ostfold University College 

Protocolo de 

Intenções Ativo Prof. Pedro Fortes 

Depto. de Medicina Social - 

CCS jul/10 a jul/15 

PORTUGAL 1 

Universidade de Lisboa (pós 

fusão UL e UTL) 

Protocolo de 

Intenções Ativo SRI SRI abr/14 a abr/19 

 

2 Universidade Beira Interior 

Protocolo de 

Intenções Ativo 

Prof. Edmilson Costa 

Teixeira 

Depto. de Engenharia 

Ambiental - CT 

out/2013 a 

out/2018 

 

3 Universidade de Aveiro 

Protocolo de 

Intenções Ativo SRI SRI mar/13 a mar/18 

 

4 Universidade de Coimbra 

Protocolo de 

Intenções Ativo SRI SRI out/13 a out/18 

 

5 Universidade do Algarve 

Protocolo de 

Intenções Ativo SRI SRI mar/13 a mar/18 

 

6 Universidade do Porto 

Protocolo de 

Intenções Ativo 

Profª. Maria Virgínia 

Moraes de Arana 

Depto. de Arquivologia - 

CCJE fev/13 a fev/18 

 

7 Universidade de Lisboa 

Protocolo de 

Intenções Ativo 

Profª. Denise 

Meirelles de Jesus 

Depto. de Educação, Política e 

Sociedade - CE out/12 a out/17 

 

8 

Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro 

Protocolo de 

Intenções Ativo 

Prof. José Tarcísio da 

Silva Oliveira 

Depto. de Ciências Florestais e 

da Madeira - CCA abr/13 a abr/18 

 

9 Universidade do Minho 

Protocolo de 

Intenções Ativo 

Profª. Vânia Carvalho 

de Araújo 

Depto de Educação, Política e 

Sociedade - CE abr/13 a abr/18 

 

10 

Universidade Técnica de 

Lisboa 

Protocolo de 

Intenções Ativo 

Prof. Vagner Tebaldi 

de Queiroz e Prof. 

Nilton Cesar Fiedler 

Depto. de Química e Física - 

CCA/Depto. de Ciências 

Florestais e da Madeira - CCA jun/13 a jun/18 

REINO UNIDO 1 

University of the West of 

England, Bristol 

Protocolo de 

Intenções Ativo 

Profª. Patricia 

Alcantara Cardoso 

Depto. de Engenharia de 

Produção - CT jul/14 a jul/19 
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URUGUAI 1 Universidad de la República 

Protocolo de 

Intenções Ativo SRI SRI abr/14 a abr/19 

TOTAL 48 

       

 

Tabela 7. Tabela de instituições conveniadas à UFES. 

Fonte: Coordenação de acordos de cooperação – SRI 
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3 Edital de fomento à cooperação internacional 

 

Em 2012, em colaboração com a PRPPG, foi lançado o Edital de Fomento à Cooperação Internacional 

que contemplou 14 propostas de grupos de pesquisa vinculados a programas de pós-graduação com 

recursos de R$ 30.000,00 por projeto para despesas de custeio (diárias e passagens aéreas) a fim de 

realizar missões de trabalho num prazo de 18 meses envolvendo professores pesquisadores brasileiros 

no exterior e/ou professores pesquisadores estrangeiros no Brasil, totalizando R$ 400.000,00 em 

recursos para o edital. 

 

Foram selecionados os projetos dos seguintes programas de pós-graduação da UFES: Biotecnologia, 

Ciências Biológicas, Doenças Infecciosas, Educação, Engenharia Elétrica, Física, História, 

Informática, Letras, Oceanografia Ambiental, Política Social e Psicologia. Foram realizadas 

atividades como visitas técnicas, apresentações de conferências, participações em bancas de defesa de 

dissertação, participações em congressos, colaboração em projetos de pesquisa, publicações de artigos 

científicos e etc. O prazo do edital de 2012 encerra-se em dezembro de 2014, quando serão 

apresentados os relatórios finais. 

 

Os bons resultados do edital de 2012 resultaram em um novo edital lançado no início de 2014. Com o 

intuito de dar continuidade ao fomento às atividades de cooperação internacional dos programas de 

pós-graduação da UFES, novos programas terão a oportunidade de realizar suas atividades 

internacionais nesse novo edital. Foram selecionados os seguintes programas: Biotecnologia, Ciências 

Biológicas, Ciências Fisiológicas, Doenças Infecciosas, Engenharia Ambiental, Engenharia Elétrica, 

Física, Geografia, História, Informática, Política Social, Química e Saúde Coletiva. As regras e 

valores foram mantidos do primeiro edital. 

 

 


