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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: 

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

institucional e de qualificação das atividades acadêmicas; 

2. Assessorar as diversas unidades acadêmicas da UFES na implementação da cooperação 

internacional; 

3. Selecionar, preparar e divulgar informação sobre programas e iniciativas de cooperação 

internacional; 

4. Oferecer oportunidades de mobilidade à comunidade UFES; 

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

UFES; 

6. Fomentar a implementação de convênios para realização de atividades de pesquisa em 

colaboração com instituições estrangeiras; 

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

embaixadas, consulados, organizações e instituições internacionais; 

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

internacional. 

Em junho de 2015, foi desenvolvido o Planejamento Estratégico Setorial da SRI, juntamente 

com a PROPLAN – Pró-Reitoria de Planejamento. Foram definidos, dentre outras ações, 

missão, visão e valores do setor. 

Missão SRI - Promover e gerir a internacionalização da Universidade Federal do Espírito 

Santo. 

Valores SRI - Comprometimento com o desenvolvimento institucional; Respeito ao próximo; 

Transparência das informações; Compromisso com a pluralidade e a diversidade étnica e 

cultural; Responsabilidade social; Cooperação interna e com os parceiros externos à 

Universidade. 

Visão SRI - Ser agente de consolidação da cultura de internacionalização na UFES. 
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2.1 Infraestrutura e recursos humanos 

2.1.1 Pessoal 

Em 10 de 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 

• Coordenação de línguas 

• Coordenação de acordos de cooperação 

Para atender à Resolução 08/2014, a SRI dispõe de cinco servidores, dois bolsistas 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. 
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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 
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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; 

• 02 armários horizontais com 02 portas cada; 

• 01 armário vertical para arquivo com 04 gavetas; 

• 02 aparelhos de ar-condicionado split; 

• 02 computadores desktop; 

• 03 computadores laptop; 

• 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; 

• 01 frigobar; 

• 02 quadros brancos; 

• 01 quadro verde. 

2.1.3 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 

comunidade acadêmica da UFES. Os endereços eletrônicos institucionais da Secretaria são: 

Informações Gerais - internacional@ufes.br 

Mobilidade para o exterior - mobilidade.internacional@ufes.br 

Mobilidade para a UFES - incoming@ufes.br 

Acordos de cooperação - acordos.internacional@ufes.br 

Idiomas - idiomas.internacional@ufes.br 
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A SRI dispõe de material de divulgação digital 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. 

2.2 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; 

• 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 pesquisadores e estudantes estrangeiros e de apoio a 

estudantes carentes brasileiros que desejam participar de programas de mobilidade; 
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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. 

Tabela 1. Membros da comissão permanente de internacionalização 

 
Nome 

Função 

 
Departamento/Centro 

 
Contato 

Professora Jane Meri 
Santos 

Presidente / 
Secretária de Relações 
Internacionais 

Departamento de 
Engenharia Ambiental 
Centro Tecnológico 

jane.m.santos@ufes.br 
Ramal: 2066 
Celular: 99795-9837 

Professora Patrícia 
Alcântara Cardoso 

Secretária da CPI / 
Coordenadora de 
mobilidade para o 
exterior 

Departamento de 
Engenharia da Produção 
Centro Tecnológico 

patricia.cardoso@ufes.br 
Ramal: 2673 
Celular: 98802-0202 

Professor Jair Adriano 
Lima Silva 

Membro / Coordenador 
de mobilidade para a 
UFES  

Departamento de 
Engenharia Elétrica 
Centro Tecnológico 

jair.silva@ufes.br 
Celular: 99894-3940 
 

Professor Rodrigo 
Ribeiro Rodrigues 

Membro / Coordenador 
de acordos de 
cooperação 

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 
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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; 

• Integração e liderança dos servidores nas atividades de todas as coordenações. 

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; 

2.6 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; 
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• 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; 

2.7 Coordenação de acordos de cooperação 

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

As atribuições desta coordenação 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; 

• 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. 
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2.8 Coordenação de línguas 

Foi identificada a necessidade da criação de uma coordenação de línguas a fim de oferecer apoio e 

subsídios na implantação de um Plano de Letramento Acadêmico Internacional para incrementar o 

processo de internacionalização e mobilidade acadêmica da UFES em trocas acadêmicas 

transnacionais. A coordenação de línguas tem o objetivo de incrementar a proficiência de português 

para estudantes e pesquisadores estrangeiros e de línguas estrangeiras para estudantes e pesquisadores 

da UFES, além de fomentar o uso crítico da linguagem em todos os seus contextos por meio do 

desenvolvimento da comunicação transcultural.  

 

As atribuições desta coordenação são:  

• Apoiar a publicação em inglês por meio da oferta de cursos de inglês, revisão de textos, 

tradução e suporte linguístico durante o processo de submissão de trabalhos em inglês para a 

comunidade acadêmica da UFES;  

• Desenvolver as habilidades orais e escritas de compreensão e de produção em inglês da 

comunidade acadêmica da UFES por meio da inserção de disciplinas e cursos de inglês 

instrumental na grade curricular da graduação;  

• Preparar os docentes dos programas de pós graduação de excelência da UFES para ofertar 

cursos no formato MOOC (Massive Online Open Courses) tanto em português com legenda 

em inglês e em inglês, visando à projeção da UFES no cenário transnacional da educação à 

distância – em que estão as maiores universidades do mundo-, bem como à capacitação da 

comunidade docente para desempenhar suas atividades acadêmicas em instituições 

estrangeiras de nível superior bem como na UFES, em seu contato com acadêmicos 

estrangeiros;  

• Expandir os conhecimentos teóricos e as práticas de letramentos que orientam o ensino-

aprendizagem de inglês como língua internacional para uma educação cidadã diante do 

cenário contemporâneo de globalização por meio de seminários e encontros;  

• Viabilizar e apoiar a condução de projetos de pesquisa que contribuam para a produção 

científica no âmbito (inter)institucional e internacional;  

• Desenvolver habilidades comunicativas e acadêmicas em inglês a fim de capacitar 

acadêmicos da UFES a obter a aprovação nos exames de proficiência nessa língua 

incentivando sua participação em programas de mobilidade acadêmica tanto IN quanto OUT;  
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3. Atividades de Mobilidade para o Exterior em 2015 

3.1 Programas de mobilidade  

3.1.1 Ciência sem Fronteiras 

Ciência sem Fronteiras é um programa que 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. 

Ao final de 2015, o Programa Ciência sem Fronteiras totalizou 73.353 bolsas de graduação sanduíche, 

sendo que destas, 37.357 foram direcionadas à região Sudeste (Figura 3).  

 

Figura 3: Distribuição das Bolsas de Graduação por região. 
Fonte: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/painel-de-controle 
 

O Estado do Espírito Santo foi contemplado com 1.337 bolsas de graduação sanduíche, sendo 891 

bolsas destinadas a UFES, conforme Figura 4.  

 

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 
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Nota-se que do total de bolsas implementadas ao Estado do Espírito Santo, a UFES foi contemplada 

pela maioria das bolsas, representando 66,69% do total, enquanto o IFES, recebeu 16,75% das bolsas 

e UVV, instituição particular de ensino, 3,96%.  

Das 891 bolsas implementadas para a UFES, 806 bolsas são para estudantes da graduação, 51 bolsas 

para estudantes de doutorado sanduíche, 16 bolsas de doutorado, 10 bolsas de pós-doutorado e 04 

bolsas de visitante especial, conforme gráfico na Figura 5. 

 

(a)                                                                         (b) 

Figura 5. 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 
 

Na UFES, os principais países de destino são os Estados Unidos (353 alunos), Reino Unido (165 

alunos), Austrália (121 alunos), Canadá (111 alunos), Alemanha (103 alunos) e França (94 alunos), 

conforme pode ser verificado na Figura 6.  

 

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 

 

No destino, destacam-se, portanto, os países de língua inglesa, nos quatro primeiros lugares de opção 

destino. 

As áreas de conhecimento em destaque foram engenharia e novas tecnologias e biologia, biomédicas e 

saúde, seguidas por indústria criativa e ciências exatas e da terra (Figura 7).  
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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 
 

As áreas contempladas são reflexo das metas do Programa CsF que priorizou as áreas de Engenharia, 

Tecnologia e Inovação. 

A distribuição das bolsas por gênero no Espírito Santo acompanhou a média nacional, tendo sido 

distribuídas 745 bolsas (55,8%) para o público masculino e 588 bolsas (44,11%) para o público 

feminino.  

3.1.2 1.2. Programa de Bolsas Ibero-Americanas Santander Universidades 2015-2016  

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.  

No ano de 2015, foram priorizados os países com os quais a UFES já estabelecia acordos de 

cooperação para o fortalecimento destas relações.  Nesse sentido, os países contemplados foram 

Portugal, Espanha, Chile, México e Uruguai. 

Em 2015, o programa recebeu 13 inscrições e foram selecionados 05 alunos para o Chile, Espanha, 

México, Uruguai e Portugal. 

3.1.3 1.3 ERASMUS + 

O programa Erasmus+ é um programa da União Europeia nos domínios da educação, da formação, da 

juventude e do desporto para o período de 2014-20201.  

No segundo semestre de 2015, o projeto Mobilidade Humana e Circularidade de Ideias, do 

Laboratório dos Movimentos Migratórios é vinculado a Linha de Pesquisa de Políticas Públicas do 

                                                           
1 REGULAMENTO (UE) N.º 1288/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 11 de 
dezembro de 2013, que cria o Programa «Erasmus+»: o programa da União para o ensino, a formação, a 
juventude e o desporto 
 (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0073:EN:PDF) 
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Programa de Pós-Graduação em História da UFES, coordenado pela professora Maria Cristina 

Dadalto, foi contemplado pelo Edital de Fomento 2014 realizado pela Secretaria de Relações 

Internacionais e a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação.  Este projeto conta como instituição 

colaboradora a Università Ca ́Foscari de Venezia, na Itália.  

No segundo semestre de 2015, foram abertas as inscrições para a pré-seleção de acadêmicos de 

graduação, mestrado e doutorado da UFES para a realização de um período de estudos na Università 

Ca ́Foscari de Venezia, na Itália. 

A iniciativa foi desenvolvida em parceria com o projeto Erasmus + que concedeu 5 bolsas para alunos 

de graduação, 4 bolsas para estudantes de mestrado, sendo  2 bolsas reservadas para estudantes do 

Programa de Pós-Graduação em Letras e 2 bolsas para acadêmicos de doutorado. Durante o período 

de estudos, os selecionados da graduação receberão mensalmente 650 euros, os de mestrado 750 euros 

e os de doutorado 850 euros. 33 estudantes de graduação solicitaram bolsas, sendo pré-selecionados 

05 estudantes para a futura aprovação da Universidade de Ca´foscari, permanecendo 04 estudantes em 

um cadastro de reserva. Para as bolsas de Mestrado inscreveram-se 15 estudantes, sendo 02 estudantes 

pré-selecionados, para a futura aprovação da Universidade de Ca´foscari, restando 05 para a formação 

de cadastro de reserva. Para Doutorado e Professor Visitante, inscreveram e foram pré-selecionados, 

02 doutorandos e 02 professores visitantes. 

3.1.4 1.4 BRAFITEC 

No segundo semestre de 2015, a Secretaria de Relações Internacionais (SRI) lança edital do programa 

de intercâmbio internacional BRAFITEC oferecendo 30 vagas para algumas universidades na França. 

As oportunidades são para estudantes de graduação da UFES na área de Engenharias. Os selecionados 

receberão bolsas de estudo, passagens aéreas e auxílio-saúde financiados pela CAPES.  

A seleção foi realizada pelos professores do Centro Tecnológico em parceria com a Secretaria de 

Relações Internacionais, sendo 16 alunos selecionados, das áreas de engenharia civil, elétrica, 

petróleo, ambiental, computação, produção e mecânica, para as universidades Institut Mines-Télécom 

(IMT), Nancy/ENIM/ENSIAME, ESTP, Telecom Bretagne, Telecom ParisTech, Arts et Métiers 

ParisTech, na França. 

Em junho de 2015, a Senhora Nathalie Fick do Institut Mines-Télécom (IMT) e o professor Cesar 

Finger da Universidade de Santa Maria, visitaram o campus de Alegre e Jerônimo Monteiro para 

prospectar um novo projeto BRAFITEC para os cursos de Engenharia Madeireira, Química e de 

Alimentos. 
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3.1.5 1.5 PhD Exchange Program Australia - Brazil 04 April - 27 May 2016 

A Embaixada Australiana em Brasília em 2015a divulgação do Programa de Intercâmbio (Curta 

Duração) para Alunos de Doutorado. O objetivo do programa é aproximar pesquisadores brasileiros e 

australianos por meio de seus alunos de doutorado.  O intercâmbio ocorrerá no período entre 04 de 

Abril e 27 de Maio de 2016.  

Inscreveram-se 06 alunos da UFES nas áreas de Biologia Vegetal, Administração, Educação Física e  

Saúde Pública. 

Os benefícios ofertados pelo Governo Australiano foram:  

·  Auxílio de até AUD 3.000,00 para despesas de viagem; 

·  Auxílio de até AUD 5.400,00 para despesas durante a estadia na Austrália; 

·  Seguro saúde (aproximadamente AUD 160,00 por mês) 

 

Esse programa de curta duração contribuiu para que a SRI e a PRPPG definissem procedimentos 

quanto à possibilidade do aluno receber bolsa de ajuda de custo para períodos de curta duração 

enquanto também recebe a bolsa de doutorado.  

3.2 Mobilidade por conta própria  

A Secretaria de Relações Internacionais da Universidade Federal do Espírito Santo abriu o programa 

de mobilidade acadêmica por conta própria no ano de 2015 que tem como objetivo proporcionar aos 

alunos de graduação da UFES uma experiência acadêmica internacional. 

Para esse primeiro edital, no ano de 2015, foram pré-selecionados três alunos que aguardariam a  

confirmação da candidatura pelas Universidades hospedeiras. 

3.3 Divulgação de oportunidades no exterior  

3.3.1 Reino Unido - Bolsa Chevenning  

Por meio do financiamento do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido e de organizações 

parceiras, o governo britânico abriu as inscrições para o Programa Chevening 2015. Desde 1983, a 

iniciativa oferece bolsas de estudo para inúmeros estudantes de diversas partes do mundo. As bolsas 

são para mestrados e tem duração de um ano. Além disso, o programa permite candidaturas em 

qualquer área. Também fica a cargo do interessado escolher a universidade britânica de destino. 
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Os selecionados podem conseguir bolsa mensal, ajuda de custo para subsistência com valor fixo (para 

um bolsista), uma passagem de ida e volta em classe econômica para o Reino Unido e auxílios extras 

para cobrir gastos essenciais. 

Entre os ex-participantes estão Lélio Bentes Corrêa, Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, 

Eduardo Paranhos, Diretor Jurídico da Microsoft Brasil, Ruth de Aquino, colunista da revista Época e 

o Alvaro Uribe Velez, ex-presidente da Colômbia. 

No dia 27 de outubro de  2015, a Srª Kate Thornley, Secretária para Assuntos Políticos da Embaixada 

do Reino Unido no Brasil, esteve na UFES e fez uma apresentação do programa Chevenning, aos 

alunos de graduação e pós-graduação no Auditório do LABPETRO.  

3.3.2  Holanda - Nuffic Neso Brazi 

 

No dia 09 de dezembro de 2015, no Auditório do Centro de Ciências Exatas da UFES, a Fundação 

sem fins lucrativos que representa o ensino superior holandês no Brasil, Nuffic Neso Brazil, 

apresentou orientações aos estudantes de graduação e pós-graduação que desejam ter uma experiência 

internacional de estudos de qualidade, os diferenciais do ensino superior holandês. 

A Holanda oferece mais de 2100 opções de cursos totalmente ministrados em inglês em diversas áreas 

de conhecimento, além de programas de bolsas de estudo exclusivos para brasileiros de alto nível 

acadêmico. 

3.4 Participação em eventos  

3.4.1  MISSÃO A PORTUGAL - Março de 2015 

A missão a Portugal possibilitou a visita a varias universidades e a participação da Coordenadora de 

Mobilidade ao Exterior em eventos e reuniões. 

As Universidades visitadas foram Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Universidade 

de Coimbra, Universidade do Minho, campi Braga e Guimarães,  

As reuniões foram com as Secretarias de Relações Internacionais locais e também para tratar de 

diferentes projetos como Erasmus +, projeto PLI multidisciplinar (Matemática, Química e Biologia), e 

a metodologia PBL (Problem Based Learning).  



 

19 
 

3.4.2 Conferência Anual da Associação Brasileira de Educação Internacional 

(FAUBAI),  Cuaiabá - Abril de 2015  

A Coordenação de Mobilidade ao Exterior participou entre os dias 25 e 29 de abril, a FAUBAI 2015 – 

27ª edição da Conferência Anual da Associação Brasileira de Educação Internacional (FAUBAI), que 

reuniu representantes ligados à internacionalização do ensino superior do Brasil e do mundo visando 

aprofundar a discussão sobre formas de se garantir cooperações mais equilibradas entre países e 

instituições na área de Educação Superior.  

3.4.3 MISSÃO AOS ESTADOS UNIDOS - Maio de 2015 

A missão aos Estados Unidos possibilitou a visita a varias universidades e a participação da 

Coordenadora de Mobilidade ao Exterior no evento anual NAFSA: ASSOCIATION OF 

INTERNATIONAL EDUCATORS, realizado em Boston, entre os dias 24 a 29 de maio de 2015.  

As universidades visitadas foram Stevens Institute of Technology em Nova Jersey, Universidade de 

Columbia em Nova York e, em Massachussets, a Massachussets Institute of Technology (MIT) e a 

Universidade de Harvard.  

Além da participação no eventual anual do NAFSA, a missão foi destinada a reuniões com a 

secretaria de relações internacionais local, com professores da programa de pós-graduação e a à visita 

às instalações das Universidades.  

3.4.4  European Association for International Education - Escócia - Glasgow - 

Setembro de 2015 

A Secretaria de Relações Internacionais participou da 27ª Conferência Anual, nos dias 15 a 18 de 

setembro de 2015, da Associação Europeia de Educação Internacional em que estiveram mais de 5000 

participantes de 90 países do mundo.  

3.4.5 Associação Brasileira de Educação Internacional  - Regional Sudeste - Dezembro 

de 2015 

A Secretaria de Relações Internacionais participou do Encontro Anual da Regional Sudeste da 

FAUBAI no Rio de Janeiro, em que foram apresentadas as oportunidade de cooperação da União 

Européia dentro do Programa Erasmus + e foram discutidos os temas para a Assembléia Geral da 

Faubai em 2016. 
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4. Atividades de Mobilidade para a UFES em 2015 

4.1 Programas de Mobilidade 

No ano de 2015, a UFES recebeu 78 alunos estrangeiros oriundos de diversos países incluindo 

estudantes de graduação e pós-graduação que realizam intercambio de curta duração e o curso 

completo na UFES. O Gráfico 1 ilustra a totalidade dos alunos recebidos durante o ano de 2015, 

separados por país de origem. 

 

Figura 8. Mobilidade para a UFES por país 2015.  

De acordo com a Figura 8, infere-se que embora a mobilidade para a UFES já se encontre em pleno 

processo de diversificação o peso do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) ainda 

é pujante na realidade de intercâmbio/convênio da instituição. Outro programa de monta de 

mobilidade para a Universidade é o Programa de Alianças para a Educação e Capacitação (PAEC), 

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

Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB), que possibilitou o intercâmbio de 28 

estudantes latino-americanos, ocupando assim o segundo lugar no ranking da mobilidade. Os alunos 

do PEC-G e PAEC realizam os cursos completos na UFES, ou seja, recebem os diplomas de 

graduação e pós-graduação somente pela UFES.  

4.1.1 O Programa de Estudante-Convênio para Graduação PEC-G 

O programa PEC-G, desenvolvido pelo Ministério das Relações Exteriores em conjunto com o 

Ministério da Educação, objetiva oferecer oportunidades 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 do Caribe. 
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Atualmente, são 41 alunos dos países tais como Angola, Benin, Cabo Verde, Congo-Kinshasa, Cuba, 

Equador, Guiné Bissau, Honduras, Paraguai, Peru, São Tomé e Príncipe (Figura 9) nos cursos de 

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Artes Plásticas, Ciência da Computação, Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social – Jornalismo, Desenho Industrial, Direito, 

Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Petróleo, Engenharia de Produção, 

Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Fonoaudiologia, Medicina, Odontologia, Pedagogia, 

Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional (Figura 10). Deste total, 24 alunos recebem bolsa de 

auxílio do Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (Promisaes), que tem o objetivo de 

fomentar a cooperação técnico-científica e cultural entre o Brasil e os países com os quais mantém 

acordos.   

 

Figura 9. PEC-G UFES alunos por país 2015.  

 

Figura 10. PEC-G UFES alunos por centro de ensino 2015.  
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Em 2016, a UFES receberá 11 (onze) novos alunos por meio do Programa PEC-G, conforme ilustra a 
Tabela 2.  
 
Tabela 2. PEC-G selecionados UFES 2015 

Nome País Curso Ingresso 
Andreina del Rocío Saá Calle Equador Psicologia 2016/01 

Christian Isaac Salvador Salazar Equador Engenharia de Petróleo 2016/01 
Kafita Anna Maria Ndasimana Namíbia Engenharia Elétrica Português 2016 UFBA 

Lawrence ADU-Twum Gana Administração Português 2016 UFBA 
Liz Keyla Salcedo Bandera Colômbia Nutrição 2016/01 

Philipa Osafo Aduama Gana Enfermagem Português 2016 UFBA 
Salmi Ndanyengwa Petrus Namíbia Engenharia Civil Português 2016 UFBA 

Tatiana da Graça Pires Cabo Verde Oceanografia 2016/01 
Tuna-tate Amwanka Namíbia Engenharia Mecânica Português 2016 UFBA 

Evrad Deutou Ngalamou Camarões Engenharia da Computação 2016/01 
Joseph Nyambu Oroko Quênia Medicina 2016/01 

Fonte: MEC 
 

A UFES recebe, ainda, estudantes estrangeiros de Pós-Graduação por meio do Programa de 

Estudantes Convênio para Pós-graduação (PEC-PG), programa este sob responsabilidade direta do 

MEC e dos diversos programas de pós-graduação desta Universidade. 

4.1.2 O Programa de Convênio para Pós-graduação PAEC-OEA-GCUB 

O Programa de alianças para a Educação e Capacitação (PAEC) da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) em parceria com o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB)  que 

visa a internacionalização da formação em nível de 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/GCUB foi lançada 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 no primeiro semestre de 2013. Na segunda edição do Edital PAEC-OEA, de 

2013, os Programas de Pós-graduação da Universidade ofereceram quatro vagas para alunos de 

mestrado e doutorado das Américas. Esses quatro discentes iniciaram seus cursos no primeiro 

semestre de 2014. Em 2015, a UFES recebeu 13 alunos nesta modalidade de intercâmbio para estudos 

nos Programas de Pós-Graduação (nível Mestrado) em Engenharia Ambiental, Biotecnologia, 

Arquitetura e Urbanismo, Produção Vegetal, Artes, Informática e Geografia e quatro alunos para os 

Programas de Pós Graduação (nível doutorado) em Doenças Infecciosas, Produção Vegetal e História. 
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No Gráfico 4 verifica-se que os pós-graduandos recebidos pela Universidade em 2015 são oriundos de 

países da América Latina e da América Central. 

 

Figura 11. PEC-G UFES alunos por país 2015 
Fonte: Coordenação de mobilidade para a UFES – SRI 
Para 2016, estão previstos 26 bolsas para os alunos da OEA no âmbito deste programa. Os alunos já 

foram selecionados e a maioria começa a estudar em março de 2016 (Tabela 3).             

 
Tabela 3. PAEC-OEA-GCUB selecionados UFES 2016                                                                         

País Nome Programa de Pós Graduação 

Mexico David Rivera Batista Mestrado Em Letras 

Argentina María Antonella Barone Guzmán Mestrado em Psicologia Institucional 

Colombia Álvaro Adolfo Faccini Martínez Doutorado em Doenças Infecciosas 

Peru María Butrón Sevillano Mestrado em Engenharia Ambiental 

Haiti Rinaldo Durosier Mestrado em Doenças Infecciosas 

Honduras Kellyn Joselyn Andino López Mestrado em Biotecnologia 

Peru Julio Miguel Angeles Suazo Mestrado em Engenharia Ambiental 

Venezuela Daniela Marisol Pérez Angarita Doutorado em Psicologia 

Peru Rosario del Pilar de La Cruz Vila Mestrado em Linguística 

Haiti Marie Nadeige Thomas  Mestrado em Doenças Infecciosas 

Colombia Jaime Alberto Rodríguez  Doutorado em História 

Argentina Florencia Inés Pretto Baraldi  Mestrado em Política Social 

Colombia Nicolas Ortiz Ruiz  Doutorado em Saúde Coletiva 
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Haiti Alfred Jacques  Doutorado em Saúde Coletiva 

Peru Ronald Henry Fernandez Chunga  Mestrado em Engenharia Ambiental 

Colombia Hugo Alberto Paternina Ruiz  Doutorado em Psicologia 

Chile Rodrigo Esteban Gutiérrez Herrera  Mestrado em Educação Física 

Colombia Oscar Geovanny Enriquez Martinez  Mestrado em Nutrição e Saúde 

Costa Rica Andrés Felipe Méndez Corea  Mestrado em Biotecnologia 

Colombia Said Leonardo Diaz Saenz  Doutorado em Letras 

Honduras Valeria Carbajal Rivera  Mestrado Em Arquitetura E Urbanismo 

Mexico Arnulfo Tadeo Lopez Delgado  Mestrado em Geografia 

Colombia Nohora Astrid Velez Carvajal  Doutorado em Produção Vegetal 

Peru Johanna Acuña Pfuyo  Mestrado em Clínica Odontológica 

Ecuador Luis Alberto Contreras Alvarez  Mestrado em Bioquímica e Farmacologia 

Argentina Natalia Ayelén Moleón Torres  Mestrado em Psicologia Institucional 

Fonte: GCUB 
 

4.1.3 Programa Erasmus Mundus Master Course in Ecohydrology (ECOHYD) 

Em 2015, a UFES recebeu, também, 10 alunos de 9 países (Alemanha, Estados Unidos, Filipinas, 

Guatemala, Holanda, Índia, México e Paquistão) do mestrado em Ecohidrologia do Programa 

Erasmus Mundus. 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 a Christians-Albrechts - University Zu Kiel (Alemanha) e com a 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 participação neste programa 

foi de iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Oceanografia em conjunto com o Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Ambiental. 
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4.1.4 Programa BRAFITEC 

O programa CAPES-BRAFITEC  objetiva promover o intercâmbio de estudantes em todas as 

especialidades da engenharia. Estudantes brasileiros podem cursar até um ano de sua graduação na 

França e estudantes franceses podem estudar no Brasil pelo mesmo período.  

Em 2015 a UFES recebeu oito alunos franceses pelo programa para cursar um período dos cursos de 

Engenharia Ambiental, Engenharia da Computação, Engenharia Mecânica, Engenharia do Petróleo e 

Engenharia de Produção.  

4.2 Mobilidade para a UFES via Acordos de Cooperação 

Em função dos acordos de cooperação vigentes firmados entre a UFES e instituições de ensino e 

pesquisa estrangeiras a Universidade recebeu 6 alunos estrangeiros oriundos de Alemanha e Uruguai 

para cursarem um ou dois semestres letivos (no máximo) na instituição. Os intercambistas tiveram 

oportunidade de cursar disciplinas ofertadas em mais de um curso de graduação da UFES.  

Outro convênio de cooperação firmado em 2012 entre a UFES e o Politecnico di Milano – Le Scuola 

di Arcitettura e Le Scuola di Ingegneria – viabiliza a vinda de estudantes italianos para a Universidade 

a fim de cursarem um semestre letivo de engenharias ou arquitetura. Conhecido por Polimi este 

acordo visa o intercâmbio de estudantes e docentes entre as instituições de ensino parceiras. Em 2015 

a UFES recebeu três alunos italianos, sendo dois para a Engenharia de Produção e um para a 

Engenharia Mecânica para cursarem um semestre letivo. 

4.3 Programa “Anjos na UFES” 

Trata-se de um projeto da SRI que visa acompanhar a acolhida dos alunos estrangeiros recebidos pela 

Universidade por meio de uma ação conjunta da Secretaria com os “anjos”. Os alunos voluntários 

selecionados para “anjos” cumprem um serviço voluntário, portanto, sem vínculo empregatício 

e desprovido de obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim nos moldes da Lei n° 9608 

de 1998.  O programa não é uma atividade para ensino/aprendizado de idiomas entre as partes 

envolvidas (“anjo” e intercambista acolhido), mas permite interações que auxiliam o conhecimento 

linguístico dos idiomas de preferência informados por ambos. 

A seleção de “anjos” de 2015 contou com mais de 100 alunos voluntários da UFES e atendeu a três 

campi da instituição: Alegre, Goiabeiras e São Mateus. Para 2016 a SRI ampliou o perfil aceito para 

“anjos”. No edital n° 01/2016 – SRI/UFES podem se inscrever membros da comunidade interna da 

UFES: alunos de graduação e pós-graduação, servidores técnicos administrativos e docentes. Este 
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edital pretende atender a demanda por “anjos” nos quatro campi da UFES – Goiabeiras, Maruípe, São 

Mateus e Alegre – e na base oceanográfica de Aracruz que receberem alunos estrangeiros no semestre 

letivo 2016/1. 

5. Atividades de Letramento em 2015 

5.1 Idiomas sem Fronteiras (IsF) 

Principal programa gerido pela Coordenação de Línguas, o IsF foi criado como Inglês sem Fronteiras 

em 2012 e foi rebatizado como Idiomas sem Fronteiras em 2014, com a proposta de atender 8 

idiomas: inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, japonês, mandarim e português como língua 

estrangeira.  

Atualmente a UFES conta com representantes nas áreas de: inglês (Claudia Kawachi e Laura Ribeiro), 

francês (Luís Fernando Bulhões), espanhol (Claudia Lanis), italiano (Igor Porsette) e português como 

língua estrangeira (Santinho Souza).  

Como Centro Aplicador (CA) de testes TOEFL, a UFES contou com 9 aplicadores certificados para 

aplicar 5.198 testes (dados até Outubro/2015) em Goiabeiras, atingindo cerca de 20% de seus 

estudantes, porcentagem próxima da média nacional. Em 2015, foram ofertadas mais de 8 mil vagas 

para testes.  

Quanto ao Curso Online (My English Online) ofertado gratuitamente pela Capes dentro do contexto 

do programa IsF, temos mais de 8 mil alunos inscritos.  

Quanto aos Cursos Presenciais no NucLi, tivemos 12 professores bolsistas, com capacidade de 

atender 540 estudantes a cada oferta (a cada 2 meses). Os cursos mais procurados foram de 

“conversação”, “leitura e escrita acadêmica” e “preparação para o teste TOEFL-ITP”.  

Houve ofertas de cursos presenciais em São Mateus e Alegre, sendo 2 turmas em cada campus, 

atendendo a uma demanda desses campi, para alunos que já tinham realizado teste TOEFL em 

Goiabeiras, porém algumas turmas não foram completas por um problema de logística. Em reunião 

com Prof. Roney, diretor do Ceunes, ficou decidido que esse problema seria resolvido com oferta de 

espaço físico no centro da cidade para poder ofertar turmas do Nucli e provas do TOEFL para o 

Ceunes (Previsão para 2016).  

Houve uma redução de 12 para 10 bolsas no NucLi, por conta de ajustes financeiros no programa e 

em virtude de termos algumas turmas ociosas, em razão das turmas que não foram completas na oferta 

8, mas depois de nos reunirmos com a equipe IsF e representantes do CEUNES, pensamos em 
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estratégias para evitar a ociosidade de turmas, tendo assim um maior aproveitamento dos recursos do 

IsF na UFES. Após reuniões com a gestão do IsF ficou claro que o programa pretende focar na 

formação docente na área de idiomas e no âmbito da UFES a Coordenação de Línguas se propôs a dar 

todo o apoio necessário às licenciaturas de línguas estrangeiras, em especial ao italiano, francês e 

espanhol, para que eles consigam mais recursos humanos para viabilizar projetos de extensão em 

parceria com o Centro de Línguas e o IsF no âmbito da UFES. 

5.2 Parceria com Centro de Línguas 

O Centro de Línguas foi um grande parceiro da SRI em 2015. Além de disponibilizar espaço para 

grande parte das aulas do NucLi e para a sua secretaria administrativa, também foi o local para 

aplicação dos testes TOEFL (Sextas e Sábados) e realização do curso do Conselho Britânico 

(Researcher Connect).  

Quanto ao curso de Português como língua estrangeira, houve oferta de bolsas para 20 alunos de pós-

graduação, participantes do programa PAEC-OEA que ingressaram na UFES em 2015.  

Quanto ao curso de mandarim para iniciantes, houve duas turmas (Sextas e Sábados), com 15 alunos 

cada. 

5.3 Bolsistas estrangeiros para apoio á coordenação de línguas 

5.3.1 Bolsistas da Comissão Fulbright/EUA (ETA) 

Em 2015, a UFES recebeu quatro assistentes (Ellana, Flavia, Michelle e Sarena) de ensino de inglês 

(English Teaching Assistants) da Comissão Fulbright, sendo que duas delas atuaram junto às 

atividades do NucLi/IsF, com oferta de oficinas específicas, como pronúncia e vida acadêmica nos 

EUA. As outras duas atuaram em atividades propostas pela SRI, como a oferta de oficinas específicas 

para pós-graduação e revisão de material de divulgação. Essas ETA também desenvolveram oficinas 

com alunos e professores dos campi de Alegre e São Mateus, atendendo a uma solicitação das 

comunidades desses campi, com visitas a cada dois meses. Além disso, atuaram em conjunto com as 

aulas do NucLi, quando ofertadas nesses campi.  

A partir de uma consulta aos PPG, foram planejadas e ofertadas oficinas para professores de pós-

graduação, incluindo os programas de Psicologia, Nutrição e Saúde Coletiva (aqueles que 

responderam ao convite) em Goiabeiras e Maruípe, em módulos com duração de 1 mês cada. Nesses 

módulos foram tratados temas como “Leitura e Escrita Acadêmica em inglês” e “Apresentação oral 
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em inglês de trabalhos acadêmicos”. Houve também oficinas para alunos de pós-graduação, com 

temas semelhantes, com turmas de 15 alunos cada.  

As ETA também realizaram uma “Education Week” em novembro, ofertando oficinas, palestras e 

atividades culturais para a comunidade da UFES. Algumas das atividades culturais ofertadas pelas 

ETA aconteceram nos eventos da Independência Americana (4 de julho) e do dia de Ação de Graças 

(Thanksgiving), com apresentação de música, dança, exibição de filmes e brincadeiras típicas dessas 

ocasiões.  

Em 2016, está previsto o envio de apenas 2 ETA para a UFES, por conta de ajustes financeiros no 

programa Fulbright, mas tendo em vista que outras universidades tiveram cortes de bolsistas e ETA 

maiores do que os nossos, consideramos que a UFES está aproveitando bem os recursos advindos do 

programa IsF. 

5.3.2 Bolsista do Instituto Confúcio (China) 

Esse instituto enviou uma bolsista (Lixia Chen), que esteve na UFES de março a dezembro, para 

desenvolver e executar a oferta de oficinas para alunos da UFES que estudaram na China em 2013, 

por meio do programa Hanban. Esses alunos tiveram dois módulos de curso de mandarim, com 

duração de cerca de 60 horas cada. As aulas foram desenvolvidas em salas do Centro de Educação e 

do Departamento de Psicologia (CEMUNI VI). Também foi disponibilizada a oferta de turmas para 

iniciantes em mandarim, em parceria com o Centro de Línguas, por meio de um curso de regime 

especial. Foram formadas duas turmas, com aulas às Sextas e Sábados, com 15 alunos cada. Além 

disso, houve oferta de testes de proficiência HSK, tanto para os alunos de nível intermediário, como 

para os alunos iniciantes. 

5.4 Tradução 

5.4.1 Tradução de artigos científicos (PRPPG) 

Na parte de tradução de textos científicos, a PRPPG possibilitou os seguintes números: 216 artigos 

traduzidos em 2014 (mais de 9 mil dólares investidos) e 82 artigos traduzidos em 2015 (mais de 3 mil 

dólares investidos), permitindo a circulação da produção da UFES internacionalmente. 

5.4.2 Projeto de extensão (PROEX) para tradução 

Denominado “Construção de cidadania por meio da língua”, esse projeto contou com duas alunas 

bolsistas PROEX e duas alunas voluntárias. A partir do trabalho dessas alunas foi possível traduzir 

parte dos currículos dos cursos de graduação, principalmente daqueles cursos que enviam alunos para 

o programa Ciência sem Fronteiras. Não foi possível concluir a tradução em vista da quantidade 
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de textos a serem traduzidos. 

5.4.3 Projeto de sinalização universitária 

A SRI realizou o acompanhamento do projeto de Sinalização Universitária, desenvolvido pelo curso 

de Desenho Industrial (Design), com a criação de placas que incluem idioma estrangeiro. Esse projeto 

ainda não foi concluído, mas em breve receberemos o material a ser traduzido. 

5.4.4 Parceria com a SUPECC 

A parceria com a SUPECC ocorreu para revisão de páginas institucionais e elaboração de material de 

divulgação em língua estrangeira. Além disso, há uma servidora na Supecc designada especificamente 

para realizar a divulgação de matérias na área internacional. 

5.5 Eventos 

5.5.1 Participação em eventos 

• Faubai (Abril/2015) – participação em oficinas sobre ações de internacionalização; 

além disso, houve apresentação de trabalho da UFES na sessão sobre o programa Idiomas sem 

Fronteiras. Mais detalhes em relatório enviado em Maio/2015. 

• Visitas aos campi de Alegre e São Mateus, para divulgação das ações do programa 

Idiomas sem Fronteiras e execução de oficinas para professores de pós-graduação 

(Maio/2015). 

• Encontro de Coordenadores IsF (Maio/2015) – nessa ocasião foram definidas as 

estratégias para o segundo semestre de 2015, como a oferta de testes e turmas presenciais; foi 

apresentado o sistema de diário de classe, para registro de notas e frequência dos alunos. 

• Porto InterWeek – Curso de Formação em Relações Internacionais na Universidade 

do Porto (Junho/2015) – com duração de cinco dias, o curso foi uma oportunidade única para 

se conhecer as ações de internacionalização que tem ocorrido na Europa e as possibilidade de 

interação com o Brasil. Mais detalhes no relatório enviado em Julho/2015. 

• Reunião GT – GCUB em Campinas (Agosto /2015) – reunião do grupo de trabalho do 

GCUB para se discutir o que foi realizado até então e definir as próximas ações do GT. 

• Encontro Internacional do Programa “Idiomas sem Fronteiras” (Novembro/2015) – 

maior encontro do IsF até então, esse evento reuniu representantes dos diversos idiomas 

contemplados no IsF em Brasília, provenientes de mais de 60 universidades. Ao todo foram 
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cerca de 600 participantes. Representantes do Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Itália, 

Suécia, Luxemburgo (e outros) apresentaram suas ações e propostas de parceria. Na ocasião, a 

UFES foi premiada com o segundo lugar, após apresentar sua proposta de internacionalização 

em conjunto com o ensino de idiomas. Dois representantes da UFES serão custeados para 

participar do TESOL 2016, em Baltimore, um dos maiores eventos de ensino de inglês no 

mundo. Mais detalhes em relatório enviado em Dezembro/2015. 

5.5.2 Apoio a Eventos 

Na 3ª Jornada de Ensino de Línguas Estrangeiras (JELE), a SRI apoiou a logística do evento, 

participando das reuniões de organização da jornada, e permitindo a vinda (passagens/diárias) da 

presidente do programa Idiomas sem Fronteiras, Denise de Abreu e Lima, para realizar palestra nesse 

evento. Nessa ocasião, a Prof. Denise teve a oportunidade de se reunir com a SRI, o Reitor, a Proplan 

e o Centro de Línguas, para divulgar o IsF e alinhar informações para a boa execução do programa na 

UFES. A Coordenação de Línguas se fez presente também no evento, apresentando trabalhos e 

mediando uma mesa sobre internacionalização com a presença da Prof. Denise de Abreu e Lima. A 

Coordenação de Línguas também se fez presente no III Congresso Nacional de Estudos Linguísticos 

(Conel) realizado pelo Programa de Pós Graduação em Linguística (PPGEL) em novembro na UFES, 

com apresentação de trabalhos e participação na comissão científica do evento.  

Nas edições do “Dia da Cultura Internacional” em 2015 (Cabo Verde, Estados Unidos, Itália e Cuba) 

a coordenação de línguas esteve presente para auxiliar na parte que lhe coube. Atividades desses dias 

incluíram: hasteamento de bandeiras, relatos de brasileiros que estudaram no exterior, relatos de 

estrangeiros que estudam na UFES, oferta de prato típico no restaurante universitário e atividades 

culturais (dança, música, mostra de filmes, etc.). 

5.6 Acompanhamento de Missões Estrangeiras 

A coordenação de línguas esteve presente na recepção e acompanhamento de missões estrangeiras na 

UFES (incluindo a tradução/interpretação em reuniões com o Reitor), com a presença de 

representantes de: Rússia, França, Holanda, México, Reino Unido e Estados Unidos (entre outros). 

A parceria com a Education USA ocorreu a partir de uma reunião com o Consulado Americano, em 

visita à UFES. Depois dessa visita, a representante da Education USA realizou palestras na UFES 

para divulgação de oportunidades acadêmicas em Universidades norte-americanas. 
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5.7 Parceria com Conselho Britânico (Fundo Newton) 

A partir de uma chamada pública do Conselho Britânico (BC) e Fundo Newton, a UFES foi 

contemplada com recursos (via Fapes) para trazer duas representantes do BC, responsáveis pela oferta 

do curso Researcher Connect, direcionados para professores de pós-graduação. Vinte professores 

foram selecionados para esse curso, que teve duração de três dias, no qual foram ensinadas técnicas de 

leitura e escrita acadêmica e apresentações/interações em eventos acadêmicos. Os professores que 

participaram do curso elogiaram bastante essa iniciativa. 

6. Atividades de Cooperação Internacional em 2015 

6.1 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 2015, a SRI investiu mais de 100 mil reais (Tabela 4) em mais de 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 (Tabela 5). 

Além disso, pela primeira vez a UFES foi representada no estande da FAUBAI em dois importantes 

eventos internacionais, NAFSA e EAIE. 

Tabela 4. Investimentos em viagens para participação em eventos da área. 

 Passagens Diárias Total 

Viagens nacionais R$ 16.482,04 R$ 17.170,95 R$ 33.652,99 

Viagens internacionais R$ 28.317,18 R$ 70.788,02 R$ 99.105,20 

   R$ 132.758,19 

Fonte: SCDP – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens 

Tabela 5. Participação em eventos sobre internacionalização 

Atividade Local 

1. Reunião GT-GCUB Porto Alegre 

2. Encontro da regional sudeste - FAUBAI Rio de Janeiro 

3. FAUBAI Cuiabá 

4. Reunião para NAFSA Brasília 
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5. Reunião Inglês sem Fronteiras Brasília 

6. XI Fórum BRAFITEC Curitiba 

7. Reunião GT-GCUB Campinas 

8. Reunião PEC-G Vitória 

9. EAIE – Conferência Anual Glasgow 

10. 100k Strong in the Americas São Paulo 

11. Encontro Idiomas sem Fronteiras Brasília 

12. Acordo de cooperação com École des Mines 

de Douai 

Paris 

13. Missão a universidades portuguesas Porto 

14. NAFSA – Conferência Anual Boston 

15. Porto InterWeek Porto 

16. Oficinas e Palestras IsF Alegre 

17. Oficinas e Palestras IsF São Mateus 

18. III Jornada de Ensino de Língua Estrangeira Vitória 

19. Acordo com a Universidad Autonoma de 

Barcelona 

Belo Horizonte 

20. Acordo com a Universite Pierre et Marie 

Curie 

Paris 

21. Fórum Brasil-Rússia Moscou 

Fonte: SCDP 

6.2 Dia da Cultura Internacional 

Em 2015, foi lançado o Dia da Cultura Internacional, uma parceria da Secretaria de Relações 

Internacionais e da Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES com o intuito de, todo mês, 

celebrar a cultura de determinado país, oferecendo as comidas típicas do lugar no Restaurante 

Universitário e realizando atividades artísticas e culturais, debates e seminários. 

Iniciado em agosto, foram celebrados os seguintes países: 

Agosto – Cabo Verde 

Setembro – Estados Unidos 

Outubro – Itália 

Novembro – Cuba 

A programação dos eventos inclui hasteamento de bandeira dos países homenageados por autoridades 

representantes desses países, atividades acadêmicas e culturais tais como apresentações de músicas e 

danças típicas e exposição de atividades realizadas por alunos e professores da UFES com o país em 
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questão, bem como de estrangeiros desses países na UFES, além de exibição de filmes no Cine 

Metrópolis. O Restaurante Universitário também participa do Dia da Cultura Internacional servindo 

um prato típico do país na data em que são realizadas as atividades do evento. O evento acontece 

sempre na última quinta-feira de cada mês e já está prevista a agenda para 2016. 

Março  Guiné Bissau 

Abril  Alemanha  

Maio  Peru 

Junho  Portugal 

Agosto  França 

Setembro Angola 

Outubro Reino Unido 

Novembro Espanha 

6.3 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 encerrou-se em dezembro de 2014, quando são 

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

valores foram mantidos do primeiro edital. 

Em 2015, 75% dos projetos utilizaram seus recursos para executar as missões previstas no projeto 

submetido e aprovado. 15% dos projetos utilizaram metade dos recursos e apenas 10% ainda não 

iniciaram as atividades previstas. Esses 25% tem até o fim do primeiro semestre de 2016 para cumprir 

o cronograma do projeto. O edital, no ano de 2015, promoveu a mobilidade de 13 professores da 

UFES para Universidades e Institutos fora do Brasil, além da mobilidade de 17 pesquisadores 

estrangeiros para a UFES. 

Devido aos bons resultados que o Edital vem apresentando desde sua criação, há a intenção de mantê-

lo pelos próximos anos. 

Tipo de despesa Valor (Reais) 

Passagens internacionais 104.502,09  

Passagens nacionais 1.839,64  

Diárias internacionais 104.683,26  

Diárias nacionais para colaboradores eventuais  26.554,30  

Total 237.579,29  
 

6.4 Acordos de cooperação internacional 

A UFES possui 72 acordos vigentes com instituições estrangeiras (Figura 12 e Tabela 6), além dos 

convênios de cotutela, um aumento de 50% em relação a 2014. Nesse ano, os destaques são Espanha e 

Itália, que dobraram a quantidade de acordos em relação a 2014, juntando-se a Portugal e França 

como os países com maior quantidade de acordos vigentes. 

Outro destaque de 2015 são os novos países que entraram na lista dos acordos ativos da UFES. São 

eles: Argentina, Austrália, Colômbia, Equador, Holanda, Irlanda, Paraguai, Polônia, Rússia e Turquia. 

Em 2015, foram iniciadas 37 propostas de acordo de cooperação entre a UFES e universidades 

estrangeiras, um crescimento de aproximadamente 65% em relação ao ano anterior. Além dos novos 

países mencionados anteriormente, há outros novos países cujos processos estão em andamento, como 

Bolívia e Peru. (Figura 13). Do total de acordos iniciados, quase metade já está finalizada e 

vigente.(Figura 14). A Tabela 6 apresenta a lista completa e detalhada de instituições estrangeiras 

formalmente conveniadas à UFES. 
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Figura 12. Convênios ativos por país. Fonte: Coordenação de acordos de cooperação – SRI 

 

 

 

Figura 13. Convênios 2015 – por país. Fonte: Coordenação de acordos de cooperação. 
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Figura 14.  Convênios 2015 – ativos x em andamento. Fonte: Coordenação de acordos de cooperação 
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Tabela 6. Tabela de instituições conveniadas à UFES. 

País Instituição parceira Tipo de acordo Responsável Vigência 

ALEMANHA 
 

Eberswalde University for Sustainable 
Development Protocolo de Intenções SRI SRI 

dez/14 a 
dez/15 

Faculdade Teológica SVD St. Augustin Protocolo de Intenções SRI SRI 
nov/14 a 
nov/19 

Justus Liebig University Giessen - JLU Giessen 

Convênio - Faculdade de 
Linguagens, Literatura e 
Cultura Prof. Erineu Foerste 

Depto. de Linguages, Cultura e 
Educação - CE 

jul/13 a 
jul/18 

Helmut Schmidt Universität - Universität der 
Bundeswehr Hamburg - HSU/UniBw Hamburg Convênio - Engenharias 

Profª. Patrícia Alcântara 
Cardoso Depto. de Engenharia de Produção - CT 

mar/14 a 
mar/19 

Universitat Siegen Protocolo de Intenções Prof. Erineu Foerste 
Depto. de Linguages, Cultura e 
Educação - CE 

jan/13 a 
jan/18 

ARGENTINA 
 

Universidad Nacional del Litoral Protocolo de Intenções Prof.ª Angelica Miranda Pró-Reitora de Extensão 
jul/15 a 
jul/20 

Universidad Nacional de La Plata - UNLP Protocolo de Intenções 
Prof. Gilberto Fonseca 
Barroso 

Depto. de Oceanografia e Ecologia - 
CCHN 

mai/15 a 
mai/17 

AUSTRÁLIA Royal Melbourne Institute of Technology - RMIT Protocolo de Intenções 
Prof. Teodiano Freire Bastos 
Filho Depto. de Engenharia Elétrica - CT 

jun/13 a 
jun/18 

CANADÁ 
 

Ryerson University Protocolo de Intenções 
Prof. Teodiano Freire Bastos 
Filho Depto. de Engenharia Elétrica - CT 

jun/13 a 
jun/18 

Huntsman Marine Science Centre 
Convênio - pesquisa, pós-
graduação, funcionários 

Prof. Luiz Fernando 
Loureiro Fernandes 

Depto. de Oceanografia e Ecologia - 
CCHN 

dez/12 a 
dez/17 

CHILE Universidad Católica de Temuco - UCT Protocolo de Intenções 
Prof. José Eduardo Macedo 
Pezzopane 

Depto. de Ciências Florestais e da 
Madeira - CCA 

set/13 a 
set/18 

COLÔMBIA Universidad de Medellín Protocolo de Intenções Prof. Rafael Henriques Depto. De Comunicação Social - Car 
set/15 a 
set/20 

CUBA Universidad de Pinar del Rio Protocolo de Intenções SRI SRI 
ago/14 a 
ago/19 

EQUADOR Universidad Politécnica Salesiana Protocolo de Internções 
Prof. Teodiano Freire Bastos 
Filho Depto. De Engenharia Elétrica - CT 

jan/15 a 
jan/20 

ESPANHA 
 

Universidade de Barcelona Convênio - Direito Prof.ª Valesca Raizer Depto. de Direito - CCJE 
ago/15 a 
ago/20 

Universidad de Salamanca Protocolo de Intenções Prof. Agnaldo Garcia Depto. de Psicologia - CCHN 
set/15 a 
set/18 

Universidade de Barcelona 
Convênio - coorientação 
doutorado PPG C. Florestais 

Prof. Alexandre Rosa dos 
Santos PPG Ciências Florestais 

out/15 a 
out/20 

Universitat Politecnica de Valencia 
Convênio - Intercâmbio de 
alunos Profª. Surama Freitas Zanini Depto. de Medicina Veterinária - CCA 

set/14 a 
set/19 

Universidad de Sevilla Protocolo de Intenções Prof.ª Stelamaris Coser 
Programa de Pós-Graduação em Letras - 
CCHN 

set/14 a 
set/17 
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Universidad Autonoma de Madri Protocolo de Intenções Prof. Danton Vassalo PPG em Ciências Fisiológicas - CCS 
jul/14 a 
jul/19 

Universitat Oberta de Catalunya e Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente Protocolo de Intenções Prof. Adriana Ilha Depto. De Serviço Social - CCJE 

set/15 a 
set/20 

Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas - CSIC Protocolo de Intenções Profª. Surama Freitas Zanini Depto. de Medicina Veterinária - CCA 

out/13 a 
out/18 

Universidad de A Coruña 
Convênio - Intercâmbio de 
alunos e funcionários 

Profª. Maria Auxiliadora de 
Carvalho Corassa 

Depto. de Teoria da Arte e Música - 
CAR 

set/13 a 
set/17 

Universidad de Sevilla Convênio - duplo diploma Profª. Stelamaris Coser Depto. de Línguas e Letras - CCHN 

mai/13 até 
o final da 
tese 

Universitat Rovira i Virgili Protocolo de Intenções 
Profª. Jesuina Cássia 
Santiago de Araújo 

Depto. de Engenharia e Tecnologia - 
CEUNES 

dez/14 a 
dez/19 

ESTADOS 
UNIDOS 

University of Massachusetts Boston Protocolo de Intenções 
Prof. Edson Theodoro dos 
Santos Neto Depto. de Medicina Social - CCS 

abr/15 a 
abr/20 

Louisiana State University Convênio - CCS Prof. Raquel Baroni Depto. de Medicina Social - CCS 
mar/15 a 
mar/20 

Texas Tech University Carta de Intenções SRI SRI 
jan/15 a 
jan/19 

University of North Carolina at Greensboro Protocolo de Intenções SRI SRI 
set/13 a 
set/18 

University of California at Los Angeles - UCLA Convênio - CsF 
Prof. Geraldo Rossoni 
Sisquini Depto. de Enegnharia Mecânica - CT 

abr/15 a 
abr/20 

FRANÇA 

Université de Valenciennes et du Hainaut-
Cambrésis Protocolo de Intenções Prof.ª Gisele Chaves 

jul/15 a 
jul/20 

Universite de Bourgogne 
Convênio - Engenharia de 
Produção 

Prof. Gregorio Coelho de 
Morais neto Depto. de Engenharia de Produção - CT 

set/15 a 
set/20 

Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
Convênio - Letras e Línguas, 
Filosofia e História Prof.ª Adriana Campos Depto. De História - CCHN 

mai/12 a 
mai/16 

Groupe des Ecoles des Mines Profª. Jane Meri Santos Depto. de Engenharia Ambiental 
mai/11 a 
mai/16 

Arts et Metiers ParisTech Convênio - duplo diploma 
Prof.ª Patrícia Alcântara 
Cardoso Depto. De Engenharia de Produção - CT 

nov/11 a 
nov/16 

Ecole Nationale d'ingenieurs du Val de Loire Protocolo de Intenções Prof. Gregório Neto Depto. de Engenharia de Produção - CT 
mai/11 a 
mai/16 

Ecole Nationale d'ingenieurs de Brest Protocolo de Intenções 
jun/11 a 
jun/16 

Ecole Nationale d'ingenieurs de Metz Convênio - engenharia Prof. Gregório Neto Depto. de Engenharia de Produção - CT 
dez/10 a 
dez/15 

Ecole Nationale d'ingenieurs de Saint-Etienne Protocolo de Intenções Prof. Gregório Neto Depto. de Engenharia de Produção - CT 
mai/11 a 
mai/16 

Ecole Nationale d'ingenieurs de Tarbes Protocolo de Intenções Prof. Gregório Neto Depto. de Engenharia de Produção - CT jun/11 a 
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jun/16 

HOLANDA Hanze University of Groningen - HG 

Convênio - Eng. Elétrica, 
Eng. Computação, C. 
Computação Prof.ª Raquel F. Vassalo Depto. de Engenharia Elétrica - CT 

abr/15 a 
abr/20 

IRLANDA Waterford Institute of Technology Protocolo de Intenções 
Prof.ª Patrícia Alcântara 
Cardoso Depto. de Engenharia de Produção - CT 

jul/15 a 
jul/20 

ITÁLIA 

Università degli Studi di Napoli Federico II Protocolo de Intenções Prof. Milton Esteves Jr. Depto. de Arquitetura e Urbanismo - Car 
abr/15 a 
abr/20 

Università di Bologna 
Convênio - Depto. de 
Ciências da Educação Prof.ª Mariana Bonomo Depto. De Psicologia - CCHN 

ago/15 a 
ago/20 

Universidade de Bolonha Protocolo de Intenções Prof. Mariana Bonomo Depto. de Psicologia - CCHN 
out/15 a 
out/20 

Universitá Ca' Foscari Venezia 
Convênio cotutela PPG 
Letras Prof.ª Leni Ribeiro Leite Depto. de Línguas e Letras - CCHN 

abr/13 a 
abr/18 

Instituto Politecnico di Milano - POLIMI 
Convênio - Engenharia e 
Arquitetura 

Profª. Maria Auxiliadora de 
Carvalho Corassa 

Depto. de Teoria da Arte e Música - 
CAR 

jan/13 a 
jan/18 

Università Degli Studi di Salerno Protocolo de Intenções Profª. Jane Meri Santos Depto. de Engenharia Ambiental 
abr/11 a 
abr/16 

Università Degli Studi di Sassari - UNISS Protocolo de Intenções Prof. Erineu Foerste 
Depto. de Linguages, Cultura e 
Educação - CE 

nov/11 a 
nov/16 

Universitá degli studi di Torino Protocolo de Intenções 
mai/11 a 
mai/16 

MÉXICO 

Universidad de Las Californias Internacional Protocolo de Intenções SRI SRI 
set/14 a 
set/19 

Universidade Nacional Autônoma do México 
(UNAM) e Centro de Investigaciones sobre 
América Latina y el Caribe (CIALC) Protocolo de Intenções 

Prof. Antonio Carlos 
Amador Gil Depto. de História - CCHN 

set/14 a 
set/19 

Universitat Oberta de Catalunya e Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente Protocolo de Intenções Prof. Adriana Ilha Depto. De Serviço Social - CCJE 

set/15 a 
set/20 

Centro de Investigación Científica de Yucatán - 
CICY Protocolo de Intenções 

Profª. Patricia Machado 
Bueno Fernandes Depto. de Ciências Fisiológicas - CCS 

ago/12 a 
ago/17 

MOÇAMBIQUE Instituto de Investigação Agrária de Moçambique Protocolo de Intenções Prof. Henrique Dias Depto. de Ciências Florestais - CCA 
jun/15 a 
jun/20 

NORUEGA SINTEF  Prof. Renato David Ghisolfi 
Depto. de Oceanografia e Ecologia - 
CCHN 

jun/13 a 
jun/18 

PARAGUAI 
Universidad Catolica Nuestra Señora de la 
Asunción 

Convênio - Engenharia 
Elétrica Prof. Teodiano Bastos Filho Depto. De Engenharia Elétrica - CT 

out/15 a 
out/20 

POLÔNIA Politechnika Krakowska Protocolo de Intenções 
Prof. Valderio Anselmo 
Reisen Depto. De Estatística - CCE 

dez/15 a 
dez/20 

PORTUGAL Laboratório Nacional de Engenharia Civil Protocolo de Intenções Prof. Julio Chacaltana Depto. De Engenharia Ambiental - CT 
abr/15 a 
abr/20 
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Universidade de Lisboa (pós fusão UL e UTL) Protocolo de Intenções SRI SRI 
abr/14 a 
abr/19 

Centro Internacional de Ecohidrologia Costeira – 
UNESCO Protocolo de Intenções Prof.ª Jane Méri Santos SRI 

dez/14 a 
dez/19 

ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa Protocolo de Intenções Prof.ª Edinete Maria Rosa PPG em Psicologia - CCHN 
out/14 a 
out/16 

Universidade Beira Interior - UBI Protocolo de Intenções 
Prof. Edmilson Costa 
Teixeira Depto. de Engenharia Ambiental - CT 

out/13 a 
out/18 

Universidade de Aveiro - UA Protocolo de Intenções SRI SRI 
mar/13 a 
mar/18 

Universidade de Coimbra - UC Protocolo de Intenções SRI SRI 
out/13 a 
out/18 

Universidade do Algarve - UALG Protocolo de Intenções SRI SRI 
mar/13 a 
mar/18 

Universidade do Porto - UPORTO Protocolo de Intenções 
Profª. Maria Virgínia Moraes 
de Arana Depto. de Arquivologia - CCJE 

fev/13 a 
fev/18 

Universidade de Lisboa Protocolo de Intenções 
Profª. Denise Meirelles de 
Jesus 

Depto. de Educação, Política e 
Sociedade - CE 

out/12 a 
out/17 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – 
UTAD Protocolo de Intenções 

Prof. José Tarcísio da Silva 
Oliveira 

Depto. de Ciências Florestais e da 
Madeira - CCA 

abr/13 a 
abr/18 

Universidade do Minho Protocolo de Intenções 
Profª. Vânia Carvalho de 
Araújo 

Depto de Educação, Política e Sociedade 
- CE 

abr/13 a 
abr/18 

Universidade Técnica de Lisboa - UTL Protocolo de Intenções 

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 

University of the West of England, Bristol Protocolo de Intenções 
Profª. Patricia Alcantara 
Cardoso Depto. de Engenharia de Produção - CT 

jul/14 a 
jul/19 

Coventry University Protocolo de Intenções Prof. Lucas Ferreira 
Centro de Eduação Física e Desportos - 
CEFD 

dez/14 a 
dez/19 

RÚSSIA 

P.P. Shirshov Institute of Oceanology SIORAS Protocolo de Intenções Prof. Renato Ghisolfi Depto. de Oceanografia - CCHN 
nov/15 a 
nov/20 

ITMO University Protocolo de Intenções 
Prof.ª Patricia Alcantara 
Cardoso Depto. De Engenharia de Produção - CT 

set/15 a 
set/20 

TURQUIA Kocaeli University Protocolo de Intenções 
Prof. Maria Lucia Teixeira 
Garcia PPG Política Social - CCHN 

abr/15 a 
abr/18 

URUGUAI Universidad de la República - UdelaR Protocolo de Intenções SRI SRI 
abr/14 a 
abr/19 

TOTAL                 77 
Fonte: Coordenação de acordos de cooperação – SRI 


