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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

COMISSÃO DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

       

A Avaliação da Internacionalização refere-se à forma e ao conteúdo da formação oferecida pelos 

programas de pós-graduação (PPGs), indicada por pesquisa colaborativa multilateral, internacional, 

com previsão da divulgação da produção intelectual, mobilidade bilateral de docentes e discentes em 

colaboração e atuação institucional, além de condições institucionais específicas de apoio. O Grupo 

de Trabalho sobre Internacionalização (GTI) da CAPES elaborou um  documento que define 

de maneira uniforme, conceitos, variáveis e indicadores para os PPGs de todas as áreas de 

avaliação. A Comissão de Internacionalização do PPGCS/UNIMONTES seguirá as 

recomendações do GTI e utilizará as quatro dimensões gerais de Internacionalização 

relacionadas a formação de pós-graduação definidas como: 

1) PESQUISA 

Abrange as atividades de pesquisa desenvolvidas por grupos e/ou indivíduos vinculados ao 

PPGCS que tenham caráter de cooperação internacional. 

2) PRODUÇÃO INTELECTUAL 

Compreende as atividades de produção intelectual desenvolvidas por docentes e/ou discentes 

vinculados ao PPGCS, que revelam o estabelecimento de cooperação internacional. Dimensões 

gerais da Internacionalização. Princípios e políticas norteadoras da internacionalização.  

Indicadores para avaliar a internacionalização.  

3) MOBILIDADE E ATUAÇÃO ACADÊMICA 

Trata das iniciativas de mobilidade de discentes e docentes do PPGCS, estabelecendo trocas 

com instituições estrangeiras: enviando e recebendo pessoas, fomentando o trabalho em 

parceria e o aprendizado de diferentes saberes e metodologias, qualificando o processo de 

pesquisa e as interações estabelecidas entre as instituições. Compreende ainda a atuação 

institucional internacional. 

4) CONDIÇÕES INSTITUCIONAIS 

Abrange o planejamento estratégico, autoavaliação e atividades de governança que demonstram 

o compromisso institucional com a internacionalização.  
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Apoiado no documento avaliativo do GTI/CAPES, a Comissão de Internacionalização 

do PPGCS apresenta os requisitos fundamentais de internacionalização desejável para o cada 

docente do programa, em três níveis, observando os indicadores e pontuação do Quadro 1: 

• Dimensões gerais da Internacionalização; 

• Princípios e políticas norteadoras da internacionalização; 

• Indicadores para avaliar a internacionalização de PPGs. 

 Os indicadores alcançados devem ser registrados no Currículo Lattes e encaminhados para a 

comissão de internacionalização anualmente (todo final do ano) e ao final do quadriênio.  

META DO DOCENTE 

Cada docente deve alcançar as seguintes metas, anual e quadrienal, de acordo com os indicadores e 

pontuação do Quadro 1: 

Meta Anual 

• Pontuação mínima de 40 pontos entre qualquer uma das dimensões de 

internacionalização (pesquisa, produção intelectual, mobilidade e atuação acadêmica). 

                          Meta quadrienal 

• No mínimo um indicador (1-22) de cada princípio, totalizando uma pontuação mínima de 

100 pontos (Ex. Projeto de pesquisa com membro estrangeiro integrando a equipe: 40 

pts + Produto envolvendo docente e discente/egresso do PPGCS com coautoria de 

pesquisador estrangeiro: 40 pts + Participação de pesquisador estrangeiro em banca 

de dissertação/tese: 20 pts = 100 pts). 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

Quadro 1. Requisitos fundamentais de internacionalização desejável para o docente do PPGCS/UNIMONTES 

DIMENSÕES GERAIS PRINCÍPIO/POLÍTICA INDICADORES 
Nº Pontos  

por item 

 

PESQUISA 

 

Abrange as atividades de 

pesquisa desenvolvidas por 

grupos e/ou indivíduos 

vinculados aos PPGCS que 

tenham caráter de 

cooperação internacional. 

Desenvolver projetos de Pesquisa com 

financiamento internacional. 

Projetos de Pesquisa financiados por agências e organismos estrangeiros: lista 

de projetos com o montante de recursos, docentes e discentes envolvidos. 1 50 

Realizar projetos de Pesquisa na Unimontes 

com equipe contendo pelo menos um 

integrante estrangeiro. 

Projetos de pesquisa que tenham membros (docentes e discentes) 

participantes de instituições estrangeiras, lista de projetos indicando equipe. 2 40 

Participar de projetos de pesquisa realizados 

no exterior. 

Projetos de pesquisa do programa sediados e/ou coordenados em instituições 

estrangeiras e/ou internacionais, lista de projetos indicando equipe. 3 45 

 

 

PRODUÇÃO 

INTELECTUAL 

 

Compreende as atividades de 

produção intelectual 

desenvolvidas por docentes 

e/ou discentes vinculados aos 

PPGCS que revelam o 

estabelecimento de 

cooperação internacional. 

Estimular a produção intelectual em veículos 

de circulação internacional. 

Publicações de circulação internacional dos docentes permanentes, de 

discentes/egressos do Programa no quadriênio. Lista da produção intelectual 

de maior impacto. 
4 45 

Estimular a produção intelectual com 

coautoria de pesquisadores sediados em 

instituição estrangeira. 

Produtos envolvendo docentes e discentes/egressos de PPGs em 

autoria/coautoria com pesquisadores sediados em instituições estrangeiras. 

Lista de produção bibliográfica, técnica e tecnológica de maior impacto. 
5 40 

Estimular a produção intelectual resultante de 

projetos de pesquisa internacionais 

colaborativos. 

Produtos envolvendo docentes e discentes do PPGCS que sejam resultantes 

do desenvolvimento de projetos de pesquisa em parceria com instituições 

estrangeiras. 
6 45 
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MOBILIDADE E 

ATUAÇÃO ACADÊMICA 

 

Trata das iniciativas de 

mobilidade de discentes e 

docentes dos PPGCS 

estabelecendo trocas com 

instituições estrangeiras, 

enviando e recebendo pessoas, 

fomentando o trabalho em 

parceria e o aprendizado de 

diferentes saberes, 

metodologias, qualificando o 

processo de pesquisa e as 

interações estabelecidas entre 

as instituições. 

NO BRASIL 

Acolher docentes ou pesquisadores visitantes 

em estágio pós-doutoral estrangeiros. 

Docentes ou pesquisadores visitantes estrangeiros recebidos pelo PPG no 

quadriênio. Lista com instituição de origem e atividades desenvolvidas no 

programa. 
7 35 

Pesquisadores estrangeiros em estágio pós-doutoral recebidos pelo PPG no 

quadriênio.  8 40 

Receber discentes estrangeiros regulares no 

Programa. 

Discentes estrangeiros regulares no Programa no quadriênio. 

9 40 

Fomentar a participação de 

docentes/pesquisadores estrangeiros como 

membros de bancas de defesa de teses. 

Docentes/pesquisadores estrangeiros que participaram como membros de 

bancas (presencial ou por videoconferência) de defesa de teses e/ou dissertações 

no Programa durante o quadriênio. 

 

10 20 

Proporcionar a recepção de pós-graduandos 

estrangeiros para visitas técnicas, missão de 

curta duração, doutorado sanduíche nos 

Programas de Pós-Graduação no Brasil. 

Discentes estrangeiros recebidos pelo Programa em visitas técnicas, missão de 

curta duração, doutorado sanduíche durante o quadriênio. 

11 35 
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MOBILIDADE E 

ATUAÇÃO ACADÊMICA 

 

Trata das iniciativas de 

mobilidade de discentes e 

docentes do PPGCS 

estabelecendo trocas com 

instituições estrangeiras, 

enviando e recebendo 

pessoas, fomentando o 

trabalho em parceria e o 

aprendizado de diferentes 

saberes, metodologias, 

qualificando o processo de 

pesquisa e as interações 

estabelecidas entre as 

instituições. 

NO EXTERIOR 

Incentivar docentes permanente e discentes a realizar 

estágio/treinamento, visitas técnicas, reuniões de 

pesquisa e cooperação científica e tecnológica em 

instituição estrangeira. 

Docentes permanentes e discentes do Programa que realizaram 

estágio/treinamento, visitas técnicas, reuniões de pesquisa e cooperação 

científica e tecnológica em instituição estrangeira no quadriênio. 12 45 

Estimular docentes e egressos do Programa a participar 

estágio de pós-doutoral/ou estágio sênior no exterior. 

Docentes e egressos do Programa que realizaram estágio de pós-

doutoral/ou sênior no exterior no quadriênio. 13 45 

Estimular a orientação e coorientação de docentes 

permanentes em PPG no exterior. 

Docentes permanentes que no quadriênio tiveram orientação ou 

coorientação de discentes em Programas no exterior. 14 45 

Valorizar a atuação de docentes com par- ticipação em 

atividades acadêmicas no exterior (docência, seminários, 

bancas, comissões, processos seletivos). 

Docentes permanentes do Programa que durante o quadriênio 

desenvolveram atividades acadêmicas no exterior (docência, seminários, 

bancas, comissões, processos seletivos). 
15 40 

Estimular docentes e discentes a participarem da 

organização de eventos acadêmico-científicos no 

exterior. 

Docentes permanentes e/ou discentes e egressos do Programa que 

participaram da organização de eventos acadêmico-científicos no exterior 

durante o quadriênio. 
16 40 

Estimular a participação de docentes per- manentes em 

comitês editoriais e em editoria de periódicos do 

exterior. 

Docentes permanentes do Programa que participaram durante o 

quadriênio em comitês editoriais e em editoria de periódicos do exterior. 17 30 

Motivar docentes do Programa a participarem de 

comitês e diretorias de associações, sociedades 

científicas e programas internacionais. 

Docentes permanentes do Programa que durante o quadriênio 

participaram de comitês e diretorias de associações, sociedades científicas 

e programas internacionais. 
18 35 

Valorizar premiações internacionais de docentes e 

discentes, que tenham relação com as atividades de 

ensino, pesquisa e orientação desenvolvidas no PPG. 

Docentes permanentes e discentes/egressos do Programa, que no 

quadriênio obtiveram premiações relevantes para a área. 19 45 

Valorizar docentes e egressos em cargos relevantes 

voltados para a política de educação e/ou ciência e 

tecnologia em agências internacionais. 

Docentes permanentes do Programa, que no quadriênio, ocuparam cargos 

relacionados às políticas de educação e/ou ciência e tecnologia em agências 

internacionais. 
20 45 

Estimular a participação de docentes permanentes do 

Programa como conferencistas ou palestrantes em 

eventos científicos internacionais relevantes. 

Docentes permanentes do Programa que, no quadriênio, atuaram como 

conferencistas ou palestrantes em eventos científicos internacionais 

relevantes para a área. 
21 40 

Proporcionar a mobilidade em nível internacional, 

enviando os pós-graduandos do Programa (notadamente 

doutorandos, para estágio sanduíche). 

Discentes de doutorado do Programa que fizeram doutorado sanduíche no 

exterior durante o quadriênio. 22 40 
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 Adaptado de: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 2019.                                       

Grupo de Trabalho Internacionalização: Relatório e Recomendações. 

 Link: https://www.capes.gov.br/images/RELATORIOS_GTS/2020-01-03_Relat%C3%B3rio_GT-

Internacionalizacao.pdf 
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