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Documento com as ações referentes à internacionalização da UFRJ, constantes no Plano de
Cooperação e Intercâmbio Internacional, explicitando como a seleção dos beneficiários da bolsa
PDSE está alinhada ao plano
O Plano de Cooperação e Intercâmbio Internacional da UFRJ (PCII) é fruto de reflexões e debates no
âmbito do Conselho de Relações Internacionais da UFRJ (CRI/UFRJ), que contou com a incorporação
de propostas oriundas das Unidades Acadêmicas. Foi aprovado no CRI em 27 de fevereiro de 2018,
apresentado ao Conselho para Graduados e Pesquisa (CEPG/UFRJ) em 6 de abril de 2018, e
homologado pelo Conselho Superior de Coordenação Executiva (CSCE/ UFRJ) em 17 de abril de 2018.
O PCII está estruturado em cinco seções: introdução; antecedentes; valores, princípios e diretrizes
gerais; quadro geral e propostas. Na introdução são expostos os objetivos do plano; uma breve descrição
do processo de elaboração e apresentação geral do conteúdo. No item “Antecedentes”, há um breve
histórico da formação da DRI. Em “Valores, Princípios e Diretrizes Gerais”, são identificados os
fundamentos das ações de cooperação e intercâmbio internacionais na UFRJ: reciprocidade, diversidade,
solidariedade, qualidade e autonomia. O item “Quadro Geral” apresenta o diagnóstico da cooperação
internacional na UFRJ, dividido em cinco subseções: “Mobilidade”, “Acordos”, “Projetos”, “Atuação
das Unidades Acadêmicas” e “Formação”. Por fim, em “Propostas – 2018-2022”, são apresentadas as
metas classificadas em “Dimensão de infra-estrutura e meios”; “Dimensão acadêmica”; “Dimensão da
política universitária”; “Fomento e formação”; “Infra-estrutura para a mobilidade” e “Visibilidade e
reputação”.
O PCII foi composto com o objetivo de estabelecer as diretrizes às ações da administração central para
apoiar, ampliar e fomentar programas e projetos em intercâmbio e cooperação internacionais,
abrangendo todos os setores da universidade, com duração de 5 anos (2018-2022).
A seleção dos beneficiários da bolsa PDSE em resposta ao edital Capes n. 47/2017 esteve alinhada ao
PCII de forma direta, pois a mobilidade dos doutorandos é um meio para ampliar e fomentar programas
e projetos em intercâmbio e cooperação internacionais no nível da Pós-graduação. Em harmonia com o
PCII, a seleção dos bolsistas fundamentou-se nos princípios da democratização do acesso, da
diversidade das pesquisas e da qualidade acadêmico-científica da produção do conhecimento, visando à
manutenção e melhoria da universidade pública, gratuita e de excelência.
Desta forma, foi feita ampla divulgação do edital e do calendário interno da UFRJ, por meio do site da
Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa, da página institucional no Facebook e via e-mail. Como prevê
o edital, foram constituídas comissões de seleção em cada programa de pós-graduação com doutorado,
formada pelo Coordenador do Programa, um representante discente cursando o doutorando e um
avaliador externo ao programa de pós-graduação. As comissões realizaram a análise de mérito das
candidaturas,considerando as exigências do edital Capes – PDSE, e elaboraram uma lista de aprovados
por ordem priorização.
Para o remanejamento das cotas não utilizadas, foram seguidos, baseados nos princípios da diversidade
dos programas de pós-graduação, democratização do acesso ao benefício e na solidariedade para o
fortalecimento institucional, os seguintes critérios: atendimento ao maior número de alunos; priorização
dos doutorandos dos programas de pós-graduação avaliados com nota 5 pela Capes, seguidos pelos
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avaliados com nota 4, tendo em vista que tais programas necessitam incrementar as ações de
internacionalização; e, por fim, os avaliados com notas 6 e 7, com o objetivo de consolidar as
cooperações internacionais já estabelecidas.
Ainda que tenha como foco principal a pós-graduação, a seleção de beneficiários para as bolsas PDSE
contribuiu para a efetivação do PCII no âmbito da UFRJ, sobretudo no tocante à formação de
pesquisadores com experiência internacional e à consolidação e/ou estabelecimento de parcerias com
grupos de pesquisa internacionais.
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