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Resultados acerca do Questionário da Pró-Reitoria de Pós-Graduação sobre 

Internacionalização 
  

As informações solicitadas pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) da USP para o 

Sistema Institucional de Avaliação da Pós-Graduação focando a 

INTERNACIONALIZAÇÃO incluíram: mobilidade discente, mobilidade docente, e as 

ações promovidas pelo programa visando o incremento da Internacionalização, durante o 

período de 2011 a julho de 2014. 

  

Resultados: 

1. Mobilidade discente: 

Obtivemos informações de apenas 12 alunos que participaram de 26 eventos internacionais, 

apresentando trabalhos sob as formas de pôster ou oral. Essas atividades resultaram em 

desdobramentos relevantes para o programa como estágios em laboratórios de pesquisa no 

exterior (7) e coorientação e duplo diploma (1). 

  

2. Mobilidade docente: 
De 2011 a 2014, participam do Programa 60 orientadores plenos e 4 pontuais. 

 

Em 2011, 37 docentes participaram de 69 eventos científicos internacionais, em 2012, 33 

docentes participaram de 56 eventos científicos internacionais, em 2013, 35 docentes 

participaram de 68 eventos científicos internacionais e de janeiro a julho de 2014, 33 docentes 

participaram de 40 eventos científicos internacionais. 

 

Ressalta-se que dessas participações resultaram desdobramentos relevantes para o programa 

como estabelecimento de parcerias, financiados ou não financiados, em projetos de pesquisa (30 

parcerias, 19 docentes), além de outras formas de inserção internacional do corpo docente do 

programa como financiamento binacional do projeto CAPES/COFECUB (1), financiamentos 

obtidos do exterior (3), aulas em eventos no exterior (4), participação em comissões científicas de 

conferências no exterior (1). 

  

3. Internacionalização do Programa 
  

Ainda não temos disciplinas ministradas em inglês, mas devem ser implementadas já no próximo 

ano.   

 

O site do programa está sendo modificado para ser bilingue.  

 

O Programa recebeu visitas de muitos pesquisadores estrangeiros, a maioria em visita rápida. No 

entanto, cabe destacar as participações regulares dos seguintes professores: i) Moreau da 

Universidade Paris VII que recebeu bolsa de Pesquisador Visitante Especial do CNPq para o 

período compreendido entre março de 2014 a março de 2017, em colaboração com o Prof. 

Eduardo Antônio Donadi; ii) Richard K. Burt, Feinberg School of Medicine, Northwestern 

University, Chicago, IL, USA, veio 3 vezes ao Brasil, pelo período médio de 3 dias, nos anos de 

2011, 2012 e 2013 em colaboração com o Professor Júlio César Voltarelli e a Professora Maria 

Carolina de Oliveira Rodrigues. iii) Hans-Jochem Kolb, Ludwig-Maximilians University, 

Munique, Alemanha. Veio 4 vezes ao Brasil, pelo período médio de 10 dias, nos anos de 2011, 

2012, 2013 e 2014 em colaboração com a Professora Belinda Pinto Simões.  



 

Alunos em cotutela. Três alunos estão fazendo ou fizeram cotutela: i) Alan Grupione Lourenço, 

coorientador francês da Université Jean Monet Bruno Pozzetto e Alcyone Artioli Machado do 

nosso Programa, defendida em 2011, ii) Renato Luiz Guerino Cunha coorientador francês da 

Université Paris VII Vanderson Geraldo Rocha e orientador Marco Antônio Zago do nosso 

Programa, defesa prevista em dezembro de 2014 e iii)  Breno Melo Lima coorientador francês da 

Université Paris VII Philippe Moreau e orientador Eduardo Antônio Doandi do nosso Programa, 

defesa prevista para março de 2015. 

 

Destaca-se que a Professora Doutora Maria Carolina de Oliveira Rodrigues, orientadora do 

programa, foi premiada na 9ª edição do Prêmio Para Mulheres na Ciência, promovido pela 

L’Oréal, UNESCO e Academia Brasileira de Ciências (ABC). 
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