Hebdomadário CCP-CM 1(10):2014

Questionário da Pró-Reitoria de Pós-Graduação sobre Internacionalização

Além da avaliação CAPES, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) da USP está
introduzindo Sistema Institucional de Avaliação da Pós-Graduação, para reunir dados
complementares aos fornecidos para a CAPES.
Assim, a Pró-Reitora Bernadete D. M. G. Franco está iniciando esse processo de
avaliação, focando a INTERNACIONALIZAÇÃO.
Para tal, a PRPG elaborou questionário, versando sobre mobilidade discente e docente
entre janeiro de 2011 a julho de 2014 e instrumentos de internacionalização do
Programa.
1. Mobilidade Discente
1.1. Todos os eventos científicos internacionais nos quais os alunos participaram no período:
Nome do
Aluno

Curso
(M ou
D)

Nome do
orientado
r

Nome e
local do
evento

Fonte
Tipo de participação
ex:
pôster,
financiadora (Por
apresentação
oral,
etc).

1
2
1.2. Quais dessas participações resultaram em desdobramentos relevantes para o Programa ?
Nome do aluno

Desdobramento
(estabelecimento de parcerias
em projetos de pesquisa,
convite para estágios no exterior
ou doutorado-sanduíche, duplo
diploma, coorientação, etc.)

Produção científica
resultante da participação
no evento
(publicação de livro, artigo,
patente, capítulo de livro,
etc.)

1
2

2. Mobilidade Docente
2.1. Todos os eventos científicos internacionais nos quais os orientadores participaram no
período.
2.2. Quais dessas participações resultaram em desdobramentos relevantes para o Programa ?
Nome do docente

Desdobramentos

Produção científica

(Estabelecimento de parcerias,
financiados ou não financiados, em
projetos de pesquisa, convite para
estágios no exterior ou doutoradosanduíche,
duplo
diploma,
coorientação, etc. )

resultante da
participação no evento
(publicação de livro,
artigo, patente, capítulo
de livro, etc.).

1
2
2.3. Outras formas de inserção internacional do corpo docente do Programa (Participação na
organização de eventos internacionais, assessoria ad hoc às agências de fomento
internacionais, participação em comitês editoriais de periódicos, captação de recursos do
exterior, etc).
3. Internacionalização do Programa
3.1. Indique as ações promovidas pelo Programa visando o incremento da
internacionalização (disciplinas em língua estrangeira, página do Programa em língua
estrangeira, orientadores estrangeiros, visitas de pesquisadores estrangeiros, convênios de
duplo-titulação, etc.)
3.2. O Programa recebeu alunos provenientes de Instituições de Ensino do Exterior? Esses
alunos eram estrangeiros ou brasileiros? Informe inclusive os alunos de duplo-diploma.
3.3. Outras ações relevantes realizadas para a internacionalização do Programa.
IMPORTANTE: Muitos dos dados referentes aos quesitos 2 e 3 podem ser extraídos do
relatório Sucupira, no entanto, os dados para o quesito 1 necessitam ser alimentados
pelo próprio orientador. Assim, a CCP-CM solicita que essas informações sejam
enviadas para o site hebdomadárioccpcm@fmrp.usp.br até o dia 10 de outubro.
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