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ATA DA 4a REUNIÃO DO GRUPO GESTOR / EXECUTOR DO PROJETO
INSTITUCIONAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO DO INPE

27 de maio de 2019, 09h
Sala 27 - 3° andar - Prédio CCST / São José dos Campos

Grupo Gestor:

Antonio F. Bertachini de A. Prado - PG-ETE (Gestor)
Alisson DaI Lago - PG-GES / lNPE
Dirceu Luis Herdies - PG-MET
Kleber Pinheiro Naccarato - PG-CST
Odylio Denys de Aguiar - PG-AST
Rafael Duarte Coelho dos Santos - PG-CAP

Coordenadores de Projeto:

Ieda Del'Arco Sanches (PG-SER)
Cláudia Vilega Rodrigues (PG-AST)
Karine Reis Ferreira Gomes (PG-CAP)
Angélica Giarolla (PG-CST)
Walter Abrahão dos Santos (PG-ETE)

Pauta:

1) Respostas às consultas recebidas pelo Gestor do PII-INPE sobre potenciais parcerras
internacionais;

2) Pendências de documentação dos projetos de pesquisa conforme mensagem da CAPES;

3) Discussão sobre ajustes a serem feitos nos próximos Editais;

4) Definição do cronograma para publicação dos Editais para concessão de recursos à
Professores Visitantes e Bolsas de Pós-Doutoramento.

1) Respostas às consultas recebidas pelo Gestor do PII-INPE sobre potenciais parcerias
internacionais.

A Seção de Relações Internacionais da Direção do INPE (SCRTN) continua trabalhando nas consultas
feitas por institu ições e órgãos estrangeiros sobre o PIr -IN PE. Em 17/04, a Dra. Adriana Thomé
encaminhou ao GE solicitação de informações sobre possíveis parcerias com a Austrália, conforme
mensagem abaixo:

Subject: RE: Capes -Print Program - The Brazilian National Institute for Space Research
(INPE)
Date: Tue, 16Apr 201916: 10:07 +0000
From: Andrea Voto-Bernales (DEDJTR) <andrea. vofo-hernales@ecodev.vic.gov.au>
To: Adriana <adriana.fhome(ii)inpe.br>
CC: Marina Costa Ungaretti <marina. vic.gov@gll1ail.col11>
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Dear Adriana,

Thank you for your e-mail.
We would be interested to know ifyou are already working with universities in Victoria and/or
if you want 10 develop contacts.

Kind regards,

Andrea Voto-Bernales
Education Services Director, Latin America
Global Victoria, Trade and Investment
Government of Victoria, Australia
Burgos 80, Office 301 B, Las Condes, Santiago, Chile
Te!. +562-2201-2794 Cell. +56-9-3240-6889
Email: andrea.voto-bernales(àl.ecode]l.vic.gov.au
FB Latam I FB Brazill Instagral11 I Twitter I Linkedln I YouTube

From: Adriana <adriana. lhome(àl,inpe. br>
Sent: Tuesday, 16 April 20198:56 AM
To: Andrea Voto-Bernales (DEDJTR) <andrea. vOlo-bernalesrêp,ecodev. ]lic. gov.all>
Subject: Capes -Print Program - The Brazilian National Institute for Space Research (INPE)

Dear Andrea,
Iam writing to you regarding your email about the Capes -Print Programo
Please let me know ifyou are still interested in knowing a little bit more about INPE 's
participation in the programo
Kindly regards,
Adriana.

Dra. Adriana Cursino Thomé
Chefe da Seção de Relações Internacionais
Head of International Relations Affairs
Av. dos Astronautas, 1758, Jd. da Granja
CEP 12227-010 - São José dos Campos - SP
Te11: (J 2) 3208.7617
TeZ2: (12) 3208.7618

o GE então realizou consulta a todos aos Cursos do TNPE e obteve as seguintes respostas, sendo que
o SCRIN então respondeu ao representante da Austrália.
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• PG-CAP: Não há colaborações no momento, mas há interesse em novas parcerias;
PG-MET: Não há colaborações no momento, mas há interesse em novas parcerias;•

• PG-SER: Não há colaborações no momento, mas há interesse em novas parcerias;
PG-ETE: Não há colaborações no momento, mas há interesse em novas parcerias;•
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• PG-AST: "The Gravitational Wave Group of INPE (GWINPE) and groups from lhe Monash
University and lhe Swinburne University are participating together in lhe LIGO Scientific
Collaboration (LSC), although there is no direct collaboration between GWINPE and these
Australians groups";

• PG-CST: Recentemente, foi realizada visita ao Bureau of Meteorology (BOM) e a Monash
University em Melbourne onde houve alguns contatos. Uma pesquisadora da UNSW Sydney (The
University ofNew South Wales) manifestou interesse em colaboração;

• PG-GES: Há colaboração atualmente com a School ofNatural Sciences, University ofTasmania,
Hobart, Tasmania; há interesse em mais colaborações.

De: Adriana <adriana.thome@inpe.br>
Assunto: Re: Capes -Print Program - The Brazilian National Institute for Space Research
(INPE)
Data: 6 dejunho de 201916:19:33 BRT
Para: ''Andrea Voto-Bernales (DEDJTR)" <andrea. voto-bernales@ecodev. vic.gov.au>
Cc: Marina Costa Ungaretti <marina.vic.gov@gmail.com>, "Kleber P. Naccarato"
<kleber.naccarato@inpe.br>, Antonio Prado <antonio.prado@inpe.br>

Dear Andrea,

sorry for lhe late response. Regarding your question, we have an informal collaboration with
the School of Natural Sciences, University of Tasmania, in the area of space geophisics.
Addilionally, INPE's Gravitational Wave Group (GWINPE) and groups from the Monash
University and the Swinburne University participate together in the LIGO Scieruific
Collaboration (LSC) , although there is no direct collaboration between GWINPE and these
Australians groups in this case.

Recently one of our researchers of the area of Earth System Sciences visited the Bureau of
Meteorology (BOM) and lhe Monash University in Melbourne. Moreover, a researcher ofthe
UNSW Sydney manifested lhe will to cooperate with INPE in the area of Earth System Sciences.

Regardless the ongoing cooperation and contacts, all areas covered by our graduate courses
have expressed an inferest in developing future cooperations with Australian institutions.

My best regards,
Adriana C. Thomé.

Dra. Adriana Cursino Thomé
Chefe da Seção de Relações Internacionais
Head of International Relations Affairs
Av. dos Astronautas, 1758, Jd. da Granja
CEP 12227-010 - São José dos Campos - SP
Tell: (12) 3208.7617
Tel2: (12) 3208.7618
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2) Pendências de documentação dos projetos de pesquisa conforme mensagem da CAPES.

Em 10/04/2019, o Gestor do PII-INPE solicitou atualização e recebeu a seguinte mensagem da
CAPES através do sistema Linha Direta:

Os Coordenadores presentes e os Membros do Grupo Gestor informaram que todas as cartas da IES
no exterior foram obtidas e encaminhadas à CAPES juntamente com o Currículo dos membros
estrangeiros integrantes das equipes dos Projetos via sistema de Linha Direta. Os Planos de Controle
de Rubricas também foram atualizados e enviados.

O Gestor do PII-INPE informou que foram assinados os Oficios dos Países de cinco projetos, faltando
apenas a "Meteorologia Tropical". Ele irá solicitar à CAPES, via sistema de Linha Direta, uma nova
atualização das pendências dos projetos do PII-INPE, caso ainda haja.

3) Discussão sobre ajustes a serem feitos nos próximos Editais

(a) Problema na plataforma Lattes

Durante o processo seletivo BDSE, identificou-se um problema na Plataforma Lattes referente à
indicação dos índices lCR das publicações dos candidatos. Na versão em Inglês de qualquer currículo
consultado, todas as publicações em periódicos listadas aparecem com um indicador de lCR, ainda
que, na versão em Português do mesmo currículo, a publicação não tenha o referido indicador.
Observou-se esse problema para a versão em Inglês de qualquer currículo publicado na plataforma,
O que não acontece na versão em Português.

Diante disso, o GG definiu que, para os próximos Editais, os candidatos, ao invés de utilizar a versão
Inglês do Currículo Lattes, encaminhem Súmula Curricular em Inglês indicando os artigos com lCR
com os respectivos fatores de impacto. Os detalhes referentes a esse item serão explicitados em cada ~

Edital em função das exigências de cada modalidade de bolsa. ~.~ ..- ~
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(b) Adequação das candidaturas aos subprojetos do PII-INPE

A fim de atender às exigências da CAPES e respeitar as ações, metas e objetivos do PII-INPE, o GG
estabeleceu que os Editais para as diferentes modalidades de bolsas devem explicitar a necessidade
de adequação da proposta I projeto do candidato com a temática do subprojeto ao qual ele está se
inscrevendo, considerando também a possível a participação de membros do subprojeto na proposta.
Deliberou-se também que nenhum candidato poderá se candidatar em mais de um subprojeto para a
mesma modalidade de bolsa no mesmo Edital, sob pena de ter todas as inscrições desclassificadas.

(c) Sobre os requisitos para candidatos receberem bolsas do PII-INPE

o GG repassou os requisitos exigidos pela CAPES para que os candidatos recebam as bolsas previstas
no PII-INPE e identificou dois pontos importantes que deverão ser levados em conta em futuros
Editais.

1) Retificação da Portaria CAPES 289, de 02 de janeiro de 2019

Na Seção IV - Dos Requisitos para Inscrição; Subseção I - Dos Requisitos dora) Candidato(a); o
lnciso V do Art. 181 mudou a redação para "não ter sido contemplado(a) com bolsa de Doutorado
Sanduíche neste ou em outro curso de Doutorado realizado anteriormente".

Dessa forma, para o caso das BDSE, conforme orientação da CAPES, caso o candidato já tenha sido
contemplado com bolsa da mesma modalidade, independentemente de ter sido pela CAPES, o mesmo
fica impossibilitado de receber um segundo auxílio.

2) Servidores do INPE podem receber BDSE?

Em consulta aos setores competentes do lNPE, confirmou-se que servidores ativos do Instituto podem
se ausentar do país para doutorado sanduíche mantendo o salário. Para isso, é necessário que o
candidato aprovado efetive o processo de afastamento com as devidas autorizações com o auxílio do
Setor de Gestão de Competências, o qual é responsável por esse tipo de processo. Mais informações
estão disponíveis na página da Intranet do INPE, Menu: RH / Gestão de Capacitação por
Competências, selecionando na barra lateral esquerda: Solicitação de Afastamento Parcial para Pós-
Graduação (http://intranet.inpe.br/portal/publico/formularios/arguivos/SoIAfastParciaIPos/).

(d) Migração entre as janelas de implementação

o GG definiu que, a critério de cada subprojeto, candidatos que escolheram viajar em um determinado
período (janela), podem adiar ou adiantar a viagem em outra janela, respeitando os respectivos
períodos de indicação dos beneficiários / implementação das bolsas, de forma a flexibilizar as
exigências burocráticas da CAPES com a execução das atividades previstas no PII-TNPE.

(e) Critérios internos de seleção para o subprojeto de Pesquisa e Desenvolvimento em Missões
Espaciais

o Coordenador do Projeto "Pesquisa e Desenvolvimento em Missões Espaciais", DI'. Walter Abrahão
dos Santos, em função da especificidade de sua temática e, consequentemente de suas atividades,
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propôs ao GG estabelecer alguns critérios internos de seleção / distribuição das modalidades de bolsa
disponíveis para esse subprojeto conforme abaixo:

Dentro do subprojeto em questão, existem várias ações que podem ser agrupadas em quatro classes
associadas às seguintes grandes áreas:

i) Mecânica Espacial e Controle;
ii) Combustão e Propulsão;
iii) Ciência e Tecnologia de Materiais e Sensores;
iv) Engenharia e Gerenciamento de Sistemas Espaciais.

Devido à grande importância da manutenção de todas as áreas e ao fato de que essas grandes áreas
são pouco comparáveis entre si em termos de indicadores de desempenho, decidiu-se utilizar o
seguinte processo para decisão de vencedores em todos os tipos de solicitações de benefícios feitas
ao subprojeto:

i) Os recursos de todas as naturezas disponíveis ao projeto (bolsas, missões, custeio, etc) serão
divididos entre as quatro grandes áreas da forma mais equitativa possível;
ii) Os candidatos serão classificados em suas respectivas grandes áreas, não havendo inicialmente
nenhum comparativo entre candidatos de grandes áreas diferentes;
iii) Serão atribuídos os recursos de cada grande área apenas aos candidatos da respectiva área;
iv) Caso os recursos não permitam atender a todas as grandes áreas com demanda, será feito um
comparativo entre os primeiros colocados de cada grande área, pelos mesmos critérios utilizados para
a classificação dentro de cada grande área;
v) Da mesma forma, após atendido os primeiros colocados de cada grande área, se ainda existirem
recursos, será feito um comparativo entre os próximos colocados de cada grande área até que se
esgotem os recursos.

Após análise dos critérios e dos argumentos expostos pelo Or. Walter, o GG autorizou a aplicação
desses critérios internos exclusivamente para o subprojeto "Pesquisa e Desenvolvimento em Missões
Espaciais".

4) Definição do cronograma para publicação dos Editais para concessão de recursos à
Professores Visitantes e Bolsas de Pós-Doutoramento

Na 3a Reunião de 29/03/2019, o GE havia definido um cronograma para publicação dos Editais para
Professores Visitantes e Bolsas de Pós-Doutoramento até 10/05/2019. No entanto, em função das
indefinições orçamentárias da CAPES, logo após a conclusão do processo seletivo das Bolsas de
Doutorado Sanduíche no Exterior (BOSE) em 03/05/2019, ocorreu o fechamento do sistema SCBA
(Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios) para implementação das cotas de bolsas do PII-fNPE,
incluindo as aprovadas no processo seletivo do BDSE. Dessa forma, o GE decidiu aguardar novas
informações da CAPES para então seguir com a publicação dos demais editais.

Não havendo mais assuntos a serem 'ratad os I discu tidos, a reunião fo i encerrada às 10:35 h }IL~'---f
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Antonio F. Bertachini de A. Prado
PG-ETE / INPE
Pró-Reitor e Gestor do PII-INPE

Alisson DaI Lago
PG-GES / INPE
Membro do Grupo Gestor

7

Dirceu Luis Herdies
PG-MET / INPE
Membro do Grupo Gestor

Kleber Pinheiro Naccarato
PG-CST / INPE
Membro do Grupo Gestor

Odylio Denys de Aguiar
PG-AST / INPE
Membro do Grupo Gestor

Rafael Duarte Coelho dos Santos
PG-CAP / INPE
Membro do Grupo Gestor

li
Angélica Giarolla
PG-CST / INPE
Coordenador de Projeto

Walter Abrahão dos Santos
PG-ETE / INPE
Coordenador de Projeto

Ieda Del'Arco Sanches
PG-SER / INPE
Coordenador de Projeto
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Cláudia Vilega Rodrigues
PG-AST / INPE
Coordenador de Projeto

Karine Reis Ferreira Gomes
PG-CAP / INPE
Coordenador de Projeto
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