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Apresentação 

 

Com filosofia de sua política de formação acadêmica, Universidade Vale do Rio Verde – UninCor 

valoriza a inserção internacional de sues quadros docente e discentes. Por intermédio das Pró-reitoras de 

Graduação e Assuntos Acadêmicos e de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, facilita o acesso as 

oportunidades de internacionalização. 

 

A educação global tem imergido em profundas mudanças. Inúmeros avanços tecnológicos em 

múltiplas áreas do conhecimento, um acontecimento que tem sido observado é a ultrapassagem das 

fronteiras educacionais. Educação transnacional, global, colaborativa e comum a todas as instituições de 

ensino são termos recorrentes nas estratégias de formação de pessoas nos países de referência no contexto 

mundial. 

A internacionalização das praticas de ensino, pesquisa e extensão, em um mundo globalizado, 

intercultural e lincado, que anteriormente se apresentava como um elemento competitivo entre as instituições 

de ensino pesquisa e extensão, atualmente é um pré-requisito para sua inserção no distinto grupo de 

universidades de classe mundial. 

 

A finalidade do atual documento é implementar a Política de Internacionalização da Universidade Vale 

do Rio Verde, que visa orientar e limitar as prioridades que os diferentes setores da UNINCOR devem adotar 

nos próximos anos, buscando ampliar a inclusão internacional de excelência da UninCor, internacionalizando 

a importância da universidade multicultural e conectada com as demandas mundiais.  

 

1 Introdução 

A colaboração internacional na conjuntura educacional, econômica, social e política do século XXI que, 

num mundo globalizado com amplas possibilidades de movimento de pessoas, obras e serviços, a 

Universidade Vale do Rio Verde (UNINCOR) deve compor profissionais com credibilidade para atuar em 

organizações e projetos internacionais e interculturais. 

Levando em conta que, num panorama de demandas crescentes por recursos, é importante buscar 

credibilidade internacional devemos avaliar: 
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  A necessidade de alinhamento do ensino, pesquisa e extensão da UNINCOR com as 

modernas estratégias das instituições de referência mundial. 

  A habilidade da UNINCOR na relação com empresas e comunidades por meio do 

desenvolvimento e transposição de tecnologias.  

  A estratégica da UNINCOR rumo ao seleto grupo de instituições de ensino da  Classe Mundial. 

 

2 INTERNACIONALIZAÇÃO NA UNINCOR 

 

Promover a ampliação de parcerias com organizações internacionais: 

 

AÇÕES 

 

  Buscar parcerias com IES de reconhecido prestígio acadêmico, científico. 

 Ficar próxima das instituições internacionais de alto credibilidade. 

 Consolidar as parcerias através da elaboração e assinatura de documentos. 

 Estimular o alcance de resultados que venham a interagir positivamente nas parcerias formalizadas. 

 Valorizar os resultados obtidos através das ações concretizadas com as parcerias firmadas. 

 

 

MONITORAMENTO 

 Atualização de IES estrangeiras contatadas ao estabelecimento de parceria. 

 Relação de acordos de cooperação, vigentes e finalizados. 

 Quantificação e avaliação das ações decorrentes das parcerias firmadas. 

 

 

 

Ampliação de acordos de dupla-diplomação, na graduação e pós-graduação, com IES de outros 

estrangeiras 

 

AÇÕES 

 Buscar ações de análise dos potenciais acordos de dupla-diplomação junto a cursos de graduação e 

pós-graduação em IES de referência; 

 Discutir o processo de análise curricular e definição das diretrizes para efetivação da dupla-

diplomação pretendida;  
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 Gerar documentos que corroborem com o escopo e a formalização da dupla- diplomação requerida. 

 

 

MONITORAMENTO 

 Relação atualizada de universidades e respectivos cursos de referência, com as quais se pretende 

estabelecer acordos de dupla-diplomação; 

 Relação atualizada de acordos de dupla-diplomação com universidades de outros países, bem como 

dos alunos que obtiveram dupla-diplomação em universidades parceiras. 

 

Promover o intercâmbio de estudantes e servidores IES e órgãos de pesquisa e educação 

internacionais 

 

AÇÕES 

 

 Desenvolver parcerias internacionais para facilitar a intercambio   de estudantes e servidores da 

UNINCOR; 

 Oportunizar para que estudantes da UNINCOR participem de ações de intercambio, de pelo menos 

um semestre, com IES de outros países, com reconhecido prestígio acadêmico. 

 Estimular que docentes realizem formação, estudos e/ou pesquisas fora do Brasil, em IES por 

períodos compatíveis com seus objetivos profissionais. 

 Facilitar a contratação de professores visitantes de outros países para realização de atividades de 

ensino e pesquisa. 

 Promover oportunidades de estudo na UNINCOR para alunos do exterior. 

 Analisar editais de patrocino a estudos e bolsas para viabilizar o financiamento da ida e permanência 

de alunos de graduação e pós-graduação em instituições estrangeiras. 

 

MONITORAMENTO 

 

 Relação atualizada de estudantes em Intercambio Internacional, de servidores em afastamento para 

estudos no exterior, de professores estrangeiros (permanentes e visitantes) na UNINCOR e de 

servidores com proficiência nas línguas inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. 

 

 

 

Expandir a cooperação internacional em pesquisa e inovação  
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AÇÕES 

 

 

 Inserir a comunidade os discentes, docentes e servidores nas cooperações em pesquisas 

internacionais. 

 

 Inserir  pesquisadores de IES internacionais para colaborar em  projetos de pesquisa na UNINCOR. 

 Estabelecer mecanismos de supervisão colaborativa de mestrandos e futuros doutorandos no 

desenvolvimento de pesquisas com instituições parceiras. 

 Estimular estudantes estrangeiros com vocação para pesquisa a participarem de projetos coordenados 

pela UNINCOR. 

 Incentivar a produção científica qualificada em periódicos de abrangência internacional. 

 Incentivar a participação de pesquisadores da UNINCOR em eventos científicos internacionais. 

 Criar ou melhorar mecanismos internos à UNINCOR para divulgação de pesquisas internacionais de 

que a UNINCOR participe. 

 Aumentar o uso de indicadores de produção internacionais; 

 Incentivar ações que promovam a pesquisa onde exista a colaboração de pesquisadores estrangeiros. 

 Implementar regulação adequada para acordos internacionais. 

 

 

MONITORAMENTO 

 Relação atualizada de Acordos de Cooperação com objeto específico em pesquisa realizados entres 

IES internacionais.. 

 Atualizar os alunos  Stricto Sensu que participam  de projetos de pesquisa internacionais. 

 Informativo anual, nos campi, da relação de professores que estejam engajados em atividades 

internacionais bem como dos acadêmicos internacionais  que trabalham em projetos de pesquisa 

colaborativos. 

 Atualização das publicações resultantes de parcerias internacionais;  

 Atualização do numero professores de outras universidades co-orientando alunos da UNINCOR. 

 

Incrementar a cultura da internacionalização no domínio da UNINCOR 

AÇÕES 

 

 Promover eventos que percorram os campi da UNINCOR sobre o incentivo a internacionalização. 

 Divulgar intensivamente as ações de caráter internacional desenvolvidas na UNINCOR.  
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 Promover editais de fomento para o desenvolvimento de projetos em IES estrangeiras com aplicação 

na UNINCOR. 

 

 

MONITORAMENTO 

 Atualização de eventos de internacionalização promovidos na/pela UNINCOR; 

 Acompanhamento dos clippings de notícias com assuntos de internacionalização ocorridas na 

UNINCOR;  

 Quantificação do número de acessos ao Portal da UNINCOR por pessoas de outros países 

 

 

Aprimorar  visibilidade da UNINCOR em domínio internacional 

 

AÇÕES 

 

 Publicar as pesquisas já consolidadas divulgando-as em meios e mídias de impacto internacional; 

 Expandir produções de impacto da UNINCOR de forma a alcançar pesquisadores de diversas áreas 

de interesse da UNINCOR, e de diversas localidades; 

 Incrementar a atratividade da UNINCOR a estudantes e pesquisadores internacionais;  

 Expandir estratégias de marketing para divulgação da UNINCOR utilizando-se dos mecanismos 

internos. 

 

MONITORAMENTO 

 

 Relação e publicação das pesquisas e patentes depositadas e comercializadas; 

 Atuar, junto a alunos novos, buscando identificar como obtiveram conhecimento da UNINCOR e dos 

cursos;  

 Pesquisas , junto a empresas de diversas regiões do país, buscando a identificação de como elas 

percebem a UNINCOR enquanto fornecedora de capital humano e de inovações. 

 

 

3 FATORES CONDICIONANTES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE INTERNACIONALIZAÇÃO NA 

UNINCOR 
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 Motivação dos funcionários: o sucesso para implementação dessa política vai demandar que os 

funcionários estejam motivados e sejam capacitados para o processo de internacionalização. O 

Sistema de Métricas deve valorizar o docente ou funcionário engajado em atividades no escopo desta 

Política. Afastamentos internacionais para capacitação e pesquisa devem ser estimulados. Deve-se 

prover apoio e infraestrutura para que funcionários/Docentes participem competitivamente de 

Editais/Chamadas internacionais. 

 

 Papel dos diversos setores da UNINCOR: esses devem ser capacitados para o processo de 

internacionalização. Solicitações dos funcionários devem ser mapeadas. Mudanças curriculares e 

corpo de projetos de pesquisa devem ser discutidos a fim de garantir compatibilização com 

parâmetros internacionais. Mecanismos de atração de estudantes e pesquisadores estrangeiros 

devem ser desenvolvidos. A UNINCOR deve incentivar o envolvimento dos segmentos docente, 

discente e administrativo no escopo da internacionalização de suas atividades. 

 

 Desenvolvimento e aprovação de parcerias internacionais: os cursos e programas da UNINCOR 

devem ser os principais prospectores e patrocinadores de oportunidades de parcerias. Como diretriz, 

os potenciais parceiros devem apresentar excelência internacional nas áreas de cooperação. Os 

documentos que formalizam a parceria deverão: conter objetivos claros do acordo vinculados às 

diretrizes estratégicas da UNINCOR; prever reciprocidade e benefícios mútuos; explicitar os 

responsáveis pela parceria entre as partes envolvidas; indicar sustentabilidade financeira; e explicitar 

as obrigações e responsabilidades das partes. A área de Relações Internacionais- RI (Reitoria) dará o 

aval para a assinatura dos documentos. 

 

 Distribuição geográfica das parcerias: a UNINCOR já possui Acordos de Cooperação assinados. No 

entanto, é importante que a UNINCOR, além de manter as atuais alianças estratégicas, desenvolva 

parcerias com instituições de países com potencial de crescimento. Assim, além de manter o ritmo de 

prospecção e definição de parcerias com universidades da América do Norte e Europa e expandir as 

ações na América do Sul, a UNINCOR deve estabelecer acordos de cooperação com instituições de 

referência dos demais continentes. 

 

 Financiamento das atividades de internacionalização: diferentes ações para fomentar a implementação 

desta Política deverão ser desencadeadas. A área de Relações Internacionais da UNINCOR  (RI – 

UNINCOR) administrará dotações específicas para: promover prospecções internacionais; apoiar 
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estudantes em intercambio; e disseminar a cultura da internacionalização no âmbito da UNINCOR. 

Além disso, as áreas de Graduação, Pesquisa e Pós-graduação, Relações com a Comunidade, 

Relações Internacionais, entre outras, buscarão recursos por meio: da mobilização para participação 

em Editais nacionais; da mobilização para participação em Editais internacionais; de programas 

especiais; de fundos de fomento especiais. Além dessas iniciativas, espera-se que cursos/programas 

envidem esforços para, na proposta de desenvolvimento de projetos de desenvolvimento tecnológico e 

pesquisa, alocar recursos financeiros para a internacionalização  

 

 

4 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA POLÍTICA DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA UNINCOR 

 

A área da UNINCOR responsável pelas relações internacionais, será denominada RI-UNINCOR, com 

apoio dos demais setores da UNINCOR (Pró-Reitorias, Departamento de Relações Internacionais adjuntas 

nos campi), deve prover liderança e suporte para implementar as políticas de internacionalização contidas 

neste documento. Também, cabe aos diferentes setores da UNINCOR manter a Área de RI-UNINCOR 

informada sobre as iniciativas (novas e em andamento) com vistas à internacionalização. Como regra geral, 

as seguintes atribuições de responsabilidades relativas a ações de internacionalização deverão ser 

observadas no âmbito da UNINCOR: 

 

 Atividades vinculadas à Pesquisa, cabe à área de Pesquisa e Pós- Graduação (Reitoria e Campi) 

identificar, estruturar e implementar as iniciativas de interesse, com o apoio dos respectivos 

Programas. 

 Em casos de atividades vinculadas ao Ensino de Graduação, cabe à área de Graduação e Educação 

Profissional (Reitoria e Campi) identificar, estruturar  e implementar as iniciativas de interesse, com o 

apoio dos respectivos cursos e coordenações. 

 Os pesquisadores estrangeiros que coordenarão pesquisas na UNINCOR, cabe ao curso de 

vinculação acompanhar o andamento da pesquisa. A área de RI-UNINCOR fornecerá orientações de 

caráter geral. 

 Ás Pró-Reitorias, Programas, Cursos/Coordenações manter a área de RI-UNINCOR informada sobre o 

andamento das parcerias e trabalhos de pesquisa, bem como eventuais não conformidades 

detectadas nos acordos; 

 A Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação serão responsáveis pelo estudo, prática e acompanhamento 

de projetos fomentados com recursos internacionais, com apoio das áreas de Financeiras da gestora. 
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A RI-UNINCOR com a Comunidade Externa poderá auxiliar na elaboração de propostas a serem 

submetidas a chamadas internacionais. 

 A área de RI-UNINCOR levará informações e assistência para assegurar que as ações e projetos 

desenvolvidos e implementados segundo esta Política sejam devidamente monitorados e avaliados 

pelos setores vinculados. 

 A Ri-UNINCOR será responsável por prover informações e orientações de modo institucional para 

todas as unidades acadêmicas. Assim, tem-se: 

  

 Orientar todos os setores da UNINCOR acerca de potenciais ações de internacionalização a eles 

vinculadas. 

 Promover a divulgação de oportunidades para estudantes estrangeiros, a partir de ofertas oriundas 

dos campi. 

 Centralizar o processo de recrutamento de alunos estrangeiros. 

 Gerenciar o processo de admissão de alunos estrangeiros em colaboração com as unidades 

acadêmicas e o Setor de Registros Acadêmicos. 

 Prover orientações gerais a alunos estrangeiros. 

 Gerenciar recursos vinculados ao processo de internacionalização a partir de orçamento institucional. 

 Auxiliar na preparação, estruturação e assinatura de acordos de cooperação oficiais. 

 Auxiliar na preparação e estruturação de propostas a serem submetidas a chamadas internacionais. 

 Fornecer informações acerca das atividades de internacionalização desenvolvidas na UNINCOR. 

 Monitorar o andamento das atividades de internacionalização na UNINCOR.  

 Produzir relatório anual acerca das atividades de internacionalização na UNINCOR. 

 

5 IMPLEMENTAÇÃO 

 

A implementação desta Política é de responsabilidade da Reitoria, FCTE e Pró-reitoras, cursos e 

programas. Cada setor e cursos deverá elencar as metas que serão priorizadas em termos de recursos e 

pessoal. Deverá haver convergência entre os objetivos estratégicos da UNINCOR e da instituição parceira no 

estabelecimento da parceria. A UNINCOR espera que, num horizonte de médio prazo, cada curso e programa 

detenha pelo menos um convênio com instituições internacionais. 


