
 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Coordenadoria Geral de Pós-Graduação Stricto Sensu 

Campus Higienópolis: Rua da Consolação, 896 – Edifício João Calvino - 8º andar � Consolação � São Paulo - SP � CEP 01302-907 

� www.mackenzie.br � prpg.print@mackenzie.br 

 

Plano institucional de internacionalização/ Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) 

 

• Contribuir para a implementação de estratégias e políticas do plano institucional de 

internacionalização (PII) da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

• Usar os recursos do Projeto PrInt para enviar comissões de pesquisadores para centros de 

pesquisa internacionais com o objetivo de negociar acordos de cooperação em áreas 

relevantes, ampliando a participação de nossos alunos e professores em redes 

internacionais e desenvolver projetos de pesquisa colaborativa. 

• Transferir conhecimentos adquiridos no exterior para a Universidade e o País. 

• Proporcionar uma experiência internacional relevante a uma parcela significativa dos alunos 

nos programas de pós-graduação envolvidos com o projeto. 

• Para atrair pesquisadores estrangeiros para programas de pós-graduação associados ao 

projeto. 

• Cristalizar e expandir a posição da UPM como instituição de referência em diferentes áreas 

de conhecimento. 

• Aumentar a visibilidade internacional e a experiência dos docentes ativos nas áreas de 

conhecimento do Projeto Institucional de Internacionalização. 

• Promover o estabelecimento de novos acordos de cooperação internacional em projetos de 

pesquisa associados aos temas. 

• Aumentar a experiência internacional dos docentes do programa de pós-graduação 

envolvidos nos temas. 

• Para atrair jovens talentos e outros pesquisadores residentes no exterior para programas de 

pós-graduação da UPM e cursos de graduação associados aos temas do Projeto Institucional 

de Internacionalização. 

• Apoiar e consolidar pesquisas em andamento sobre os temas do Projeto Institucional de 

Internacionalização. 

• Para atrair pesquisadores brasileiros e estrangeiros residentes no exterior para os programas 

de pós-graduação associados aos temas do Projeto Institucional de Internacionalização. 

• Promover o estabelecimento de novas colaborações internacionais em projetos de pesquisa 

relacionados a temas ainda em seus estágios iniciais. 

• Aumentar a participação em chamadas para projetos de pesquisa financiados por agências 

estrangeiras, de preferência dos países que incentivam a participação em redes 

colaborativas e estão nas listas de países preferenciais da CAPES. Para isso, é fundamental 

expandir nossa rede de pesquisadores. 

• Aumentar a participação de pesquisadores dos programas da UPM nas solicitações de 

projetos da FAPESP, bem como outras oportunidades de financiamento público que 

envolvam propostas de mobilidade para pesquisadores colaborarem com instituições ou 

projetos estrangeiros em parceria com instituições de ensino superior de outros países. 
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• Concluir a implementação do Portal em inglês, a fim de aumentar a visibilidade internacional 

da UPM, com não apenas os PPGs (completos e disponíveis para estudantes internacionais), 

mas também os projetos de pesquisa e áreas de trabalho da instituição, oferecendo uma 

oportunidade para pesquisadores, bem como futuros professores e estudantes 

internacionais para conhecer e interagir com a comunidade de pesquisa da UPM. 

• Aumentar o número de unidades curriculares em inglês. 

• Expandir o número de acordos de dupla titulação bilaterais nos quais créditos e atividades 

acadêmicas e científicas realizadas pelo aluno em sua IES original são reconhecidas.  

• Consolidar a adaptação da infraestrutura e serviço bilíngue para recepção de estrangeiros 

por meio de cursos de inglês para funcionários, professores e alunos. 

 


