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•Treinamento do programa Anti-plágio;

•Apresentação das metas e da nova coordenação do Divisão de 

Atividades Financeiros (DAF);

•Tradução das homepages dos programas;

•Cronograma dos APCN’S

•Resolução de Internacionalização e Edital PrInt Capes;

•Outros informes.



I. TREINAMENTO DO PROGRAMA ANTI-PLÁGIO

01/09/17



SOBRE O ITHENTICATE

01/09/17

O iThenticate é o líder no fornecimento de tecnologia profissional para detecção e 

prevenção de plágio, usado em todo o mundo por editoras acadêmicas e departamentos 

de pesquisa para garantir a originalidade do trabalho escrito antes da publicação. 

O iThenticate ajuda a prevenir a má conduta, comparando manuscritos com sua base de 

dados de 60 bilhões de páginas web e 154 milhões de itens de conteúdo, incluindo 49 

milhões de trabalhos publicados de mais de 800 publishers acadêmicos participantes do 

Crossref Similarity Check fornecido pelo iThenticate, um serviço oferecido pela Crossref® e 

alimentado pelo software iThenticate. 

O iThenticate é desenvolvido pela Turnitin, líder em verificação de plagiarismo e 

originalidade para instituições de ensino em todo o mundo. A Turnitin está sediada em 

Oakland, CA, EUA e tem escritórios internacionais em Newcastle, Reino Unido; Utrecht, 

Holanda; Seoul, Coreia do Sul; e Melbourne, Austrália. 



SOBRE O ITHENTICATE

01/09/17

Visando promover a internacionalização e a competitividade dos periódicos 

brasileiros no cenário internacional, assim como elevar o profissionalismo da 

condução da editoração científica, a Associação Brasileira de Editores 

Científicos (ABEC) eo SciELO Brazil, plataforma de armazenamento de 

conteúdo líder na América Latina, representando os periódicos acadêmicos 

indexados em sua base no Brasil, firmaram convênio com a iThenticate para 

facilitar aos associados, a aquisição de créditos para uso do sistema de 

detecção do nível de similaridade (plágio) sem a necessidade de envio de 

recursos financeiros ao exterior.



HTTPS://APP.ITHENTICATE.COM/EN_US/FOLDER

TUTORIAL

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=JBPUWHBBYPQ

01/09/17

https://app.ithenticate.com/en_us/folder
https://www.youtube.com/watch?v=JbpUwHbbyPQ


II. APRESENTAÇÃO DAS METAS E DA NOVA COORDENAÇÃO 
DO DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIROS (DAF);

• PLANEJAMENTO PROAP

• ELABORAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA

• INFORMATIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO DOS RECURSOS

01/09/17



IV. CALENDÁRIO APCN’S

01/09/17

Atividade Data

Prazo Final do COLETA – ano base 2017

• Envio dos dados pelo coordenador de programa

• Chancela pela Pró-reitoria

13 de abril

30 de abril

Envio de Propostas de APCN’s para a PRPG 27 de Abril de 2018

Submissão de APCN pela PRPG para a CAPES 23 de abril a 01 de junho

Mudança de Área Básica/Área de Avaliação 30 de abril a 11 de maio

Mudança de Modalidade 30 de abril a 11 de maio



V. INTERNACIONALIZAÇÃO E PRINT

01/09/17

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) divulgou o 

Edital do Programa CAPES/PRINT, para apoio a Projetos Institucionais de 

Internacionalização. 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/10112017-Edital-41-2017-Internacionalizacao-PrInt-2.pdf

No total, serão selecionados até 40 projetos de programas avaliados com nota Capes 

maior ou igual a quatro. As propostas devem ser apresentadas por instituições, que têm 

até o dia 16 de abril de 2018 para realizar as inscrições na página da CAPES. 

O Projeto Institucional de Internacionalização das IFES deverá ser preenchido no 

formulário eletrônico em inglês e em português e, a ele, deverão ser anexados os 

documentos exigidos no Edital.

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/10112017-Edital-41-2017-Internacionalizacao-PrInt-2.pdf


01/09/17

RESOLUÇÃO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA UFPB  

• 1. Proposta elaborada pela PRPG, em conjunto com a PRPESQ e demais 

pro-reitorias cria a Política de Internacionalização da UFPB.

•Reunião do Consuni em 28.02.2018

•Reunião Extraordinária do Consuni em 13.03.2018



01/09/17

Art. 6º. A coordenação e a execução da Política de Internacionalização, no âmbito

da UFPB, compreendem os seguintes órgãos:

I – CONSELHO SUPERIOR DE INTERNACIONALIZAÇÃO – CONSINTER, que 

comporá a estrutura colegiada da UFPB, ao lado do CONSEPE, CONSUNI e 

Conselho Curador, sendo a principal instância deliberativa sobre a orientação que 

deve tomar a política de internacionalização no âmbito da UFPB.

II - AGÊNCIA UFPB DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL (ACI - UFPB), órgão 

suplementar da Reitoria, ligado ao Gabinete do (a) Reitor (a), principal 

responsável pela promoção, coordenação e acompanhamento da política de 

internacionalização da instituição;



01/09/17

Workshop: Planejamento Estratégico para definição dos projetos 

transversais de pesquisa e prospecção dos eixos temáticos comuns da 

UFPB no âmbito do Edital Capes PrInt 41/2017

Data: dia 8 de março de 2018

Às 9h. Manhã e tarde

Local: CEDESP

Participantes: Programas de Pós-Graduação conceitos 4, 5 e 6, que 

preenchem os requisitos de internacionalização do Edital Capes PrInt

41/2017



01/09/17

Parceria da PRPG com a UEAD – Professora Renata Joronymo

Disciplinas de Pós Graduação ministradas a distância por professores 

estrangeiros - estamos em conversa com o professor Luiz Renato Lima –

UFPB/Universidade do Tennessee.



VI. Outros informes

Desde a aprovação do  Edital de Referência em setembro de 2018 já foram emitidas 

50 Notas Técnicas para Editais de processos seletivos dos programas de pós graduação 

na UFPB;

Em 2017 foram analisados editais de 82% (78 ) dos programas de pós graduação da 

UFPB.

A PRPG em parceria com a Progep tem um assistente social para seus quadros e está 

batalhando para garantir 15% da residência universitária para estudantes da Pós 

Graduação;

Lançamento do Edital PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO CIENTÍFICA –

2017-2018 – PRÓ-PUBLICAÇÃO DE LIVROS

• Lançamento do PLANO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA 

UFPB -EXERCÍCIOS 2018 - 2019



OBRIGADA!

• PROFª MARIA LUIZA PEREIRA ALENCAR M. FEITOSA – PRO-REITORA

• PROFª MÁRCIA BATISTA DA  FONSECA (CAAPG)

• DÉBORA DE OLIVEIRA LOPES DO REGO LUNA (DAF)

• TEREZA CRISTINA ISMAEL ESPÍNOLA DE ANDRADE (COAPG)

01/09/17


