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REDE DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NA CPLP - RIPES
OBJETIVO GERAL
Constituir, na perspectiva da Cooperação Sul-Sul, uma Rede de Instituições Públicas de Ensino Superior nos países
da CPLP capaz de promover o intercâmbio de conhecimento, a mobilidade acadêmica com qualidade e a formação de
cidadãos que contribuam para o desenvolvimento dos países.

APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO PROJETO

A Rede
Instituições
Públicas
de Educação
Superior
(RIPES)
foi idealizada
pela Universidade
da Integração
A de
Rede
de Instituições
Públicas
de Educação
Superior
(RIPES)
foi idealizada
pela Universidade
da Integraçã
• Nome da Atividade: Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade
Internacional
da
Lusofonia
Afro-Brasileira
(Unilab)
e
visa
constituir,
na
perspectiva
da
Cooperação
Sul-Sul,
uma
rede
Internacional
da
Lusofonia
Afro-Brasileira
(Unilab)
e
visa
constituir,
na
perspectiva
da
Cooperação
Sul-Sul,
uma red
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)
instituições
de ensino
superior
no âmbito
da Comunidade
dos Países
de Língua
Portuguesa
(CPLP),(CPLP),
capaz cap
de instituições
de ensino
superior
no âmbito
da Comunidade
dos Países
de Língua
Portuguesa
•de
Submetido
por:públicas
Brasilpúblicas

promover
o intercâmbio
de conhecimento,
a mobilidade
acadêmica
com qualidade
e a formação
de cidadãos
que qu
de promover
o intercâmbio
de da
conhecimento,
a mobilidade
acadêmica
com
qualidade
e (Unilab)
a formação
de cidadãos
•de
Entidade
Proponente:
Universidade
Integração
Internacional
da
Lusofonia
Afro-Brasileira
contribuam
para o para
desenvolvimento
dos países.
contribuam
o desenvolvimento
dos países.
• Duração:
36 meses

• Parceiros: Ministérios de Educação, Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES), empresas e organismos
A Unilab
está inserida
no contexto
de internacionalização
da educação
superior
e atende
à política
do governo
brasileiro
A Unilab
está inserida
no contexto
de internacionalização
da educação
superior
e atende
à política
do governo
brasilei
brasileiros e internacionais
de incentivar
a criação
de instituições
federais
capazes
de promover
a Cooperação
Sul-SulSul-Sul
com responsabilidade
de incentivar
a criação
de instituições
federais
capazes
de promover
a Cooperação
com responsabilidad
• Público-alvo: Gestores e técnicos das IPES dos países da CPLP
científica,
cultural
e social.
Tem como
produzir
e disseminar
o saber
de modo
a contribuir
para opara
científica,
cultural
e social.
Tem missão
como missão
produzir
e disseminar
o universal
saber universal
de modo
a contribuir
• Beneficiários finais: Estudantes e professores das IPES e profissionais recém formados da Unilab e IFES brasileiras
desenvolvimento
dos países
de expressão
em língua
portuguesa
- especialmente
os africanos
- por meio
formação
de
desenvolvimento
dos países
de expressão
em língua
portuguesa
- especialmente
os africanos
- porda
meio
da formação
d
cidadãos
compromissados
com a com
superação
das desigualdades
sociaissociais
e a preservação
do meio
cidadãos
compromissados
a superação
das desigualdades
e a preservação
doambiente.
meio ambiente.
AÇÕES

• Seminário internacional para estabelecer as dinâmicas de funcionamento da rede
• Missões de prospecção e reuniões técnicas em cada país
• Estabelecimento de regras e dinâmicas de funcionamento, com a formalização de parcerias por meio de convênios
e acordos específicos de cooperação
• Monitoramento e avaliação
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Centros de Educação a Distância nas Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES), parceiras da RIPES, tornandose estruturas de referência para a cooperação entre o Brasil, Portugal, os PALOP e Timor Leste no campo da formação
profissional, acadêmica e técnica. Os Centros serão importantes canais de comunicação e apoio pedagógico para a
atuação dos profissionais das IPES parceiras.

AÇÕES
• Diagnóstico das estruturas de Educação a Distância (EaD) existentes nas IPES parceiras
• Formação das equipes dos Centros de EaD (coordenador de curso, coordenador de tutoria, apoio pedagógico,
apoio tecnológico)
• Mapeamento das demandas por cursos na modalidade EaD junto aos membros da RIPES
• Elaboração conjunta das propostas pedagógicas, planos de cursos e material de apoio
• Formação de até 3.000 professores, estudantes e demais interessados, seguindo os planos elaborados nos Centros
de EaD das IPES

ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO
Comunicação social e científica a partir de um amplo mapeamento de meios de comunicação virtual, impresso e
audiovisual, e de debate construtivo para a edição de uma revista acadêmica.

AÇÕES
• Garantia de divulgação dos resultados produzidos durante as atividades da RIPES
• Revista eletrônica para divulgar estudos comparados e artigos científicos dos membros da RIPES em português
e em outros idiomas
• Divulgação das oportunidades acadêmicas e profissionais em instituições articuladas à RIPES
• Criação do Portal da RIPES
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REDE DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NA CPLP - RIPES

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

OBJETIVO GERAL

Constituir,
na perspectiva
da Cooperação
Sul-Sul,
uma Rede
de Instituições
Públicas
de Ensino
Superior
nos países
Centros
de Educação
a Distância
nas Instituições
Públicas
de Ensino
Superior (IPES),
parceiras
da RIPES,
tornandoda
CPLP
capaz
de
promover
o
intercâmbio
de
conhecimento,
a
mobilidade
acadêmica
com
qualidade
e
a
formação
se estruturas de referência para a cooperação entre o Brasil, Portugal, os PALOP e Timor Leste no campo da formação de
cidadãos que
contribuam
para o desenvolvimento
dos
países.
profissional,
acadêmica
e técnica.
Os Centros serão
importantes
canais de comunicação e apoio pedagógico para a

atuação dos profissionais das IPES parceiras.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
• Nome da Atividade: Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade
AÇÕES

dos Paísesdas
de Língua
Portuguesa
(CPLP)
• Diagnóstico
estruturas
de Educação
a Distância (EaD) existentes nas IPES parceiras
• Formação
das
equipes
dos
Centros
de
EaD
(coordenador de curso, coordenador de tutoria, apoio pedagógico,
• Submetido por: Brasil
apoio
tecnológico)
• Entidade Proponente: Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab)
• Mapeamento das demandas por cursos na modalidade EaD junto aos membros da RIPES
• Duração: 36 meses
• Elaboração conjunta das propostas pedagógicas, planos de cursos e material de apoio
• Parceiros:
de Educação,
Instituições
Públicas
de Ensino
Superior
(IPES),elaborados
empresasnos
e organismos
• Formação
deMinistérios
até 3.000 professores,
estudantes
e demais
interessados,
seguindo
os planos
Centros
e internacionais
debrasileiros
EaD das IPES
• Público-alvo: Gestores e técnicos das IPES dos países da CPLP
• Beneficiários finais: Estudantes e professores das IPES e profissionais recém formados da Unilab e IFES brasileiras

ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO

AÇÕES
Comunicação social e científica a partir de um amplo mapeamento de meios de comunicação virtual, impresso e

• Seminário
internacional
para estabelecer
asde
dinâmicas
de funcionamento
da rede
audiovisual,
e de debate
construtivo
para a edição
uma revista
acadêmica.
• Missões de prospecção e reuniões técnicas em cada país

AÇÕES
• Estabelecimento de regras e dinâmicas de funcionamento, com a formalização de parcerias por meio de convênios
• Garantia
de divulgação
resultados produzidos durante as atividades da RIPES
e acordos
específicosdos
de cooperação

• Revista
eletrônicaepara
divulgar estudos comparados e artigos científicos dos membros da RIPES em português
• Monitoramento
avaliação
e em outros idiomas
• Divulgação das oportunidades acadêmicas e profissionais em instituições articuladas à RIPES
• Criação do Portal da RIPES

7

5

REDE DEAINSTITUIÇÕES
PÚBLICAS
SISTEMA
DE
MOBILIDADE
EDUCAÇÃO
DISTÂNCIA

DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NA CPLP - RIPES

3

Centros
de Educação
a Distância acadêmica
nas Instituições
Públicas
de EnsinoeSuperior
(IPES),
parceiras pesquisadores
da RIPES, tornandoOrganização
da mobilidade
que envolva
estudantes
servidores
(professores,
e técnicose estruturas
de
referência
para
a
cooperação
entre
o
Brasil,
Portugal,
os
PALOP
e
Timor
Leste
no
campo da formação
administrativos).
OBJETIVO
GERAL
profissional, acadêmica e técnica. Os Centros serão importantes canais de comunicação e apoio pedagógico para a
• Seleção
dos estudantes
Constituir,
na
perspectiva
da Cooperação Sul-Sul, uma Rede de Instituições Públicas de Ensino Superior nos paíse
atuação dos profissionais
das
IPES parceiras.
da CPLP capaz
de promover
intercâmbio
de conhecimento,
a mobilidade
acadêmica com qualidade e a formação d
• Preparação
dos estudantes
paraoingresso
na Unilab
(reforço em Ciências
e Português)
cidadãos
que
contribuam
para
o
desenvolvimento
dos
países.
AÇÕES
• Acompanhamento da formação em Graduação e Pós-Graduação na Unilab

• Diagnóstico
das
estruturas
de Educação a Distância (EaD) existentes nas IPES parceiras
• Retorno às
IPES
de origem
DESCRIÇÃO
• Formação
das equipes DO
dos PROJETO
Centros de EaD (coordenador de curso, coordenador de tutoria, apoio pedagógico,
• Dupla diplomação ou diplomação conjunta com as IPES de origem
apoio tecnológico)
• Nome da Atividade: Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidad
• Inserção
destes
node
mundo
trabalho
de
seus países
meio
parcerias
com empresas, ONGs, organismos
• Mapeamento
das
demandas
pordo
cursos
na modalidade
EaD por
junto
aos das
membros
da RIPES
dos
Países
Língua
Portuguesa
(CPLP)
internacionais
e
outras
instituições
• Elaboração
conjunta das
propostas
pedagógicas, planos de cursos e material de apoio
• Submetido
por:
Brasil
• Intercâmbio
professores
das estudantes
IPES nos países
da CPLP
• Formação
de atéde
3.000
professores,
e demais
interessados, seguindo os planos elaborados nos Centros
• Entidade Proponente: Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab)
de EaD das IPES
• Duração: 36 meses

AÇÕES

• Parceiros: Ministérios de Educação, Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES), empresas e organismo
brasileiros e internacionais
• Articulação e definição das bases do sistema com as IPES participantes
• Público-alvo: Gestores e técnicos das IPES dos países da CPLP
• Diagnóstico
sobre
as fontes ae partir
formasde
deum
financiamento
da mobilidade
acadêmica
entre os países
da CPLP
e elaboração
Comunicação
social
e científica
amplo mapeamento
de meios
de comunicação
virtual,
impresso
e
• Beneficiários
finais:
Estudantes
e professores
das IPES e profissionais recém formados da Unilab e IFES brasileira
de
proposta
de
estratégia
de
financiamento
a
longo
prazo
audiovisual, e de debate construtivo para a edição de uma revista acadêmica.
• Parceria com instituições atuantes no âmbito da CPLP para buscar opções e oportunidades de estágio, trabalho, iniciação
AÇÕES
bolsas de pós-graduação, entre outros, de forma articulada à RIPES
AÇÕEScientífica,
• Seminário
internacional
para
estabelecer
as dinâmicas
de funcionamento
rede
• Garantia
de
divulgação
dosexperiência
resultados
produzidos
durante
as
atividades
RIPES
• Implementação,
como
piloto,
de formação
nos
países
dadaCPLP,
com da
representantes
oriundos de cada

ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO

um dos
países para
membros
da RIPES
• Missões
de prospecção
e reuniões
técnicase em
cadacientíficos
país
• Revista
eletrônica
divulgar
estudos
comparados
artigos
dos membros da RIPES em português
e em outros
idiomas
• Estabelecimento
de regras e dinâmicas de funcionamento, com a formalização de parcerias por meio de convênio

acordos
específicos
de cooperação
• Divulgação edas
oportunidades
acadêmicas
e profissionais em instituições articuladas à RIPES
Monitoramento
• Criação do•Portal
da RIPES e avaliação
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ESTADO DA ARTE DA EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
A DISTÂNCIA
SUPERIOR
NOS PALOP
E TIMOR LESTE

Produção
e publicação
de diagnóstico
da Educação
Superior,
por
de Superior
processo(IPES),
participativo
e sistematização
Centros
de Educação
a Distância nas
Instituições
Públicas
demeio
Ensino
parceiras
da RIPES, tornandode informações
referentes
à Legislação,
ao Ensino de
Graduação
Pós Graduação,
ao eFinanciamento
à Mobilidade
se estruturas
de referência
para a cooperação
entre
o Brasil,ePortugal,
os PALOP
Timor Leste noe campo
da formação
Acadêmica.
profissional, acadêmica e técnica. Os Centros serão importantes canais de comunicação e apoio pedagógico para a
Esse
estudo
será
a base para
implementação
de ações pertinentes e contextualizadas, permitindo maior conheciatuação
dos
profissionais
das
IPES parceiras.
mento das potencialidades e necessidades de cada IPES.

AÇÕES
AÇÕES• Diagnóstico das estruturas de Educação a Distância (EaD) existentes nas IPES parceiras

cidadãos compromissados com a superação das desigualdades sociais e a preservação do meio ambiente.

desenvolvimento dos países de expressão em língua portuguesa - especialmente os africanos - por meio da formação

• Formação das equipes dos Centros de EaD (coordenador de curso, coordenador de tutoria, apoio pedagógico,
• Oficina de trabalho sobre o Estado da Arte da Educação Superior nos países da CPLP
apoio tecnológico)
• Produção de coletâneas sobre o Estado da Arte da Educação nos países da CPLP
• Mapeamento das demandas por cursos na modalidade EaD junto aos membros da RIPES
• Distribuição
das coletâneas
àspropostas
IPES, organismos
internacionais,
escolaseematerial
bibliotecas
dos estados membros da
• Elaboração
conjunta das
pedagógicas,
planos de cursos
de apoio
CPLP
• Formação de até 3.000 professores, estudantes e demais interessados, seguindo os planos elaborados nos Centros
de EaD das IPES

científica, cultural e social. Tem como missão produzir e disseminar o saber universal de modo a contribuir par

de incentivar a criação de instituições federais capazes de promover a Cooperação Sul-Sul com responsabilida
A Unilab está inserida no contexto de internacionalização da educação superior e atende à política do governo brasile

contribuam para o desenvolvimento dos países.

de promover o intercâmbio de conhecimento, a mobilidade acadêmica com qualidade e a formação de cidadãos q

SUSTENTABILIDADE DA REDE
ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO

de instituições públicas de ensino superior no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), cap

Estratégia de financiamento a longo prazo para a manutenção da Rede no contexto da CPLP junto a governos, empresas, organismos
internacionais
e sociedade
Comunicação
social e científica
a partircivil.
de um amplo mapeamento de meios de comunicação virtual, impresso e
audiovisual, e de debate construtivo para a edição de uma revista acadêmica.

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e visa constituir, na perspectiva da Cooperação Sul-Sul, uma re
A Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) foi idealizada pela Universidade da Integraç

AÇÕES
AÇÕES de instituições de fomento, empresas privadas, organismos internacionais e fundações atuantes ou
• Mapeamento

APRESENTAÇÃO

• Garantiaem
de apoiar
divulgação
dos resultados
as atividades
da RIPES
interessadas
a mobilidade,
EaD e produzidos
produção dedurante
conhecimento
na CPLP
• Reuniões
de articulação
de parcerias
com atores
estratégicos
para acientíficos
negociação
demembros
editais e oportunidades
es• Revista
eletrônica para
divulgar estudos
comparados
e artigos
dos
da RIPES em português
pecíficas
estudantes
e empara
outros
idiomas e profissionais da CPLP
• Documento
contendo
propostas de estratégias
de financiamento
longo
prazo da RIPES
• Divulgação
das oportunidades
acadêmicas
e profissionaisaem
instituições
articuladas à RIPES
• Criação do Portal da RIPES
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SISTEMA DE MOBILIDADE
ESTADO DA ARTE DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR NOS PALOP E TIMOR LESTE

Organização da mobilidade acadêmica que envolva estudantes e servidores (professores, pesquisadores e técnicoadministrativos).
• Seleção dos estudantes
Produção e publicação de diagnóstico da Educação Superior, por meio de processo participativo e sistematização
• Preparação referentes
dos estudantes
para ingresso
na Unilab
(reforço em
Ciências
e Português)
de informações
à Legislação,
ao Ensino
de Graduação
e Pós
Graduação,
ao Financiamento e à Mobilidade
•
Acompanhamento
da
formação
em
Graduação
e
Pós-Graduação
na
Unilab
Acadêmica.
estudo
será adebase
para implementação de ações pertinentes e contextualizadas, permitindo maior conheci•Esse
Retorno
às IPES
origem
mento das potencialidades e necessidades de cada IPES.
• Dupla diplomação ou diplomação conjunta com as IPES de origem
• Inserção destes no mundo do trabalho de seus países por meio das parcerias com empresas, ONGs, organismos

AÇÕES
internacionais e outras instituições

• Oficina de trabalho sobre o Estado da Arte da Educação Superior nos países da CPLP
• Intercâmbio de professores das IPES nos países da CPLP
• Produção de coletâneas sobre o Estado da Arte da Educação nos países da CPLP
• Distribuição das coletâneas às IPES, organismos internacionais, escolas e bibliotecas dos estados membros da

CPLP
AÇÕES

• Articulação e definição das bases do sistema com as IPES participantes
• Diagnóstico sobre as fontes e formas de financiamento da mobilidade acadêmica entre os países da CPLP e elaboração
de proposta de estratégia de financiamento a longo prazo

SUSTENTABILIDADE DA REDE

• Parceria com
instituições atuantes
âmbito
da a
CPLP
para buscar
e oportunidades
de estágio,
iniciação
Estratégia
de financiamento
a longono
prazo
para
manutenção
da opções
Rede no
contexto da CPLP
junto a trabalho,
governos,
emcientífica,
bolsas
de pós-graduação,
entre outros,
presas,
organismos
internacionais
e sociedade
civil. de forma articulada à RIPES
• Implementação, como experiência piloto, de formação nos países da CPLP, com representantes oriundos de cada

um dos países membros da RIPES
AÇÕES

• Mapeamento de instituições de fomento, empresas privadas, organismos internacionais e fundações atuantes ou
interessadas em apoiar a mobilidade, EaD e produção de conhecimento na CPLP
• Reuniões de articulação de parcerias com atores estratégicos para a negociação de editais e oportunidades específicas para estudantes e profissionais da CPLP
6
• Documento contendo propostas de estratégias de financiamento a longo prazo da RIPES
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ESTADO DA ARTE DA EDUCAÇÃO
SISTEMA
DE
MOBILIDADE
SUPERIOR NOS
PALOP
E TIMOR
LESTE
Produção e publicação de diagnóstico da Educação Superior, por meio de processo participativo e sistematização
Organização da mobilidade acadêmica que envolva estudantes e servidores (professores, pesquisadores e técnicode informações referentes à Legislação, ao Ensino de Graduação e Pós Graduação, ao Financiamento e à Mobilidade
administrativos).
Acadêmica.
• Seleção
estudantes
Esse estudo
será a dos
base
para implementação de ações pertinentes e contextualizadas, permitindo maior conheci• Preparação dos
estudantes para
na Unilab (reforço em Ciências e Português)
mento das potencialidades
e necessidades
de ingresso
cada IPES.

AÇÕES

• Acompanhamento da formação em Graduação e Pós-Graduação na Unilab

• Retorno às IPES de origem
• Oficina •de
trabalho
sobre o ou
Estado
da Arte conjunta
da Educação
nos
países da CPLP
Dupla
diplomação
diplomação
com Superior
as IPES de
origem
• Produção
de coletâneas
o Estado
da Arte da
nospor
países
CPLP
• Inserção
destes sobre
no mundo
do trabalho
deEducação
seus países
meiodadas
parcerias com empresas, ONGs, organismos
internacionais
e outras
instituições
• Distribuição
das coletâneas
às IPES,
organismos internacionais, escolas e bibliotecas dos estados membros da
CPLP • Intercâmbio de professores das IPES nos países da CPLP

AÇÕES

SUSTENTABILIDADE DA REDE

Articulação
e definição
das
bases
doasistema
com as
Estratégia•de
financiamento
a longo
prazo
para
manutenção
daIPES
Redeparticipantes
no contexto da CPLP junto a governos, empresas, organismos
internacionais
sociedade
civil.
• Diagnóstico
sobre as e
fontes
e formas
de financiamento da mobilidade acadêmica entre os países da CPLP e elaboração
de proposta de estratégia de financiamento a longo prazo

AÇÕES

• Parceria com instituições atuantes no âmbito da CPLP para buscar opções e oportunidades de estágio, trabalho, iniciação

científica,
bolsas de de
pós-graduação,
entreDA
outros,
de forma
articulada
• Mapeamento
de instituições
fomento, empresas
privadas,
organismos
internacionais
e fundações atuantes ou
UNIVERSIDADE
INTEGRAÇÃO
NTERNACIONAL
I à RIPES
interessadas
em apoiar a mobilidade,
EaD
e
produção
de
conhecimento
na
CPLP
• Implementação,
como experiência
piloto,
de
formação
nos
países
da
CPLP,
com
representantes oriundos de cada
DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
• Reuniõesum
de dos
articulação
de parcerias
com atores estratégicos para a negociação de editais e oportunidades espaíses membros
da RIPES
Avenida da Abolição, N° 03. Redenção, eará,
C Brasil
pecíficas para estudantes e profissionais da CPLP
CEP:
62790-000
• Documento contendo propostas de estratégias de financiamento a longo prazo da RIPES
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ripes@unilab.edu.br
www.unilab.edu.br
+55 85 3332.1052
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