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Os questionários elaborados pelos membros do Comitê ficaram disponíveis a toda a 

comunidade da UFPA por meio do acesso a SIGAA e por meio de formulários do Google 

até o dia 15/12/2020. Em seguida foi iniciado o trabalho de análise matemática/estatística 

dos dados pelos professores doutores Joelma Morbach e João Marcelo Protázio. Foram 

feitas ao menos três reuniões entre esses docentes e dois membros da PROINTER: Profa. 

Dra. Marília Ferreira e a Sra. Stefany Wong Ramos Bezerra a fim de compreender os 

gráficos e as respostas dadas pelos membros da comunidade, no período de 28 a 

31/12/2020. Depois dessa etapa, todos os resultados foram sistematizados em uma 

primeira apresentação pela Profa. Marília Ferreira, tendo esta sido discutida com a 

diretoria da PROINTER e todos os seus colaboradores no dia 07/01/2021.  

Esse conjunto de slides passou por uma revisão cuidadosa feita pelas diretoras da 

PROINTER, Profa. Dra. Maria Amélia Enriquez e Profa. Dra. Maria Cristina Esposito, e 

finalmente foi apresentada à Diretora de Relações Internacionais da CAPES, Profa. Dra. 

Heloisa Höllnagel e colaboradores, em reunião com o Magnífico Reitor da UFPA, Prof. 

Dr. Emmanuel Zagury Tourinho, pró-reitora Marília Ferreira e colaboradores da 

PROINTER, no dia 15/01/2021.  

Já em 11/02/2021, foi realizada uma reunião com o Comitê de Internacionalização da 

UFPA para fins de partilha dos resultados obtidos com a análise da primeira parte dos 

questionários, constituída das chamadas “perguntas comuns”. Além disso, foi 

apresentado um Cronograma reunindo as atividades a serem realizadas até agosto de 

2021, quando será concluída a participação da UFPA no Laboratório de 

Internacionalização do American Council of Education (CAPES). Nessa segunda etapa 

de trabalhos, serão trabalhadas as perguntas específicas do questionário. 



No dia 16/02/2021, a consolidação estatística das perguntas específicas por grupos 

também específicos foi entregue à PROINTER pelo Prof. Dr. João Marcelo Protazio e 

será trabalhada para poder ser entregue aos membros do Comitê. 

 

Belém, 26/02/2021. 

 

 

 


