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1) DESCRIÇÃO
1.1) Designação
Rede de Instituições Públicas de Educação Superior para a Cooperação na
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) - RIPES
1.2) Localização
Países da CPLP, com especial enfoque nos Países Africanos de Língua Oficial
Portuguesa (PALOPs) e Timor Leste.
1.3) Período Coberto Pelo Relatório
A presente informação incide sobre o período de 27 de fevereiro de 2013 a 30
de junho de 2014.
1.4) Ficha Resumo
Duração da Atividade

36 Meses

Objetivos da Atividade

Constituir uma Rede de Instituições Públicas de
Educação Superior (RIPES) nos países da CPLP.

Parceiro (s)

Ministérios de Educação, Instituições Públicas de
Educação Superior, empresas e organismos
brasileiros e internacionais.

Grupo(s)-alvo

Gestores e técnicos das Instituições Públicas de
Educação Superior dos Países da CPLP.

Beneficiários Finais

Estudantes, professores e técnicoadministrativos das IPES e profissionais recém
formados da UNILAB e IFES brasileiras.
Resultado 1 - Rede de Instituições Públicas de
Educação Superior de Cooperação para o
Desenvolvimento da CPLP constituída.
Resultado 2 - Sistema de mobilidade constituído.

Resultados Esperados

Resultado 3 - Fortalecimento da mobilidade
acadêmica por meio do uso das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs).
Resultado 4 – Estratégia de Comunicação Social
e Científica criada e em funcionamento.
Resultado 5 – Estado da Arte da Educação
Superior nos PALOPs e Timor Leste produzida,
publicada e distribuída.
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Resultado 6 - Estratégia de financiamento
elaborada a partir da articulação com atores
públicos e privados.
Atividade 1.1 - Realizar missões de prospecção e
articulação da RIPES, preparatórias para o
Seminário Internacional da RIPES.
Atividade 1.2 - Realizar seminário internacional
para estabelecer as dinâmicas de pactuar
dinâmicas da RIPES.
Atividade 1.3 - Realizar reuniões técnicas em cada
país.
Atividade 1.4 - Sistematizar mapeamento de
ações, instituições e atores de cooperação nas
IPES.
Atividade 2.1 - Realizar diagnóstico sobre as
fontes e formas de financiamento da mobilidade
acadêmica entre os países da CPLP e elaborar
proposta de estratégia de financiamento a longo
prazo.

Principais Atividades

Atividade 2.2 - Elaborar e implementar proposta
de preparação e acompanhamento da mobilidade
estudantil e inserção dos estudantes egressos no
mundo do trabalho.
Atividade 2.3 - Mapear e articular com instituições
atuantes no âmbito da CPLP, opções e
oportunidades de estágio, trabalho, iniciação
científica, bolsas de pós-graduação, entre outros,
de forma articulada à RIPES.
Atividade 2.4 - Formar, nos países da CPLP, cinco
servidores (professores, pesquisadores e
técnicos - administrativos) oriundos de cada um
dos países membros da RIPES.
Atividade 3.1 – Uso das TICs (videoconferências,
videoaulas, programas de rádio, livros digitais e
construção de uma rede virtual de bibliotecas)
como uma das estratégias para garantir a
cooperação entre o Brasil, os PALOPs e Timor
Leste no contexto da CPLP.
Atividade 3.2 – Contribuir com a consolidação
dos projetos de Ensino a Distância (EaD) nas
IPES da RIPES.
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Atividade 3.3 – Contribuir com o processo de
formação das equipes dos Centros de EaD
(coordenador de curso, coordenador de tutoria,
apoio pedagógico, apoio tecnológico).
Atividade 4.1 - Sistematizar e divulgar, a partir das
formações realizadas nos países (Atividade 2.4),
conhecimentos produzidos durante as atividades
do Projeto, de interesse para o desenvolvimento
dos países.
Atividade 4.2 Produzir revista científica indexada
digital para divulgar estudos comparados e
produção científica dos membros da RIPES em
português e outros dois idiomas.
Atividade 4.3 - Divulgar as opções de estágio,
trabalho, bolsas de pós-graduação articuladas à
RIPES (atividade 2.3).
Atividade 4.4 - Digitalizar materiais produzidos
nos países.
Atividade 4.5 - Divulgar outros portais e sites de
interesse.
Atividade 4.6 - Criar e alimentar o Portal da RIPES
na Internet.
Atividade 5.1 - Realizar oficinas de trabalho sobre
o Estado da Arte nos PALOPs e Timor Leste.
Atividade 5.2. Produzir, a partir de cada oficina,
coletânea de livros sobre o Estado da Arte da
Educação Superior nos PALOPs e Timor Leste.
Atividade 5.3 - Distribuir coletânea nas escolas e
bibliotecas dos estados membros da CPLP.
Atividade 6.1 - Mapear instituições de fomento,
empresas privadas, organismos internacionais e
fundações atuantes ou interessadas em apoiar a
mobilidade, EaD e produção de conhecimento na
CPLP.
Atividade 6.2 - Realizar reuniões de articulação
com atores estratégicos para a negociação de
editais e oportunidades específicas para
estudantes e profissionais da CPLP.
Atividade 6.3 - Elaborar documento contendo
propostas de estratégias de financiamento a
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longo prazo da rede.
Atividade 6.4 Implementar estratégia de
financiamento que garanta a continuidade dos
processos.
2) PROGRAMA DE TRABALHO
2.1) Principais Ações Desenvolvidas
No período compreendido entre 27 de fevereiro de 2013 e 30 de junho de 2014, tiveram lugar
inúmeras atividades, com resultados diversificados do Projeto RIPES, nomeadamente:
Resultado 1: Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES)
ATIVIDADE 1.1: Realizar missões de prospecção e articulação da RIPES, preparatórias para o
Seminário Internacional da RIPES
1) Visita de trabalho às sedes da Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP)
e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP): realizadas entre 27 de fevereiro
a 08 de março de 2013, com a participação do Magnífico Reitor pro-tempore da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) Prof. Dr.
Paulo Speller, da Pró-Reitora de Relações Institucionais (PROINST) Profª Drª Selma Pantoja,
do Coordenador do Projeto RIPES, Prof. Dr. Bas’llele Malomalo, da Assessora Joana Amaral e
dos representantes da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) Alessandra Ambrósio e da
Missão do Brasil Junto à CPLP Frederico Sousa.
Resultados Obtidos: No Secretariado Executivo da CPLP (SECPLP) foi aprovado a criação de um
Comitê de Acompanhamento (CA), com a participação de representantes do SECPLP, da UNILAB, da
Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e da Coordenação Geral da CPLP, ambos do Ministério das
Relações Exteriores (MRE) do Brasil e da AULP; decidiu-se sobre a necessidade da produção e
circulação de relatórios, a cada dois meses, pela coordenação do Projeto RIPES, com o intuito de
obter apreciações e sugestões das ações desenvolvidas; necessidade de haver reuniões presenciais
dos membros do CA, a ocorrer paralelamente as Reuniões dos Pontos Focais, com o intuito de
promover a integração entre as instituições; decisão de se instalar um Escritório da RIPES em Lisboa;
instituição de um fluxo de tramitação de documentos, visando maior celeridade na comunicação
entre as instituições; decisão a favor da elaboração de um Manual de Gestão do Projeto RIPES,
contendo informações sobre fluxos de comunicação, execução financeira, documentos oficiais,
instituições participantes, instâncias de decisão, processo de prestação de contas, etc.; publicação
de Termos de Referência para a contratação de técnicos.
Esta missão teve como objetivo a implantação da RIPES e a apresentação da UNILAB e do Projeto
RIPES na Assembleia Geral da CPLP. E na XXVI Reunião de Pontos Focais de Cooperação da CPLP, em
Lisboa, foram apresentados o Plano de Trabalho 2013 e a planilha financeira. O Projeto RIPES foi
ainda apresentado na Reunião Anual da AULP.
2) XXIII Encontro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP): realizado na
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), cidade de Belo Horizonte, entre os dias 9 e
12 de junho de 2013, contou com a presença do Coordenador da RIPES Prof. Dr. Bas’llele
Malomalo.
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Resultados Obtidos: Reforçou-se os laços de cooperação entre a UNILAB, a RIPES e a AULP.
3) Missão a Moçambique: realizada entre os dias 14 e 19 de outubro de 2013, com a
participação da Magnífica Reitora pro-tempore da UNILAB Profª Drª Nilma Lino Gomes, a
Pró-Reitora de Relações Institucionais (PROINST) Profª Drª Maria do Socorro Moura Rufino e
da representante da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do Ministério das Relações
Exteriores (MRE), Assistente de Chancelaria Mariana Horta Vieira de Miranda.
Resultados Obtidos: A missão teve o objetivo de estabelecer contato com as instituições que
poderão integrar a RIPES. Nesse sentido, foram apresentados aos parceiros detalhes sobre o projeto
de cooperação, como seus principais pilares de atuação (sistema de mobilidade de estudantes e
profissionais, centros de educação a distancia, estado da arte da educação superior nos PALOPS e
Timor Leste, estratégia de comunicação social e científica entre os parceiros, e estratégia de
financiamento a longo prazo); apresentou-se proposta de termo de adesão/parceria com as
universidades públicas moçambicanas; e divulgou-se, aos parceiros, o Seminário Internacional da
RIPES, previsto para ocorrer no ano de 2014.
Na ocasião foram assinados os termos de adesão e acordos de cooperação entre a UNILAB e a RIPES
com a Universidade Eduardo Mondlane (UEM), a Universidade Pedagógica (UP) e a Universidade
Lúrio (UNILÚRIO). Esta articulação foi reforçada com o auxílio do Prof. Dr. Jorge Ferrão, Reitor da
UNILÚRIO e presidente da AULP. As representantes da UNILAB, da RIPES e da ABC/MRE puderam
acompanhar, no Centro Cultural Brasil-Moçambique (CCBM) o processo seletivo de estudantes
moçambicanos candidatos a vagas para estudarem na UNILAB em 2014. Foram realizadas diversas
reuniões de trabalho com autoridades moçambicanas para o desenvolvimento do Projeto RIPES.
4) Missão à CPLP (Lisboa-Portugal): realizada entre os dias 28 de outubro e 01 de novembro de
2013, com a participação da Magnífica Reitora pro-tempore da UNILAB Profª Drª Nilma Lino
Gomes, da Pró-Reitora de Relações Institucionais (PROINST) Profª Drª Maria do Socorro
Moura Rufino e da representante da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) Alessandra
Ambrósio.
Resultados Obtidos: Decidiu-se pela prioridade de um gestor da RIPES para atuar junto à CPLP; a
finalização da contratação de técnicos para atuar no Projeto RIPES na UNILAB; a alocação de uma
sala na sede da CPLP, ponto de apoio para o desenvolvimento das ações do Projeto RIPES; alteração
do Plano de Trabalho e redefinição do cronograma que foi submetido à aprovação em janeiro de
2014.
5) Missão a Cabo Verde: realizada entre os dias 29 e 30 de novembro de 2013, com a
participação da Magnífica Reitora pró-tempore da UNILAB Profª Drª Nilma Lino Gomes, da
Pró-Reitora de Relações Institucionais (PROINST) Profª Drª Maria do Socorro Moura Rufino e
da representante da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) Paula Rougemont Martins e
Silva.
Resultados Obtidos: Em Cabo Verde a missão visitou o Instituto Universitário de Educação (IUE), no
qual assinou termo de cooperação. Visitou ainda a Universidade de Cabo Verde (UniCV) e o Instituto
Internacional de Língua Portuguesa (IILP). A delegação realizou visitas de trabalho a diversas
autoridades de Cabo Verde, como do Ministério das Relações Exteriores de Cabo Verde (MIREX), do
Ministério de Ensino Superior da Ciência e Inovação (MESCI) e da Diretoria Nacional de Assuntos
Políticos de Cooperação (DNAPEC).

6

A UNILAB e a UniCV já tinham acordo de cooperação interinstitucional firmado. Por fim, foi
celebrada a assinatura do acordo de cooperação entre a UNILAB e o Instituto Universitário de
Educação (IUE) e do termo de adesão do IUE à RIPES.
6) Missão a Angola: realizada entre os dias 25 e 28 de novembro de 2013, com a participação
da Magnífica Reitora pro-tempore da UNILAB Profª Drª Nilma Lino Gomes, da Pró-Reitora de
Relações Institucionais (PROINST) Profª Drª Maria do Socorro Moura Rufino e da
representante da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) Paula Rougemont Martins e Silva.
Resultados Obtidos: O objetivo foi estabelecer contato com instituições para aderirem à RIPES.
Nesse sentido, foram apresentados aos parceiros angolanos detalhes sobre o projeto de
cooperação, como seus principais pilares de atuação (sistema de mobilidade de estudantes,
docentes e profissionais, estado da arte da educação superior nos PALOPS e Timor Leste, estratégia
de comunicação social e científica entre os parceiros, e estratégia de financiamento a longo prazo
para sustentabilidade da RIPES); apresentou-se ademais proposta de termo de adesão/parceria com
as Instituições públicas angolanas; e divulgou-se, aos parceiros, o Seminário Internacional da RIPES.
Na cidade de Cabinda, a agenda acordada entre a UNILAB e a Universidade Onze de Novembro levou
as duas universidades a firmaram entre si um Acordo de Cooperação interinstitucional.
Em Angola fez-se gestão junto à Universidade Onze de Novembro (Cabinda), onde concretizou-se a
assinatura da adesão formal à RIPES. A missão visitou o Ministério das Relações Exteriores de Angola
e o Ponto Focal de Cooperação, além do encontro com o Diretor do Gabinete de Apoio à CPLP.
Um dos pontos das reuniões com autoridades angolanas foi a demanda específica em relação ao
tema de acesso dos estudantes angolanos à UNILAB, realizado no âmbito da cooperação
educacional. Concluiu-se que há a necessidade de entender o ensino nos países de origem dos
estudantes estrangeiros com vistas a melhorar as provas de acesso desses estudantes.
No Instituto Superior de Ciências de Educação (ISCED) de Luanda foi destacado que o ISCED já possui
acordo de cooperação interinstitucional com a UNILAB e aquele Instituto teria interesse em integrar
a RIPES.
7) Missão à CPLP (Lisboa-Portugal): realizada entre os dias 09 e 16 de maio de 2014, com a
participação do Coordenador do Projeto RIPES, Prof. Dr. Edson Borges e do técnico de Apoio
Administrativo Maurício Barbara.
Resultados Obtidos: Conhecimento da estrutura de funcionamento e organização da CPLP;
apresentação do coordenador da RIPES, Prof. Dr. Edson Borges ao Sr. Manuel Clarote Lapão (Direção
de Cooperação da CPLP), Sr. Carlos Alberto Gonçalves (Direção de Cooperação da CPLP), Sr. Durval
Luiz de Oliveira Pereira (Primeiro-Secretário da Missão do Brasil junto à CPLP, responsável pelos
assuntos de cooperação); e conhecer a Sra. Carla Felipa Paiva (contratada, no mês de abril de 2014,
como gestora da RIPES); conhecimento mais detido das formas de funcionamento e gestão do
Projeto RIPES; apresentação dos pontos prévios do Termo de Referência da 1ª Reunião Técnica
Internacional da RIPES (Fortaleza, 21 a 23 de maio de 2014); apresentação do protótipo da
Plataforma Virtual da RIPES e do seu conteúdo; apresentação dos integrantes da Equipe RIPES;
conhecimento dos procedimentos e fluxos de funcionamento da RIPES junto à CPLP.
ATIVIDADE 1.2: Realizar Seminário Internacional Para Estabelecer as Dinâmicas da RIPES
1) 1º Seminário e 1ª Oficina da RIPES: realização do 1º Seminário “Internacionalização da
UNILAB na Perspectiva da Cooperação Sul-Sul” (UNILAB, Redenção, 07 de abril de 2014) e
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da 1ª Oficina de “Mobilização e Planejamento das Ações da RIPES” (UNILAB, Redenção, 7-8
de abril de 2014). Reuniu a Reitora Nilma Lino Gomes, o Pró-Reitor da PROINST Prof. Dr.
Cássio Florêncio Rúbio, o Coordenador da RIPES Prof. Dr. Edson Borges, a representante da
ABC/MRE Sra. Alessandra Ambrósio e da Assessoria Internacional do Ministério da Educação
(MEC) Sra. Joana de Barros Amaral. As palestras do Seminário e a Oficina reuniram, durante
dois dias, um público de mais de 100 ouvintes e participantes ativos, entre pró-reitores,
diretores de institutos, coordenadores, docentes, pesquisadores, discentes, consultores e
técnicos administrativos. O Seminário e a Oficina contaram com o apoio dos institutos,
docentes, discentes e técnicos administrativos da UNILAB.
Resultados Obtidos: 1) Compartilhamento da trajetória histórica que culminou na criação da UNILAB
e na formulação da RIPES; 2) Apresentação e familiarização da comunidade acadêmica da UNILAB
com a RIPES e seus parceiros estratégicos, além de sua relação com a missão institucional da
UNILAB; 3) Disseminação de informações sobre a missão institucional da UNILAB na perspectiva da
cooperação Sul-Sul entre o Brasil, os PALOPs e o Timor Leste no contexto da CPLP; 4) Apresentação
da visão, do projeto, dos objetivos e eixos estratégicos da RIPES à comunidade acadêmica da
UNILAB; 5) Envolvimento de docentes dos institutos da UNILAB nos processos de internacionalização
e execução da RIPES; 6) Estimulamos o fortalecimento de mecanismos de promoção da formação de
quadros de nível superior, o intercâmbio de conhecimentos, a mobilidade de docentes, discentes,
gestores e técnicos administrativos da UNILAB; 8) Aumento do grau de envolvimento e a
colaboração dos corpos docente, discente e de técnicos administrativos da UNILAB, de maneira
geral, com o alinhamento estratégico (conceitos, eixos estratégicos, objetivos e ações) da RIPES.
2) 1ª Reunião Técnica Internacional da Rede de Instituições Públicas de Educação Superior
(RIPES) (balancete financeiro em anexo): realizada entre os dias 21 e 23 de maio de 2014, na
cidade de Fortaleza (Ceará – Brasil). Organizada pela Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), teve o apoio da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa (CPLP), da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e da Coordenação
Geral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CGCPLP) do Departamento da África
(DEAF), ambas do Ministério das Relações Exteriores (MRE).
A 1ª Reunião Técnica Internacional da RIPES reuniu cerca de 50 pessoas, entre elas: a Reitora, PróReitores, diretores de institutos, docentes da UNILAB; coordenador, supervisor, gestora, técnicos da
RIPES; representante da ABC/MRE; representante da Coordenação Geral da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa (CGCPLP/DEAF/MRE); da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão (SECADI); do Núcleo África e Língua Portuguesa da Assessoria Internacional
do MEC; do Conselho de Reitores das Universidades Cearenses (CRUC); da Associação Brasileira de
Pesquisadores Negros (ABPNs); do Consórcio Nacional dos NEABs (CONNEABs). Entre os
representantes de instituições parceiras internacionais, destacamos: reitores e diretores de
institutos superiores e universidades de Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e
Timor Leste.
Resultados Obtidos: 1) Realização de debates qualificados entre representantes de instituições
públicas de educação superior dos países parceiros sobre as realizações da RIPES; 2) Promoção da
adesão política que geraram propostas concretas de funcionamento e execução dos eixos
estratégicos da RIPES; 3) Promoção da partilha e reflexão sobre as ações e temas prioritários das
agendas de internacionalização das instituições parceiras; 4) Compartilhamento de visões e
propostas para efetivar a missão de integração internacional da UNILAB, em consonância com os
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eixos estratégicos da RIPES e instituições parceiras; 5) Mapeamento das principais estratégias de
internacionalização adotadas pelas instituições parceiras da RIPES; 6) Definição das propostas
prioritárias para a implementação da RIPES; 7) Estabelecimento do cronograma de uma agenda
mínima de propostas estratégicas para estimular a internacionalização e integração das instituições
parceiras da RIPES.
Seis pontos-síntese condensaram as 8 (oito) apresentações dos representantes das Instituições
Públicas de Ensino Superior (IPES) parceiras da RIPES:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

A mobilidade acadêmica e discente;
A formação de professores;
A formação de mestres e doutores;
Buscar formas de financiamento de investigações científicas;
Estabelecer mecanismos para estágios de estudantes;
Conhecer as estruturas de cada IPES, cursos comuns e currículos distintos.

Todos os presentes concordaram com os pontos destacados acima, assim como com as primeiras
propostas da UNILAB (que tem o objetivo de implementar ações conjuntas para consolidação e
integração das IPES parceiras da RIPES): (1) Promover edital para efetivar a mobilidade docente,
discente e de técnicos administrativos como intercâmbio de mão dupla; (2) Produzir publicações
impressas e digitais com informações sobre as estruturas, estratégias e ações das IPES parceiras; (3)
Lançar a Plataforma Digital da RIPES e iniciar o sistema de comunicação e troca de informações
entre as IPES parceiras; publicação de uma revista eletrônica indexada da RIPES; discutir a formação
do Conselho Editorial e do Conselho Consultivo; organização de dossiês temáticos sobre temas de
interesse comum (como, por exemplo, internacionalização, desertificação, soberania alimentar,
etc.).

3) Conclusões e Recomendações
3.1) Execução Técnica: Atividades Realizadas e em Andamento
Relativamente aos objetivos definidos na Proposta de Projeto da Rede de Instituições Públicas de
Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP), as atividades efetuadas têm visto seus propósitos alcançados de acordo com os resultados
esperados. Desde o início das atividades do Projeto RIPES, foram realizadas 6 (seis) missões
internacionais; participação no XXIII Encontro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa
(AULP); organização e realização do 1º Seminário “Internacionalização da UNILAB na Perspectiva
da Cooperação Sul-Sul”; organização e realização da 1ª Oficina de “Mobilização e Planejamento das
Ações da RIPES”; organização e realização da 1ª Reunião Técnica Internacional da Rede de
Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES); contratação de um técnico de Comunicação e
Desenho Gráfico; contratação de um técnico de Apoio Administrativo; contratação de uma gestora
para o Projeto RIPES, em Lisboa.
3.2) Execução Financeira
3.3) Estágio de Implementação dos Produtos

9

Este ponto apenas poderá ser avaliado após a concretização do Projeto RIPES.
3.4) Índices de Apropriação do Projeto
Este ponto apenas poderá ser avaliado após a concretização do Projeto RIPES.
3.5) Impactos Positivos Para os Beneficiários do Projeto
As atividades até aqui desenvolvidas apresentaram resultados bastante positivos, seja no interior da
comunidade acadêmica da UNILAB; seja entre as instituições parceiras da RIPES. Foram atividades
prioritariamente destinadas à constituição e funcionamento da RIPES.
3.6) Cumprimento do Cronograma de Execução
De acordo com o Cronograma do Plano de Trabalho de 2013 foram concluídos alguns tópicos, como:
a publicação do Termo de Referência para a seleção do técnico em Comunicação e Desenho Gráfico
(abril de 2013), processo concluído novembro de 2013, com a contratação do graduado em
Jornalismo Sr. Aloísio Miranda Menescal. Publicou-se ainda o Termo de Referência para a seleção de
um técnico de Apoio Administrativo (abril de 2013), processo concluído com a contratação do
graduado em Economia Sr. Maurício Barbara (novembro de 2013). Em dezembro de 2013 iniciou-se
a elaboração do Termo de Referência para a contração do/a Gestor/a do Projeto RIPES para
trabalhar na sede da CPLP, em Lisboa. Este processo foi concluído em maio de 2014, com a
contratação da Sr. Carla Felipa Paiva.
Também em novembro de 2013, o Prof. Dr. Edson Borges (Instituto de Humanidades e Letras da
UNILAB) assumiu a função de Coordenador do Projeto RIPES, após convite feito pela Reitora Nilma
Lino Gomes e o Vice-Reitor Fernando Afonso.
PLANO DE TRABALHO 2014








Realizamos o 1º Seminário “Internacionalização da UNILAB na Perspectiva da Cooperação
Sul-Sul” (UNILAB, Redenção, 7 de abril de 2014).
Realizamos a 1ª Oficina de “Mobilização e Planejamento das Ações da RIPES” (UNILAB,
Redenção, 7-8 de abril de 2014).
Realizamos da 1ª Reunião Técnica Internacional da RIPES (Fortaleza, 21-22 de maio de
2014).
Organizar e realizar o 1º Seminário Nacional e Internacional da RIPES (UNILAB, Redenção,
entre 1º e 5 de dezembro de 2014).
Lançar os primeiros Editais de mobilidade internacional da RIPES (docentes, investigadores,
estudantes e técnicos administrativos).
Construir a Plataforma Virtual da RIPES.
Editar a Revista Digital indexada da RIPES.
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E, de acordo com o Cronograma de Trabalho de 2014 - além da realização do 1º Seminário
“Internacionalização da UNILAB na Perspectiva da Cooperação Sul-Sul”, da 1ª Oficina de
“Mobilização e Planejamento das Ações da RIPES” (UNILAB, Redenção, 7-8 de abril de 2014) e da 1ª
Reunião Técnica Internacional da Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES),
realizada entre os dias 21 e 23 de maio de 2014, na cidade de Fortaleza (Ceará – Brasil) - a
coordenação da RIPES está dando continuidade à execução das seguintes atividades:
RESULTADO 1: Constituição e Funcionamento da Ripes
Atividade 1: Participamos da XVIII Reunião Ordinária dos Pontos Focais de Cooperação (RPFC) da
CPLP, em Lisboa (fevereiro de 2014), quando a Reitora Nilma Lino Gomes apresentou o Plano de
Trabalho 2014 da RIPES;
Atividade 2: Aprovamos os termos dos contratos

de Aloísio Miranda Menescal (técnico de

Comunicação e Desenho Gráfico) e Maurício Barbara (técnico de Apoio Administrativo) (fevereiro de
2014);
Atividade 3: Contratamos a gestora do Projeto RIPES que, desde 10 de maio de 2014 assumiu as
suas funções no Escritório da RIPES, localizado na sede do Secretariado Executivo da CPLP em Lisboa
(maio de 2014).
Observação: Em razão da redução de recursos para a execução das atividades, não promoveremos o
Edital internacional de contratação do articulador da RIPES, que também trabalharia na sede do
Secretariado Executivo da CPLP, em Lisboa. A gestora do Projeto RIPES cumprirá algumas funções
que seriam do articulador; para tanto foi selecionada a Sr. Carla Felipa Paiva por reunir perfis
acadêmico e institucional para pensar estrategicamente algumas ações da RIPES;
Atividade 4: Realizamos um Seminário e uma Oficina - destinada aos professores, pró-reitores,
representantes do corpo técnico-administrativo e dos estudantes da UNILAB. Entre os objetivos
destacamos a necessidade de explicar os eixos estratégicos da RIPES para toda a comunidade
acadêmica e apresentar o Plano de Ação da RIPES 2014. O Seminário e a Oficina contaram com as
presenças da Sr. Joana Amaral, da Assessoria Internacional do Ministério da Educação (MEC) e da Sr.
Alessandra Ambrósio, Gerente de Programa e Coordenação Geral de Cooperação Multilateral da
Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do Ministério das Relações Exteriores (MRE) do Brasil (7-8
de maio de 2014).
Atividade 6: Realizar viagens de articulação com instituições parceiras da RIPES a São Tomé e
Príncipe, Guiné-Bissau e Timor Leste;
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Atividade 7: Criar o “Comitê de Acompanhamento (CA) e Gestão” da RIPES, com representantes da
Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP); Secretaria Executiva da CPLP (SECPLP);
UNILAB; ABC/Ministério das Relações Exteriores (MRE) e mais um 4º membro;
Atividade 8: Realizar reuniões bimestrais e semestrais para analisar os relatórios do Projeto RIPES;
Atividade 9: Está em andamento a organização do 1º Seminário Nacional e Internacional da RIPES.

RESULTADO 2: Sistema de Mobilidade
Atividade 1: Está em andamento o recebimento pela UNILAB de técnicos administrativos da
Universidade Lúrio (UniLúrio), de Moçambique, como parte do sistema de mobilidade internacional
da RIPES;
Atividade 2: Está em andamento a elaboração da primeira proposta de sistema de mobilidade
docente entre a UNILAB, a RIPES e as IPES da CPLP;
Atividade 3: Elaborar projeto para formar nos países da CPLP (5) cinco servidores (professores,
pesquisadores e técnicos administrativos) oriundos de cada um dos países membros da RIPES;
RESULTADO 3: Centros de Educação a Distância
Atividade 1: Realizar videoconferências para formação e requalificação de professores e tutores;
propostas pedagógicas; material de apoio; formar ou qualificar professores, representantes da
gestão, técnicos de pró-reitorias, funcionários de bibliotecas, arquivos públicos, das áreas de
biologia, história, enfermagem entre outras.
RESULTADO 4: Estratégia de Comunicação Social e Científica
Atividade 1: Aprovamos a logomarca e identidade visual oficial da RIPES, que foi enviada pela
SECPLP (maio de 2014);
Atividade 2: Está em andamento a realização de um levantamento para obter 3 (três) orçamentos
de agências Web (agência de marketing digital especializada na criação e desenvolvimento de Sites)
(junho-julho de 2014);
Atividade 3: Está em andamento a redação do Termo de Referência para criação da Plataforma
Virtual da RIPES, mecanismo de divulgação das atividades de interesse para o desenvolvimento dos
países membros do Projeto RIPES (julho de 2014);
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Atividade 4: Está em andamento a redação de um Projeto Editorial para elaborar uma revista
científica indexada digital para divulgar estudos comparados e produção científica de professores e
pesquisadores das instituições acadêmicas componentes da RIPES (setembro de 2014).
No final do mês de maio de 2014, a coordenação do Projeto RIPES solicitou a rescisão do contrato do
técnico de Apoio Administrativo Maurício Barbara. Consumado o seu desligamento, em
consequência em 30 de junho de 2014 terminamos a redação do Termo de Referência para a
seleção de outro técnico de Apoio Administrativo para assumir esta função na UNILAB, entidade
proponente do Projeto RIPES.

UNILAB, Redenção, julho de 2014.

Prof. Dr. Edson Borges
Coordenador da RIPES e Coordenador da Cooperação Nacional e Internacional da Pró-Reitoria de
Relações Institucionais (PROINST/UNILAB)
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