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A intenção desta curta Nota é trazer a metodologia da pesquisa COBRADI para o contexto das 

atividades de cooperação internacional das universidades e institutos federais (IES), para tornar 

mais simples a participação dessas instituições. Para isso, apresentamos a seguir dez passos, que 

representam as dez categorias/variáveis mais importantes para essas instituições. Caso a 

universidade ou instituto já possua o conjunto de dados em outros formatos, a equipe do 

COBRADI se dispõe a apoiar a conversão dos dados para o formato padrão da pesquisa. 

A equipe do COBRADI também está à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas por e-mail, 

telefone ou vídeo-chamada. Basta enviar um e-mail para cobradi@ipea.gov.br que discutiremos 

a melhor forma de ajudar sua instituição. 

 

• Passo 1: Modalidade (Item 16 do Formulário, Anexo I do Guia de Orientações): pelas 

conversas e dúvidas já recebidas, as iniciativas das IES parecem se encaixar nas modalidades 

“E – Bolsas de Estudo/Gastos com Estudantes” e “K – Pesquisa e Desenvolvimento”. A 

modalidade “E” tem relação com a recepção de estudantes estrangeiros no Brasil (com ou 

sem bolsa) e o envio de estudantes brasileiros (com ou sem bolsa) ao exterior. A modalidade 

“K” corresponde à cooperação entre pesquisadores/discentes da IES com outras instituições 

estrangeiras, seja para questões de pessoal (K012), infraestrutura de pesquisa (K011) ou 

geral (K01); 

o Exemplo 1: estudantes de Moçambique matriculados em programas de 

graduação/pós-graduação na IES, com bolsa (Modalidade E01/E02). 

o Exemplo 2: projeto de pesquisa Brasil-França na área de semicondutores, em que 

participam 4 pesquisadores da IES brasileira e 3 da instituição francesa (Modalidade 

K01, projeto fictício). 

• Passo 2: Instituição Responsável (Item 3 do Formulário): dado o foco específico do item 

“modalidade” a instituição responsável pode ser a própria IES se não houver repasse direto 

de bolsas ou auxílio financeiro ao aluno/pesquisador/professor. Caso o financiamento seja 

por parte de agências públicas de fomento (Ex: CNPq), a Instituição Responsável é a agência 

pública de fomento (a IES constará somente o Canal, Item 15); 

• Passo 3: Canal (Item 15 do Formulário): o canal é a instituição que executa a iniciativa 

internacional. A IES se torna o canal se houver financiamento de agências públicas de 

fomento, conforme acima. Ou seja, se a IES não for a financiadora da iniciativa. Caso não 

exista tal financiamento, a IES é a Instituição Responsável e o Canal; 

• Passo 4: Título do Projeto (Item 6 do Formulário): se a iniciativa da IES se referir à 

mobilidade estudantil de Brasileiros → Exterior ou Brasil ← Estrangeiros, o título pode ser 

“Mobilidade de Brasileiros para país Estrangeiro” ou “Mobilidade de Estrangeiros para a 

IES/Brasil”. Caso a iniciativa seja ligada à pesquisa, sugerimos acrescentar o nome do projeto 

de pesquisa. O Item 4 do Formulário “País Parceiro” discrimina com qual país a mobilidade 

ou projeto de pesquisa é executado; 

o Exemplo 1: “Mobilidade de estudantes Moçambicanos para a IES/Brasil”; 

o Exemplo 2: “Parceria Brasil-França para o aperfeiçoamento de técnicas de nano e 

micro fabricação de semicondutores” (projeto fictício). 
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• Passo 5: País Parceiro (Item 4 do Formulário): discrimina com qual país a mobilidade ou 

projeto de pesquisa é executado; 

o Exemplo 1: “Mobilidade de estudantes Moçambicanos para a IES/Brasil” 

(Moçambique). 

o Exemplo 2: “Parceria Brasil-França para o aperfeiçoamento de técnicas de nano e 

micro fabricação de semicondutores” (França, projeto fictício) 

• Passo 6: Descrição do Projeto (Item 7 do Formulário): se a iniciativa da IES se referir à 

mobilidade estudantil, sugerimos descrever as características e o número de estudantes 

(descrição breve, uma linha). Caso a iniciativa seja de pesquisa, sugerimos acrescentar o 

objetivo da pesquisa. 

• Passo 7: Arranjo de Cooperação (Item 17 do Formulário): independentemente de se a 

iniciativa é de mobilidade estudantil ou de pesquisa, sugerimos escolher Cooperação Sul-Sul 

se o esforço for relativo à cooperação entre o Brasil e um país em desenvolvimento, e Sul-

Norte se o esforço for entre o Brasil e um país desenvolvido. 

o Exemplo 1: “Mobilidade de estudantes Moçambicanos para a IES/Brasil” 

(Cooperação Sul-Sul); 

o Exemplo 2: “Parceria Brasil-França para o aperfeiçoamento de técnicas de nano e 

micro fabricação de semicondutores” (projeto fictício, Cooperação Sul-Norte). 

• Passo 8: Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (Item 9 do Formulário): se a iniciativa 

for de mobilidade estudantil, sugerimos a escolha do ODS4 e metas 4.3 e/ou 4b. Se a 

iniciativa for de pesquisa, é possível escolher: (i) ODS4/meta 4.c para casos de formação de 

professores entre o Brasil e outros países em desenvolvimento; (ii) ODS9/meta 9.5 e 9.b 

para casos de pesquisas em CT&I entre o Brasil e países desenvolvidos ou em 

desenvolvimento; (iii) qualquer outra combinação de ODS/Meta que a IES julgue relevante 

para a iniciativa de pesquisa; 

o Exemplo 1: “Mobilidade de estudantes Moçambicanos para a IES/Brasil” (ODS4, 

Meta 4.b) 

o Exemplo 2: “Parceria Brasil-França para o aperfeiçoamento de técnicas de nano e 

micro fabricação de semicondutores” (projeto fictício, ODS9, Meta 9.5). 

• Passo 9: Setor (Item 13 do Formulário): se a iniciativa for de mobilidade estudantil, 

sugerimos o setor P8530 (Ensino Superior). Caso a iniciativa seja de pesquisa, sugerimos os 

itens M7210 (Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências naturais e engenharia) 

ou M7220 (Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas). Se 

houver dúvidas quanto ao nível de detalhamento da iniciativa de pesquisa, também é 

possível escolher uma classificação mais ampla para o setor. Recomendamos M72 (Pesquisa 

e Desenvolvimento Científico) 

o Exemplo 1: “Mobilidade de estudantes Moçambicanos para a IES/Brasil” (Setor 

P8530); 

o Exemplo 2: “Parceria Brasil-França para o aperfeiçoamento de técnicas de nano e 

micro fabricação de semicondutores” (projeto fictício, Setor M7210). 

• Passo 10: Valor Referente a Demais Gastos: essa seria a única célula em que a IES incluiria 

os gastos com mobilidade estudantil ou pesquisa. Se a iniciativa for de mobilidade, uma 

estimativa pelo valor de bolsas ou gastos diretos por grupo de nacionais do país pode ser 

incluída (lembrar do País Parceiro, escolhido no Item 4). Caso a iniciativa seja de pesquisa, 

sugere-se a inclusão do valor ou estimativa de valor com o projeto. Os gastos indiretos 

referentes a salários, diárias e passagens dos servidores não serão incluídos pelas 

universidades e institutos nessa rodada. 


