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Comissão Permanente de Relações Internacionais

Presidente:
Superintendente de Relações Internacionais;
Membros natos:
Três representantes das Pró-Reitorias de Graduação, Pós-Graduação e de
Extensão;
Um representante do Fórum de Ciência e Cultura;
Membros eleitos:
Seis representantes das Decanias (CLA, CCS, CCJE, CCMN, CT e CFCH);
Dois representantes dos campi avançados (Macaé e Duque de Caxias);
Um representante da Faculdade de Letras;
Um representante do Instituto de Relações Internacionais e Defesa;
Um representante dos técnicos administrativos com atuação em RI;
Dois representantes do corpo discente.

As representações destinadas aos servidores da UFRJ poderão ser exercidas
tanto por docentes como por técnicos administrativos.
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Comissão Permanente de Relações Internacionais

SGRI

Composição e objetivos
Comissão composta por membros natos e eleitos dos três segmentos do 
corpo social (docentes, técnicos administrativos e discentes); tem por 
objetivo elaborar propostas destinadas aos colegiados superiores da 
universidade que orientem a formulação das diretrizes e dos principais 
aspectos da política de internacionalização da UFRJ.



Comissão Permanente de Políticas Linguísticas

Presidente:
A presidência da comissão será necessariamente exercida por um dos 
representantes da Faculdade de Letras;
Membros natos:
Superintendente de Relações Internacionais;
Três representantes docentes da Faculdade de Letras;
Um representante docente da Faculdade de Educação;
Um representante docente do Instituto de Relações Internacionais e
Defesa;
Membros eleitos:
Seis representantes docentes das Decanias (CLA, CCS, CCJE, CCMN, CT e
CFCH);
Dois representantes docentes dos campi avançados (Macaé e Duque de
Caxias);
Dois representantes do corpo discente.
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Comissão Permanente de Políticas Linguísticas

Composição e objetivos
Comissão formada por membros docentes e discentes; a comissão tem por 
objetivo elaborar propostas destinadas aos colegiados superiores da 
universidade que orientem a formulação das diretrizes e principais 
aspectos da política linguística da UFRJ.
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Coordenadores Executivos

Funções e objetivos
Difundir as informações relativas ao processo de internacionalização 
divulgando eventos e editais, orientar a formação dos processos para a 
assinatura de acordos de colaboração, apoiar e orientar as candidaturas de 
discentes, docentes e técnicos aos processos de intercâmbio, estimular 
entre os docentes de seu centro, campus ou unidade a busca pela 
formação de parcerias para a cooperação científica, em especial visando 
projetos que levem ao desenvolvimento de pesquisa bilaterais ou 
multilaterais de longo prazo. Acompanhar o andamento dos processos para 
assinatura de acordos, o desenvolvimento dos intercâmbios, os trabalhos 
de pesquisa bilaterais ou multilaterais, coletar dados e informar a SGRI.
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Coordenadores Setoriais

Função e objetivos
Orientar a elaboração dos projetos de internacionalização bilaterais ou 
multilaterais, facilitar a tramitação dos processos para a assinatura de 
acordos de colaboração, coordenar a difusão de informação originária das 
suas áreas de atuação e perceber oportunidades para intensificar relações 
através de intercâmbio ou cooperação científica, em especial visando 
projetos que levem ao desenvolvimento de parceiras de longo prazo. 
Orientar a formulação dos acordos percebendo quando é mais interessante 
propor intercâmbio de discentes, docentes e staf; quando é propicia a 
proposição de cooperação cientifica e quando é melhor propor um acordo 
completo.
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