
 
Resultados dos pedidos de apoio à Chamada CELA 2015 

 
Comissão de avaliação: Mauro Braga, Ada Ávila e Romulo Monte Alto 
 
Reunidos no dia 29 de abril no segundo andar da DRI, a comissão discutiu os critérios 
para deliberação, elaborou a lista de pedidos deferidos e indeferidos, bem como 
dispensou outras sugestões de encaminhamento. 
 
Foram recebidos 28 pedidos de apoio a eventos em 2015, sendo que um deles, o 
Encontro de Estudantes do Doutorado Latino-americano em Educação, ocorreu em 26 
e 27 de março, recebendo, por isso, recursos de forma antecipada ao escrutínio da 
comissão avaliadora. Não há previsão de recursos contra as decisões da comissão. 
 
Os critérios para seleção constantes no edital foram os seguintes: evento decorrente de 
cooperação acadêmica em curso; evento que já tivesse tido edição anterior; evento de 
reconhecida relevância acadêmica. Em razão do alto número de pedidos que, juntos 
demandavam mais de 200 mil reais para atendê-los, a comissão precisou definir outros 
critérios acessórios à sua decisão. Estes foram os novos critérios propostos: as 
passagens aéreas seriam somente para pesquisadores residentes na América do Sul; 
uma passagem para convidado por dia de evento, sendo o máximo de duas passagens 
por evento; cada proponente ou grupo de pesquisa pode apresentar apenas um projeto 
por ano; e, em razão do grande número de pedidos, não foram atendidos pedidos de 
tradução simultânea. 
 
Os critérios para indeferimento foram basicamente dois: pedidos sem informação 
mínima e pedidos cuja proposta não se enquadra dentro das atividades previstas pelo 
CELA. 
 
O elemento norteador da definição dos critérios foi a percepção de que os projetos 
devem conter referências claras sobre os vínculos entre os pesquisadores e/ou grupos 
de pesquisa, preferentemente acompanhado de atividades pregressas que justificam o 
vínculo anterior à convocatória do CELA, e que finalmente projetem, em seus 
desdobramentos, a formação de parcerias e/ou redes de cooperação internacional. 

Como, após o emprego dos critérios previamente definidos, o total de recursos alocados 
não esgotou o previsto para a Chamada, recomendou-se uma nova Chamada de Apoio 
a Eventos, a partir do dia 06 de maio de 2015, nos mesmos moldes da anterior, porém 
em fluxo contínuo até o fim dos recursos disponíveis. Os pedidos não acatados podem 
ser reapresentados, com as modificações que os proponentes julgarem pertinentes. 
Informações nesse sentido podem ser obtidas junto ao coordenador do CELA, Romulo 
Monte Alto. 

Os pedidos aprovados foram os seguintes: 
 
1. II Seminário América Latina, Comunicação e Cultura: Televisualidades e cultura 
política latino-americanas. Diálogos Brasil-Colômbia (II SELACCULT), Comunicação 
Social/FAFICH, 21 de 22 de maio de 2015. 
Valor aprovado: duas passagens aéreas Bogotá/BH/Bogotá (R$ 4.940,00) + 10 diárias 
(R$ 2.124,00): total (R$ 7.064,00) 
 
2. Seminário Internacional: Rede de Pesquisadores de Criminalidade Urbana da 
América Latina, CRISP/CEURB, 08 e 09 de outubro de 2015 



Valor aprovado: uma passagem aérea Bogotá/BH/Bogotá (R$ 2.800,00) + uma 
passagem aérea Santiago/BH/Santiago (R$ 997,50) + 6 diárias (R$ 1.274,40): total (R$ 
5.071,09) 
 
3. Conectando política externa e demandas sociais na América Latina. – teorias, 
métodos e práticas – seminário, DCP/FAFICH, 12 e 13 de agosto de 2015.  
Valor aprovado: uma passagem aérea BAires/BH/BAires (R$ 848,64) + uma passagem 
aérea Santiago/BH/Santiago (R$ 1.416,48) + 6 diárias (R$ 1.274,40): total (R$ 3.539,52) 
 
4. 4º Seminário Ibero-americano Arquitetura e Documentação, Escola de 
ARQUITETURA, 19 a 21 de novembro de 2015.  
Valor aprovado: 30 diárias: total (R$ 6.372,00)  
 
5. Seminário Latino-Americano: A construção do caso clínico e o efeito-equipe nas 
políticas públicas latino-americanas, Faculdade de MEDICINA. 
Valor aprovado: uma passagem aérea BAires/BH/BAires (R$ 1.073,39) + 5 diárias (R$ 
1.062,00): total (R$ 2.135,39) 
 
6. Mineração na América Latina: neoextrativismo e lutas territoriais, 
GESTA/Antropologia/FAFICH, 03 a 05 de agosto de 2015 
Valor aprovado: uma passagem aérea La Paz/BH/La Paz (R$ 2.500,00) + uma 
passagem aérea Santiago/BH/Santiago (R$ 1.500,00) + 8 diárias (R$ 1.699,20): total 
(R$ 5.699,20)  
 
7. Teatro e política na América Latina: novas tendências, FALE, 11 a 13 de novembro 
de 2015. 
Valor aprovado: uma passagem aérea Bogotá/BH/Bogotá (R$ 2.470,00) + uma 
passagem aérea Santiago/BH/Santiago (R$ 1.496,99): total (R$ 3.966,99) 
 
8. XI Jogo do livro infantil e juvenil: mediações literárias e I Seminário latino-americano 
sobre mediações literárias, GPELL/FAE, 16 a 18 de setembro de 2015. 
Valor aprovado: uma passagem aérea Bogotá/BH/Bogotá (R$ 2.300,00) + uma 
passagem aérea Caracas/BH/Caracas (R$ 2.500,00) + 8 diárias (1.699,20): total (R$ 
6.499,20)  
 
9. Seminário Internacional Trabalho Docente no Brasil e na América Latina: desafios e 
perspectivas, FAE, 19 e 20 de outubro de 2015. 
Valor aprovado: uma passagem aérea BAires/BH/BAires (R$ 1.551,00) + uma 
passagem aérea Lima/BH/Lima (R$ 1.826,00) + 6 diárias (R$ 1.274,40): total (R$ 4.651, 
40) 
 
Valor total aprovado: R$ 44.998,79 
 
Os proponentes dos pedidos indeferidos receberão uma mensagem do Coordenador do 
CELA explicando as razões da não aprovação.  
 
 

Belo Horizonte, 04 de maio de 2015 
 
 


