
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO GRUPO GESTOR DO PROJETO 
INSTITUCIONAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA UFMG 

 
Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 14 horas, na 
sala 7032 do prédio da Reitoria, reuniu-se o Grupo Gestor (GG) 5 

responsável pelo Projeto Institucional de Internacionalização da 
Universidade Federal de Minas Gerais (PrInt/UFMG), classificado para 
fins de apoio no âmbito do Edital 41/2017 (CAPES/PrInt), com o objetivo 
de discutir a operacionalização do projeto PrInt/UFMG. O GG se reuniu 
sob a presidência do Prof. Fábio Alves da Silva Júnior, Pró-Reitor de Pós-10 

Graduação, estando presentes os Professores Aziz Tuffi Saliba, Diretor de 
Relações Internacionais; Ado Jório de Vasconcelos, representando o 
Colégio de Ciências Exatas, Ciências da Terra e Engenharias; Dalila 
Andrade Oliveira, representando o Colégio de Ciências Humanas, 
Ciências Sociais Aplicadas, Letras, Linguística, Artes e Música; e Ricardo 15 

Santiago Gomez, representando o Colégio de Ciências Biológicas, 
Ciências da Vida e da Saúde. O Professor Colin Grant, membro externo 
do GG, fez contato virtual no início da reunião, mas não pode participar 
online por problemas técnicos. ORDEM DO DIA: 1.1 Informes: O Prof. 
Fábio propôs que as próximas reuniões do GG sejam gravadas, o que foi 20 

aceito por todos os presentes. 1.2. Início do projeto e cronograma: De 
acordo com informações veiculadas pelo Ofício de Concessão, o início do 
primeiro ano de implementação do PrInt/UFMG acontecerá no dia 
05/11/2018 com término no dia 04/11/2019. O 1º Relatório Financeiro 
Anual deverá ser encaminhado à CAPES até o dia 04/12/2019 e o 1º 25 

Relatório Técnico Parcial até o dia 04/01/2020. O início do segundo ano 
de implementação do projeto acontecerá no dia 05/11/2019 com término 
no dia 04/11/2020. O 2º Relatório Financeiro Anual deverá ser 
encaminhado à CAPES até o dia 04/12/2020. A data de encaminhamento 
do Relatório de Avaliação Intermediária, necessário para fins de 30 

aprovação da continuidade do Projeto Institucional de Internacionalização 
da UFMG no biênio 2021/2022, será definida posteriormente pela CAPES. 
O Prof. Fábio destacou a importância da avaliação intermediária para a 
continuidade do projeto nos dois anos subsequentes. Havendo 
renovação, o início do terceiro ano de implementação do projeto 35 

acontecerá no dia 05/11/2020 com término no dia 04/11/2021. O 3º 
Relatório Financeiro Anual deverá ser encaminhado à CAPES até o dia 
04/12/2021 e o 2º Relatório Técnico Parcial até o dia 04/01/2022. O início 
do quarto ano de implementação do projeto acontecerá no dia 05/11/2021 
com término no dia 04/11/2022. O 4º Relatório Financeiro Anual deverá 40 

ser encaminhado à CAPES até o dia 04/01/2023 e o Relatório de 
Avaliação Final até o dia 04/02/2023. O Prof. Fábio observou que a atual 
gestão da Pró-Reitoria de Pós-Graduação terminará em março de 2022, 
ou seja, antes do término da execução do edital. 1.3. Divergências no 
Ofício de Concessão: No parecer da CAPES, encaminhado junto ao 45 

Ofício de Concessão do PrInt/UFMG, constam dois trechos divergentes 
da proposta original da UFMG, a saber: (I) “O fator agregador do projeto 
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PrInt reúne os PPGs notas 4 a 7, mas prioriza aqueles com notas 4 e 5, 
de modo a permitir que os de excelência (notas 6 e 7) os estimulem à 
experiência de internacionalização […]”. (II) “capacitação do corpo 50 

docente no exterior, tanto para o ensino médio como superior.” Em 
relação ao trecho (I), o Prof. Aziz sugeriu solicitar à CAPES que substitua 
o verbo “priorizar” por “incluir”. Sugere-se substituir também a conjunção 
adversativa, “mas”, pela conjunção coesiva, “e”. Acatada a sugestão, a 
nova redação seria “O fator agregador do projeto PrInt reúne os PPGs 55 

notas 4 a 7 e inclui aqueles com notas 4 e 5 de modo a permitir que os de 
excelência (notas 6 e 7) os estimulem à experiência de 
internacionalização [...]”. Todos os presentes concordaram com a 
proposta de redação. Em relação ao trecho (II), cabe informar à CAPES 
que a proposta da UFMG não contempla o termo “ensino médio” em 60 

nenhuma parte do texto do projeto. O Prof. Fábio informou que a Reitora 
da UFMG orientou que as duas observações sejam enviadas à Agência 
na fase de adequação orçamentária apenas para fins de registro, com o 
que todos concordaram. 2. Metodologia de trabalho do Grupo Gestor: 
O Prof. Aziz leu em voz alta as responsabilidades do GG que constam no 65 

item 5.1.2 do Edital CAPES/Print. O Prof. Fábio destacou que cabe ao GG 
garantir que a transversalidade e a interdisciplinaridade propostas pela 
UFMG façam parte da operacionalização do projeto. Em seguida, sugeriu 
que se espere até o evento de novembro para que as discussões sobre o 
PrInt/UFMG possam engajar toda a universidade no projeto e seja 70 

possível definir os principais pontos temáticos em que há cruzamentos de 
interesses. O Prof. Ado questionou como serão feitos os julgamentos das 
propostas e sugeriu que fosse replicada a forma de avaliação da CAPES 
e do CNPq, incluindo a participação de pareceristas ad hoc. Após ampla 
discussão, definiu-se que a operacionalização dos recursos se dará por 75 

meio de Chamadas Internas Unificadas periódicas, para cada modalidade 
de bolsa, com critérios específicos para cada uma delas. O Prof. Fábio 
destacou a necessidade de se desenvolver um sistema de informática 
robusto até o final do ano para selecionar os bolsistas e para fazer o 
gerenciamento das bolsas. Salientou ainda que o projeto não prevê 80 

recursos para esse sistema, os quais devem ser providos pela 
Administração Central da UFMG. 3. Adequação orçamentária do 
projeto: O valor solicitado à CAPES foi de R$140 milhões (R$35 
milhões/ano). Entretanto, o valor concedido foi de R$55,45 milhões 
(R$13,86 milhões/ano), sendo necessária uma adequação orçamentária. 85 

O Prof. Fábio apresentou uma proposta preliminar de readequação da 
demanda PrInt/UFMG que foi colocada em discussão. O Prof. Aziz 
precisou deixar a reunião no momento da definição da adequação 
orçamentária e pediu que constasse em ata que é a favor da mudança 
das porcentagens inicialmente destinadas para mobilidade outgoing 90 

(60%) e incoming (40%), aumentando o percentual para mobilidade 
outgoing para 70% e diminuindo o percentual para mobilidade incoming 
para 30% dos recursos. Caso isso não seja possível, posiciona-se 
contrariamente a qualquer outra alteração. Após ampla discussão, todos 
os presentes decidiram por manter a distribuição entre 70% e 65% para a 95 
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mobilidade outgoing e entre 30% e 35% para a mobilidade incoming, 
garantindo a manutenção do número de meses de bolsas PDSE que 
haviam sido alocadas aos PPGs participantes do PrInt/UFMG na última 
Chamada PDSE/CAPES. Ademais, deverão ser mantidos os recursos 
para professores visitantes sênior e júnior no exterior dentro do percentual 100 

previamente estabelecido. Por fim, deverão ser reduzidos os números de 
missões e workshops e retirado das ações na modalidade incoming o 
valor que faltar para completar o número mínimo de meses de bolsas 
PDSE. Os valores percentuais exatos, respeitada a variação entre 70% e 
65% para a mobilidade outgoing e entre 30% e 35% para a mobilidade 105 

incoming, serão definidos com base nas instruções da CAPES para fins 
da execução da adequação orçamentária. 4. Coordenação de projetos: 
esse ponto da pauta não foi abordado e será discutido na próxima reunião 
do GG. 5. Outros: data da próxima reunião do GG: O Prof. Fábio 
propôs duas datas para a próxima reunião do Grupo Gestor: 22/10/18 ou 110 

29/10/18, a ser definida de acordo com a disponibilidade do Prof. Aziz, 
que não estava presente no final da reunião. Os demais membros do GG 
têm disponibilidade para qualquer uma das duas datas. Nada mais 
havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião às 17 horas e 30 
minutos. A presente ata foi elaborada pela AAI e disponibilizada a todos 115 

os interessados. Belo Horizonte, 11 de setembro de 2018. Ana Luisa de 
Vasconcelos Terto, pela AAI.  
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