
 
 
 
 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO GRUPO GESTOR DO PROJETO 5 

INSTITUCIONAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO 
DA UFMG 

 
Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às 11 horas, 
na sala 7032 do prédio da Reitoria, reuniu-se o Grupo Gestor (GG) 10 

responsável pelo Projeto Institucional de Internacionalização da Pós-
Graduação 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 15 

Silva Júnior, Pró-Reitor de Pós-Graduação, estando presentes os 
Professores Aziz Tuffi Saliba, Diretor de Relações Internacionais; Dalila 
Andrade Oliveira, representando o Colégio de Ciências Humanas, 
Ciências Sociais Aplicadas, Letras, Linguística, Artes e Música; e Ricardo 
Santiago Gomez, representando o Colégio de Ciências Biológicas, 20 

Ciências da Vida e da Saúde. Os Professores Ado Jório de Vasconcelos, 
representante do Colégio de Ciências Exatas, Ciências da Terra e 
Engenharias, e Colin Grant, membro estrangeiro externo do GG, 
justificaram suas ausências. ORDEM DO DIA: 1. Aprovação da ata da 
reunião de 10/09/2018: O Prof. Fábio relembrou os pontos mais 25 

importantes discutidos na reunião. A ata, que já havia sido enviada via 
email aos membros do GG, foi aprovada por unanimidade. 2. Informes. 
2.1. Sistema de fomento para o PrInt/UFMG: O Prof. Fábio informou 
que participou de reuniões com a Reitora da UFMG, Prof.ª Sandra Goulart 
Almeida, e com o Diretor de Tecnologia da Informação, Prof. Dorgival 30 

Guedes Neto, para discutir possibilidades de implementação de um 
sistema de fomento para o PrInt/UFMG. Tal sistema será utilizado para os 
procedimentos de inscrição – incluindo o recebimento da documentação 
dos candidatos – e também de seleção nas chamadas do PrInt. Ficou 
estabelecido que, dependendo de análise técnica, o sistema será 35 

desenvolvido até o início do próximo ano, por meio de adaptações no 
sistema que já é usado pela Diretoria de Relações Internacionais (DRI). O 
Prof. Aziz informou que a DRI já foi procurada e já repassou à DTI as 
informações necessárias para que as adaptações aconteçam. 2.2 
Readequação orçamentária: O Prof. Fábio informou que a CAPES 40 

apresentou uma proposta de distribuição orçamentária na qual as bolsas 
do PrInt ficariam engessadas dentro dos projetos. A UFMG apresentou 
uma argumentação à agência de fomento, explicando que essa lógica é 
contrária à própria proposta do Edital Capes/PrInt, ressaltando que a 
proposta da UFMG, aprovada sem ressalvas pela CAPES, tem 45 

primordialmente um caráter transversal e transdisciplinar. A CAPES 
aceitou a argumentação e a UFMG poderá trabalhar com as bolsas 
distribuídas por temas, e não por projetos, o que possibilitará que a 
flexibilidade da proposta apresentada pela universidade seja mantida. O 
Prof. Fábio informou que o pagamento das bolsas continuará sendo feito 50 

pela CAPES, com a implementação sendo feita pelo Setor de Bolsas da 
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PRPG. Já os recursos de custeio, que somam aproximadamente R$ 
500.000,00, serão enviados à PRPG a partir do dia 05 de novembro. 3. 
Ponto de deliberação. 3.1. Contribuição do Comitê Gestor 
PrInt/UFMG para o Seminário InPrint: O Prof. Fábio apresentou a grade 55 

de programação preliminar aos membros do GG. Informou que a sessão 
de abertura acontecerá no Auditório da Reitoria e terá a presença da 
Reitora e dos presidentes das agências de fomento, os quais receberam o 
convite por meio do Gabinete da Reitora. As sessões paralelas 
acontecerão nos auditórios do CAD 2 e contarão com articuladores 60 

indicados primeiramente pelos coordenadores dos Programas de Pós-
Graduação e posteriormente escolhidos por decisão dos membros dos 
projetos. No dia 09 de novembro, os Pró-Reitores farão uma reunião com 
os 28 articuladores escolhidos para informá-los sobre as atividades que 
desempenharão. Entre essas atividades, está a produção de um relatório 65 

referente a cada sessão de discussão. No último dia do evento, 23 de 
novembro, durante a sessão plenária de encerramento, será apresentado 
o resultado dos trabalhos de cada projeto. O Prof. Fábio sugeriu que os 
membros do Grupo Gestor apresentem o resultado final, por meio de 
relatos consolidados por tema, com a proposta de que cada membro do 70 

GG assuma a relatoria de um dos temas. Os membros do GG 
concordaram com a proposta. O Prof. Fábio informou que o evento 
começará a ser divulgado entre a comunidade acadêmica dos Programas 
de Pós-Graduação em breve, através do CEDECOM. 3.2. Data da 
próxima reunião do GG: A próxima reunião do GG ficou agendada para 75 

o dia 23 de novembro, às 09h00. 3.3. Calendário de execução do 
PrInt/2019: Após ampla discussão, decidiu-se que o Grupo Gestor fará a 
preparação das chamadas, separadas por modalidade de fomento, até 
janeiro de 2019, para que as chamadas sejam divulgadas no início do 
semestre letivo. A seleção dos inscritos acontecerá durante o primeiro 80 

semestre de 2019 e os primeiros contemplados sairão dos país ou 
chegarão à UFMG em agosto/setembro do mesmo ano. O Prof. Fábio 
sugeriu que seja criado um Comitê Assessor para dar suporte ao Grupo 
Gestor. Esse comitê faria uma análise prévia das candidaturas, e então 
repassaria os resultados de seu trabalho ao Grupo Gestor que, por sua 85 

vez, consolidará e divulgará os resultados das chamadas internas do 
PrInt/UFMG. Após ampla discussão, a proposta foi aprovada. Nada mais 
havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião às 13 horas. A presente 
ata foi elaborada pela AAI e disponibilizada a todos os interessados. Belo 
Horizonte, 31 de outubro de 2018. Maria Luiza Cardoso de Aguiar, pela 90 

AAI.  
 
 
Prof. Fábio Alves da Silva Júnior (Pró-Reitor de Pós-Graduação) 
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Prof. Ricardo Santiago Gomez 


