
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO GRUPO GESTOR DO PROJETO 
INSTITUCIONAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO 

DA UFMG 

 
Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às 17 5 

horas, na sala 7032 do prédio da Reitoria, reuniu-se o Grupo Gestor (GG) 
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 10 

PrInt/UFMG. O GG se reuniu sob a presidência do Prof. Fábio Alves da 
Silva Júnior, Pró-Reitor de Pós-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; Ricardo Santiago Gomez, 15 

representando o Colégio de Ciências Biológicas, Ciências da Vida e da 
Saúde e Colin Barr Grant, membro externo do GG. A Professora Dalila 
Andrade Oliveira, que representa o Colégio de Ciências Humanas, 
Ciências Sociais Aplicadas, Letras, Linguística, Artes e Música justificou 
sua ausência. ORDEM DO DIA: 1. Informes: o Prof. Fabio Alves solicitou 20 

que todos os membros presentes rubricassem e assinassem os Termos 
de Compromisso exigidos pela Capes. Explicou que são necessários dois 
Termos de Adesão assinados pela Reitora, dois termos de 
Responsabilidade assinados por ele, e Termos de Compromisso 
assinados por cada um dos demais integrantes do GG. Após a assinatura 25 

de todos os termos, a documentação estará pronta para ser enviada à 
Capes. 1.1. Verba de custeio: o Prof. Fabio informou que 1% da verba 
do projeto será destinada para fins de custeio (aproximadamente 
R$250.000,00/ano), estando rubricada para o pagamento de missões, na 
forma de passagens e diárias. Os recursos de custeio para 2019 e 2020 30 

deverão ser repassados à Pró-Reitoria de Pós-Graduação até o dia 5 de 
dezembro. 2. Aprovação da ata da reunião de 31/10/2018: A ata, que já 
havia sido enviada por e-mail aos membros do GG, foi aprovada por 
unanimidade. 3. Pontos de deliberação. 3.1. Apresentação do membro 
estrangeiro: O Prof. Fabio apresentou o Prof. Colin Barr Grant, da Queen 35 

Mary University of London, como membro estrangeiro integrante do GG. 
O Prof. Colin fez uma pequena apresentação sobre sua trajetória 
acadêmica e falou sobre a satisfação de fazer parte do GG. O Prof. Fabio 
agradeceu ao Prof. Colin por ter aceitado o convite e ressaltou sua 
impressão que o professor trará uma grande contribuição ao GG não 40 

apenas por ter um olhar externo, mas também por conhecer muito bem o 
sistema de ensino superior brasileiro. 3.2. Definição da modalidade de 
trabalho: O Pró-Reitor de Pós-Graduação fez um histórico das duas 
primeiras reuniões do GG e mencionou a dificuldade de conciliar as 
agendas e a indisponibilidade momentânea de recursos tecnológicos que 45 

impossibilitaram a participação virtual do Prof. Colin nessas reuniões. O 
Prof. Ado pontuou que considera válido definir quantas reuniões serão 
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necessárias no próximo ano para que todas elas possam ser marcadas 
com antecedência, evitando que os membros do GG marquem outros 
compromissos para as datas acordadas. Além disso, sugeriu que o Prof. 50 

Fabio poderia consultar virtualmente o membro estrangeiro sempre que 
necessário. O Prof. Ricardo enfatizou a importância de todos priorizarem 
as reuniões do GG. O Prof. Aziz sinalizou que membros do GG, 
impossibilitados de comparecer presencialmente, poderiam participar das 
reuniões a distância. Enfatizou que essa flexibilidade é positiva e que a 55 

previsibilidade de data das reuniões contribui para o engajamento de 
todos no GG. O Prof. Colin manifestou que quando aceitou o convite para 
integrar o GG, uma das suas condições era a expectativa de participação 
efetiva. Além disso, demonstrou preferência por participar 
presencialmente das reuniões, sempre que possível, e disse que a 60 

marcação da data das próximas reuniões com antecedência possibilita 
sua vinda à UFMG. 3.2.1. Data das próximas reuniões do GG: As 
próximas reuniões presenciais do GG foram agendadas para os dias 3, 4 
e 5 de junho de 2019, devendo os membros reservarem o dia todo para 
os encontros nesse período. A Capes exige uma reunião de avaliação 65 

após o primeiro ano de implantação do Projeto e decidiu-se marcá-la para 
os dias 20, 21 e 22 de novembro de 2019. Além das reuniões presenciais 
com o comparecimento de todos, ficou definido que o GG também 
trabalhará nas modalidades online e presencial, sempre que for 
necessário, com a presença de no mínimo quatro membros. O Prof. Fabio 70 

agradeceu ao Prof. Colin pela disponibilidade de participar de mais de 
uma reunião presencial, enquanto a Capes exige a presença do membro 
externo em apenas uma reunião anual. 3.3. Considerações sobre a 
indicação dos coordenadores para temas do Print: A Capes autorizou 
que a UFMG indique um coordenador para cada um dos quatro temas do 75 

projeto ao invés de indicar um coordenador para cada um dos 28 projetos, 
como estava previsto inicialmente. A indicação dos quatros nomes deve 
ser feita pelo GG até o final do ano e os indicados devem ter excelência 
acadêmica, engajamento institucional, visão ampla sobre o tema, estar 
alinhados com o GG e ter o aval da Reitora. Foi sugerido que o GG 80 

prepare uma lista com quatro a cinco nomes em cada tema e que essa 
lista seja levada para apreciação da Reitora. O Prof. Colin disse que para 
melhor governança e transparência do projeto seria importante trabalhar 
com o conceito de “fertilização transversal”, ou seja, que membros de 
outros grupos temáticos também avaliassem propostas de um tema 85 

específico. Evitar-se-ia, assim, o viés de endogenia da avaliação por 
pares em um determinado tema. Nesse contexto, foi sugerido que seja 
composto um comitê consultivo ad hoc, com membros internos e externos 
à UFMG. 3.4. Implementação do projeto: Após amplo debate, foi 
definido que a a Pró-Reitoria de Pós-Graduação irá preparar uma primeira 90 

proposta para cada uma das seis chamadas e sugerir um barema de 
avaliação para cada modalidade de bolsa. O GG trabalhará a partir 
dessas propostas de forma online e presencial tendo em vista o 
lançamento das chamadas antes do início do primeiro semestre letivo de 
2019. As propostas vinculadas a essas chamadas, deverão ser 95 
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submetidas preferencialmente em inglês, com a possibilidade que sejam 
enviadas também em espanhol e português. A Reitora deverá ser ouvida 
em relação à política linguística a ser adotada. A avaliação técnica será 
feita pelo comitê consultivo ad hoc e a priorização das propostas deverá 
ser feita pelo GG na reunião marcada para a primeira semana de 100 

junho/2019. 3.5. Orientações para reunião do GG no dia 23/11/18: na 
próxima reunião serão retomados os assuntos discutidos na reunião do 
dia 21/11 quando será feito um relato do que foi tratado para a Profa. 
Dalila. Além disso, haverá a preparação da plenária de encerramento e a 
preparação da redação do documento final do Seminário. 3.6. Outros: O 105 

Prof. Colin Grant apresentou uma rápida reflexão sobre o seminário 
InPrInt e sua visão crítica sobre o projeto PrInt/UFMG. Resumidamente, 
destacou a importância de se reafirmar o compromisso com o rigor e a 
excelência acadêmica, com o impacto social e com a agilidade 
operacional do projeto, fazendo referência à estrutura, à gestão e à 110 

governança da iniciativa. O professor também refletiu sobre o impacto 
previsto, destacando a relevância de produtos tangíveis e inovadores e o 
foco na formação de recursos humanos de qualidade, atrelando suas 
considerações à necessidade de se medir, registrar e fomentar as ações 
do projeto. Fez ainda observações sobre procedimentos e processos 115 

alinhados ao compromisso de excelência e impacto. Por fim, destacou a 
necessidade de disseminação de todas essas iniciativas, buscando 
interlocutores entre a sociedade civil, o governo, a indústria e os agentes 
culturais. O Prof. Colin Grant se comprometeu a enviar por escrito um 
documento com suas considerações. Nada mais havendo a tratar, 120 

encerrou-se a presente reunião às 19 horas. A presente ata foi elaborada 
pela AAI e disponibilizada a todos os interessados. Belo Horizonte, 22 de 
novembro de 2018. Ana Luisa de Vasconcelos Terto, pela AAI.  
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