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

UFMG 

 
Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às 09 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, Dalila Andrade Oliveira, representando 15 

o Colégio de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Letras, 
Linguística, Artes e Música e Ricardo Santiago Gomez, representando o 
Colégio de Ciências Biológicas, Ciências da Vida e da Saúde. O Prof. 
Colin Barr Grant, membro estrangeiro do GG, justificou ausência. ORDEM 
DO DIA: 1. Aprovação da Ata da reunião do dia 21/11/2018: o Prof. 20 

Fabio fez a leitura da Ata da última reunião do GG. Ao longo da leitura da 
ata, os presentes reportaram à Profa. Dalila, que não esteve presente na 
última reunião do GG, as discussões mais relevantes feitas à ocasião. A 
Profa. Dalila concordou que as reuniões do GG em 2019 aconteçam em 
3, 4 e 5 de junho e 20, 21 e 22 de novembro, conforme decidido na última 25 

reunião do GG. Além das reuniões presenciais com o comparecimento de 
todos, o GG também trabalhará nas modalidades online e presencial, 
sempre que for necessário, com a presença de no mínimo quatro 
membros. Após algumas alterações de ordem formal, solicitadas pelos 
membros do GG, a Ata foi aprovada. 1.1. Considerações sobre a 30 

indicação de coordenadores para os quatro temas do PrInt/UFMG: 
Os membros do GG consideram relevante que se indique um 
coordenador para cada um dos quatro temas do projeto por meio de lista 
tríplice a ser enviada para decisão final da Reitora. Além disso, além dos 
coordenadores da UFMG, será também necessário indicar articuladores 35 

para cada um dos 28 projetos. Retomou-se o conceito de “fertilização 
transversal” (cross-fertilization), trazido à discussão pelo Prof. Colin Grant 
na reunião do GG em 21/11/2018, destacando-se a necessidade de se 
trabalhar com máxima transparência e se evitar conflitos de interesses na 
seleção de propostas. Foi sugerida a presença de membros estrangeiros 40 

entre os avaliadores de projetos submetidos às chamadas do 
PrInt/UFMG. 1.2. Considerações sobre os procedimentos de 
avaliação das candidaturas: Sugeriu-se seja formado um Comitê 
Consultivo ad hoc encarregado de conduzir uma análise técnica das 
candidaturas recebidas, pautadas por barema de avaliação previamente 45 

definido e divulgado junto com as chamadas de apoio. Os trabalhos desse 
Comitê Consultivo seriam supervisionados pelos coordenadores dos 
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quatro temas do Print/UFMG. O GG receberia pareceres fundamentados 
nas seguintes categorias de análise: “excelente”, “muito bom”, “bom”, 
“razoável” e “insuficiente”. Ressaltou-se a necessidade de parametrização 50 

dos pareceres a serem recebidos pelo GG. Tais documentos não deverão 
ter uma avaliação em caráter decisivo, uma vez que o parecer final das 
candidaturas aprovadas ficará a cargo do GG. 1.3. Sistema de fomento 
para o PrInt/UFMG: O Prof. Fábio relembrou aos membros do GG que o 
CECOM ficou responsável pela implementação de um sistema de fomento 55 

para o PrInt/UFMG. Tal sistema será utilizado para os procedimentos de 
inscrição, seleção, consolidação e acompanhamento das propostas. O 
sistema será desenvolvido até o início do próximo ano, possivelmente por 
meio de adaptações no sistema que já é usado pela Diretoria de Relações 
Internacionais (DRI). 1.4. Reflexões enviadas pelo Prof. Colin Grant: O 60 

documento com as reflexões enviadas pelo Prof. Colin Grant a respeito do 
Seminário InPrint foi distribuído aos membros do GG, que procederam à 
leitura do texto. Trata-se do registro formal das observações feitas na 
reunião anterior, quando o professor Colin esteve presente. O relato do 
Prof. Colin Grant foi arquivado junto com os demais registros da reunião. 65 

2. Papel do GG na divulgação do PrInt/UFMG: Ressaltou-se o 
importante papel dos membros do GG na divulgação do PrInt/UFMG e no 
esclarecimento de dúvidas junto à comunidade acadêmica. O Prof. Fábio 
enfatizou a importância do sistema de governança e de avaliação das 
propostas para toda a comunidade acadêmica. O Prof. Fábio disse 70 

acreditar que o seminário InPrint auxiliou na criação de uma massa crítica 
positiva sobre o PrInt/UFMG. Relatou que as sessões de discussão 
estavam sempre com um bom público e que o seminário teve um 
excelente nível de adesão entre os membros da comunidade. O feedback 
recebido de convidados estrangeiros também foi muito positivo, inclusive 75 

no que diz respeito ao encontro de novos interlocutores na UFMG. 3. 
Sessão plenária de encerramento: Foram distribuídos aos membros do 
GG os relatos que haviam sido enviados pelos articuladores das sessões 
de discussão até aquele momento. O Prof. Fábio sugeriu que, na sessão 
plenária de encerramento do seminário, os membros do GG se 80 

apresentem à comunidade. Na sequência, será apresentada uma síntese 
geral do evento em inglês. Após esse momento, a sessão será aberta 
para perguntas e respostas em qualquer uma das línguas de trabalho do 
seminário. O Prof. Fábio informou aos membros do GG que os 
coordenadores dos 57 PPGs que aderiram ao PrInt foram convocados a 85 

participar da sessão, esperando-se, assim, uma presença maciça das 
Coordenações. Decidiu-se que a sessão de encerramento será 
multilíngue e os presentes expressar-se-ão no idioma em que se sentirem 
mais confortáveis. O Prof. Aziz solicitou que todos os documentos 
gerados sobre o PrInt/UFMG sejam compartilhados com o GG e com a 90 

DRI. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião às 12 
horas. A presente ata foi elaborada pela AAI e disponibilizada a todos os 
interessados. Belo Horizonte, 23 de novembro de 2018. Maria Luiza 
Cardoso de Aguiar, pela AAI.  
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Prof. Fábio Alves da Silva Júnior (Pró-Reitor de Pós-Graduação) 
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Profa. Dalila Andrade Oliveira 100 

Prof. Ricardo Santiago Gomez 


