
                    
 
	

        
 

RESULTADOS 
CHAMADA PRPG 04/2019 

 
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação divulga o resultado da Chamada Interna 
04/2019, professor visitante estrangeiro (PVE).  
 
As propostas foram avaliadas por consultores externos, classificadas pelo Grupo 
Gestor do programa Capes/PrInt na UFMG e homologadas pela Câmara de Pós-
Graduação em quatro níveis: Nível 1 (propostas aprovadas no mérito para 
receberem apoio financeiro pela Capes); Nível 2 (propostas aprovadas no mérito 
e com possibilidade de receberem apoio financeiro desde que haja desistências 
entre os contemplados no nível 1 ou apoio financeiro suplementar pela Capes); 
Nível 3 (propostas aprovadas no mérito sem, contudo, alcançarem prioridade 
para receber apoio financeiro); Nível 4 (propostas indeferidas por não 
alcançarem pontuação mínima necessária para classificação de acordo com as 
regras das chamadas internas da PRPG). 
  
Os proponentes poderão tomar conhecimento das respectivas avaliações pelo 
Grupo Gestor por meio do Sistema de Fomento da PRPG com acesso disponível 
no endereço https://aplicativos.ufmg.br/prpg/fomento/usuarios/login. 
  
Pedidos de reconsideração do indeferimento de candidatura, estritamente 
contrapondo o motivo do indeferimento, não incluindo fatos novos, que não 
tenham sido objeto de análise anterior, e devidamente assinados pelos 
proponentes, poderão ser encaminhados ao Grupo Gestor do Programa 
CAPES/Print na UFMG, por meio do Sistema de Fomento da PRPG, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias a contar da data de divulgação do indeferimento. 
  
Candidatos que tiverem seus pedidos de reconsideração indeferidos poderão 
encaminhar recurso administrativo à Câmara de Pós-Graduação, por meio do 
Sistema de Fomento da PRPG, no prazo máximo de 10 (dez) dias a partir da 
divulgação do resultado. 
  
Pedidos de reconsideração e recurso obedecerão aos seguintes prazos: 
 
• Entre 13 e 22 de junho de 2019: Pedidos de reconsideração da análise de 

mérito ao Grupo Gestor; 
• Até 25 de junho de 2019: Resultado dos pedidos de reconsideração da 

análise de mérito; 
• Entre 26 de junho e 05 de julho de 2019: Pedidos de reconsideração de 

recursos administrativos à Câmara de Pós-Graduação; 
• Até 10 de julho de 2019: Divulgação do resultado final. 

 
 



 
 
 

 
 

SOLICITAÇÕES APROVADAS NO NÍVEL 1 
 

O Grupo Gestor do Programa Capes/PrInt na UFMG, com base em avaliações 
feitas por consultores externos à UFMG com atuação reconhecida no campo 
disciplinar das propostas, considera que as propostas listadas a seguir atendem 
plenamente todos os critérios estabelecidos nesta chamada interna, têm mérito 
acadêmico inequívoco e alcançaram prioridade institucional para serem 
apoiadas pelo Projeto de Internacionalização da Pós-Graduação da UFMG.  
 
Para verificar o período de concessão da bolsa, acesse o Sistema de 
Fomento com seu Login e senha.  
 
 

Solicitante 
(em ordem alfabética) 

Nível de 
Classificação 

Camila Costa de Amorim Amaral 1 
Carlos Alberto Rosiere 1 
Claubia Pereira Bezerra Lima 1 
Eduardo da Motta e Albuquerque 1 
Eduardo França Paiva 1 
Eduardo Nicolau dos Santos 1 
Giorgia Cecchinato 1 
Hélder Ferreira Isayama 1 
Heloisa Soares de Moura Costa 1 
Laura Guimaraes Correa 1 
Maralice de Souza Neves 1 
Maria Auxiliadora Parreiras Martins 1 
Maria de Fatima Leite 1 
Maria Helena de Araujo 1 
Marta Svartman 1 
Mônica Maria Farid Rahme 1 
Renan Alves Resende 1 
Renata Maria Abrantes Baracho Porto 1 
Silvana Spindola De Miranda 1 
Silvia Guatimosim 1 
Silvio Segundo Salej Higgins 1 
Vasco Ariston de Carvalho Azevedo 1 

 
 
Os candidatos classificados no nível 1 que tenham mobilidade prevista 
para os meses de setembro e outubro deverão providenciar imediatamente 
a documentação necessária para fins de homologação de suas respectivas 
candidaturas junto à Capes. 
 
 
 
 



 
 
 

 
SOLICITAÇÕES CLASSIFICADAS NO NÍVEL 2 

 
O Grupo Gestor do Programa Capes/PrInt na UFMG, com base em uma 
avaliação global das propostas, levando em conta a análise feita por avaliadores 
externos à UFMG com atuação reconhecida no campo disciplinar das propostas, 
considera que as propostas listadas a seguir têm mérito acadêmico, mas não 
atingiram a classificação necessária para receber o benefício. Em vista das 
considerações acima, o apoio dessas propostas está condicionado à existência 
de recursos suplementares ou à desistência de candidatos aprovados na lista de 
classificação divulgada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFMG. 
 

Solicitante 
(em ordem alfabética) 

Nível de 
Classificação 

Ana Clara Mourão Moura 2 
Elizaveta Vishnyakova 2 
Eufrânio Nunes da Silva Júnior 2 
Fabricio Rodrigues dos Santos 2 
Gabriel de Morais Coutinho 2 
Gerald Weber 2 
Glória Regina Franco 2 
Lucas Bleicher 2 
Luiz Chaimowicz 2 
Mariana Torquato Quezado de Magalhaes 2 
Miriam Teresa Paz Lopes 2 
Rodrigo Lassarote Lavall 2 
Tiago Novo 2 
Vinicius Fernandes dos Santos 2 
Virginia Sampaio Teixeira Ciminelli 2 

 

 

SOLICITAÇÕES CLASSIFICADAS NOS NÍVEIS 3 e 4 
 

Os candidatos à Chamada Interna 04/2019 cujos nomes não se encontram nas 
listas acima deverão acessar o Sistema de Fomento da PRPG com seu Login e 
senha para verificar sua situação.  

 

 


