
                    
 
	

        
 

RESULTADOS 
CHAMADA PRPG 05/2019 

 
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação divulga o resultado da Chamada Interna 
05/2019, doutor com experiência no exterior (DEE).  
 
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 

Adriana Silvina Pagano 1 
Ana Marilia Menezez Carneiro 1 
Aristóteles Góes Neto 1 
Candido Celso Coimbra 1 
Csaba Schneider 1 
Danielle da Gloria de Souza 1 
Eduardo Antonio Ferraz Coelho 1 
Eric Roberto Gumarães Rocha Aguiar 1 
Eufrânio Nunes da Silva Júnior 1 
Fernando Antonio Mencarelli 1 
Frederic Jean Georges Frezard 1 
Geraldo Wilson Fernandes 1 
Hudson Alves Pinto 1 
Isaque João da Silva de Faria 1 
João Prates Romero 1 
Jonatas Santos Abrahao 1 
Luis Augusto Sanzo Brodt 1 
Manoel Leonardo Wanderley Duarte Santos 1 
Marco Aurélio Romano Silva 1 
Mauricio Alves Loureiro 1 
Mauricio Cardoso de Souza 1 
Ricardo Toshio Fujiwara 1 
Sergio Costa Oliveira 1 
Sérgio Teixeira Fosneca 1 
Tiago Novo 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 

Denise Morado Nascimento 2 
Felipe Nogueira de Carvalho 2 
Júlio Emílio Diniz Pereira 2 
Maria Alice de Lima Gomes Nogueira 2 
Mauricio Roberto Viana Sant'Anna 2 

 

 

SOLICITAÇÕES CLASSIFICADAS NOS NÍVEIS 3 e 4 
 

Os candidatos à Chamada Interna 05/2019 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.  

 

 


