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A	 elaboração	 do	 Projeto	 Institucional	 de	 Internacionalização	 da	 Pós-Graduação da 
Universidade	 Federal	 de	 Minas	 Gerais	 (PrInt/UFMG)	 contou	 com	 um	 grupo	 de	
trabalho	 composto	 por	 representantes	 das	 Pró-reitorias	 acadêmicas,	 da	 Diretoria	 de	
Relações	 Internacionais	 e	 dos	 três	 grandes	 colégios	 do	 conhecimento:	 Ciências	 da	 Vida;	
Ciências	 Exatas	 e	 Tecnológicas;	 Humanidades.	 Este	 grupo	 fez	 um	 trabalho	minucioso	 de	
busca	por	palavras	chaves	na	seção	de	 internacionalização	 dos	 relatórios	 quadrienais	 dos	
Programas	 de	 Pós-graduação	 da	UFMG	 e	 convergiu	 para	 quatro	 grandes	 temas	 para	
os	 quais	 a	 UFMG	 tem	 capacidade	 consolidada	 para	 responder	 a	 desafios	
contemporâneos:	 (I)	 Sustentabilidade,	 Manejo	 de	 Risco	 e	 Governança;	 (II)	 Novas	
Tecnologias	 e	 Fronteiras	 da	 Ciência;	 (III)	 Saúde	 e	 Bem-estar;	 (IV) Direitos	 Humanos.	
Estruturados	 em	 torno	 destes	 temas,	 foram	 propostos	 28	 projetos que	perpassam	todas	
as	 áreas	 do	 conhecimento	 e	 agregam	57	programas	 de	 Pós-graduação diversos,	 tanto	 em	
área	quanto	em	estágio	de	 internacionalização.	Este	 conjunto	de	 temas	e projetos	 forma	
uma	 matriz	 com	 vários	 pontos	 de	 interseção,	 mostrando	 o	 caráter transdisciplinar	 e	
multidisciplinar	 da	 proposta	 da	 UFMG	 (Figura	 1).	 O	 projeto	 PrInt/UFMG assim	 elaborado	
foi	 visto	 como	 uma	 provocação	 amplamente	 aceita	 pela	 comunidade	 da UFMG,	 que	
estava	 pronta	 para	 este	 desafio.	 O	 fator	 agregador	 da	 proposta	 institucional permitirá	
aproveitar	 a	 experiência	 em	 internacionalização	 dos	 vários	 programas	 de	 níveis	 de 
excelência	 (6	 e	 7)	 da	 Instituição	 para	 estimular	 o	 avanço	 internacional	 dos	 demais 
programas.

• O	projeto	PrInt/UFMG	prevê	uma	distribuição	de	recursos	entre	os	Temas	I,	II,	III	e	IV	
segundo	a	proporção	20%,	30%,	30%	e	20%,	que	 reflete	o	número	de	Programas	de	
Pós-graduação	 associados	 a	 cada	 tema.	 Foi	 tomada	 a	 decisão	 estratégica	 de	
parametrizar	 o	custeio	de	missões	da	UFMG	para	o	exterior	e	missões	do	exterior	
para	a	UFMG,	alocando	66%	dos	 recursos	para	mobilidades	 rumo	ao	exterior	e	34%	
desses	 recursos	para	 receber	pesquisadores	 internacionalizados	 na	 Universidade,	
com	 o	 objetivo	 de	 aumentar	 a	capilaridade	 das	 ações	 de	 internacionalização.	 O	
fomento	 de	 cada	 modalidade	 de	 bolsa	seguiu	 a	 demanda	 consolidada	 dos	 57	
Programas	 de	 Pós-graduação	 que	 aderiram	 ao	PrInt/UFMG,	com	prioridade	para	a	
qualificação	do	corpo	discente	por	meio	de	bolsas	PDSE,	assim	 como	 a	 captação	 de	
jovens	 pesquisadores	 com	 experiência	 no	 exterior,	 com	 o	incentivo	 a	 bolsas	 de	
Jovens	 Talentos	 e	 Pós-doutorado.	 Esta	 última	 iniciativa	 tem	 por	objetivo	a	
absorção	de	parte	destes	 jovens	pesquisadores	 como	quadros	permanentes,	 já	
internacionalizados,	na	Universidade.	Bolsas	de	qualificação	e	internacionalização	do	
corpo	docente	 (Professor	 Visitante	 Júnior	 no	 Exterior	 e	 Professor	 Visitante	 Sênior	
no	 Exterior)	também	estão	previstas	para	aumentar	a	capacitação	internacional	do	
corpo	docente,	assim	como	 o	 incentivo	 à	 participação	 em	 missões	 de	 trabalho	 no	
exterior.	 Como	 ação	 de	internacionalização,	 prevemos	 ainda	 a	 vinda	 de	
pesquisadores	 estrangeiros	 em	 visitas	 de	curta	 duração	 para	 fortalecimento	 de	
projetos	 de	 pesquisa	 conjuntos.	 O	 projeto	PrInt/UFMG	prevê	um	dispêndio	
crescente	do	 custeio	em	 todas	 as	modalidades	ao	 longo	dos	 4	 anos	 do	 projeto,	
sinalizando	 a	 consolidação	 esperada	 do	 processo	 de	internacionalização	na	
Universidade	neste	espaço	de	tempo.	
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Figura	1:		Matriz	de	Temas	e	Projetos	da	proposta	PrInt/UFMG.	Os	asteriscos	representam	as	
interseções	entre	os	20	Eixos	Temáticos	(28	projetos)	e	os	4	Temas.	

A	médio	prazo,	 os	 grupos	de	pesquisa	da	UFMG,	 em	 conjunto	 com	as	 instituições	
estrangeiras	 que	 se	 tornarem	parceiras	 do	 Projeto	 Institucional	 da	 Internacionalização	 da	
da Pós-Graduação da UFMG,	 irão	 formar	 agrupamentos	 internacionais	 de	 excelência	 com	
impacto	 na	 produção	 de	 conhecimento	 e	 na	 visibilidade	 da	 UFMG	 como	 uma	
universidade	 reconhecida	internacionalmente.		

O	 Projeto	 Institucional	 de	 Internacionalização	 d a  P ó s - G r a d u a ç ã o  configura	
uma	 mudança	 de	 cultura	que	é	irreversível	dentro	da	UFMG.	A	proposta	PrInt/UFMG	teve	
uma	 grande	 receptividade	 interna,	 que	 se	 reflete	 na	 decisão	 de	 organizar	 ao	 longo	 dos	
próximos	dois	semestres	quatro	seminários	 internacionais,	 cada	 qual	 sobre	 um	 dos	 temas	
propostos	 neste	 projeto,	 com	 o	 objetivo	 de	 estimular	 a	 discussão	 sobre	 a	
internacionalização	da	Pós-Graduação	e	fomentar	a	 interação	 entre	 os	 Programas	 de	 Pós-
graduação	 no	 desenvolvimento	 dos	 quatro	 temas	 transversais	 e	 contemporâneos	 que	
constituem	o	objetivo	 central	do	Projeto	 Institucional	de	Internacionalização	da	UFMG.	
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Em	atenção	à	exigência	do	item	8.2.1	do	Edital	no	41/2017	(CAPES-PrInt),	elaborou-
se	o	presente	sumário	executivo,	destacando	os	vários	pontos	que	indicam	o	alinhamento	
entre	a	proposta	da	UFMG	ao	Edital	e	o	Plano	Estratégico	de	Internacionalização	da	UFMG,	
aprovado	pelo	Conselho	de	Ensino,	Pesquisa	e	Extensão	(CEPE)	da	Instituição	e	vigente	de	
04/2018	a	03/2023,	que	está	anexado	à	proposta	em	sua	versão	integral,	acompanhada	da	
Resolução	CEPE	06/2018,	de	03	de	abril	de	2018,	que	estabeleceu	os	parâmetros	da	Política	
de	Internacionalização	da	UFMG.	

Para	ressaltar	os	pontos	de	alinhamento,	apresentam-se,	na	coluna	à	esquerda,	
os	 itens	 do	 Plano	 Estratégico	 de	 Internacionalização	 da	UFMG	que	 se	 referem	 a	metas	 a	
serem	atingidas	pela	Pós-Graduação	no	curto	prazo	(março/2020,	no	segundo	ano	a	partir	
da	aprovação	do	Plano)	e	no	médio	prazo	 (março/2023,	 final	do	quinto	ano	de	vigência);	
manteve-se	a	formatação	original	do	documento	aprovado	pelo	CEPE	(destaques	em	azul),	
para	facilitar	a	compreensão	deste	sumário,	excluindo-se	os	textos	de	indicadores	e	metas	
não	pertinentes	à	Pós-Graduação.	Na	coluna	da	direita,	traçou-se	o	alinhamento	do	Projeto	
Institucional	de	Internacionalização	da	UFMG	com	o	Plano	(destaques	em	verde).		

Plano	Estratégico	de	Internacionalização	da	UFMG	
(04/2018-03/2023)

Alinhamento	do	Projeto	
Institucional	de	

Internacionalização	da	
Pós-Graduação	com	o	

Plano	Estratégico	

3.1.1.	Ações	que	visam	consolidar	o	processo	institucional	de	internacionalização	da	UFMG	
a) reafirmação	constante	do	comprometimento	com	a	internacionalização	da	Universidade,	tanto	no
âmbito	da	Administração	Central	quanto	de	todas	as	Unidades	Acadêmicas:

Indicador	
Situação	
atual	

Curto	
prazo	

Médio	prazo	 O	que	se	espera	do	PrInt	

Publicação	de	
chamadas	internas	
ofertando	vagas	para	
mobilidade	docente	
para	o	exterior	

INCIPIENTE	 +15% +30% Ofertar	bolsas	para	
Professor	Visitante	Júnior	
e	Sênior	no	exterior	com	
previsão	de	crescimento	
ao	longo	do	quadriênio	

Publicação	de	
chamadas	internas	
ofertando	vagas	para	
mobilidade	discente	
para	o	exterior,	
incluindo	apoio	para	
contemplar	candidatos	
com	dificuldades	
socioeconômicas	

EXISTENTE	 +20% +30% Ofertar	bolsas	para	
doutorado-sanduíche	no	
exterior	a	doutorandos	
regularmente	
matriculados	na	UFMG,	
vinculados	aos	PPGs	que	
aderiram	ao	projeto,	om	
previsão	de	crescimento	
ao	longo	do	quadriênio	
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Ampliação	do	número	
de	teses	em	cotutela	
em	regime	de	duplo	
diploma	

25	efetivadas	
(desde	2016)	
+ 17	sob
análise

+20% +50% Ofertar	bolsas	para	
doutorado-sanduíche	no	
exterior,	preferenciais	
para	cotutelas,	com	
previsão	de	crescimento	
ao	longo	do	quadriênio	

Ampliação	do	número	
de	coorientações	
internacionais	

DADOS	
INEXISTENTES	 INCENTIVAR	 AMPLIAR	

Ofertar	bolsas	para	
doutorado-sanduíche	no	
exterior,	incentivando	a	
coorientação,	com	
previsão	de	crescimento	
ao	longo	do	quadriênio	

3.1.2.	Ações	que	visam	incentivar	o	desenvolvimento	de	parcerias	internacionais	estratégicas	
a) promoção	da	amplitude	e	densidade	das	atividades	desenvolvidas	com	parceiros	internacionais:

Indicador	
Situação	
atual	

Curto			prazo	 Médio	prazo	 O	que	se	espera	do	PrInt	

Número	de	trabalhos	
publicados	em	
coautoria	com	
parceiros	
internacionais	

1057	
(até	2016)	

+15% +30% Aumento	da	interação	
com	grupos	
internacionais	e	
consequente	aumento	da	
produção	conjunta,	com	
previsão	de	crescimento	
ao	longo	do	quadriênio	

Número	de	teses	em	
regime	de	cotutela	de	
alunos	da	UFMG	com	
parceiros	
internacionais	desde	
2016	

25	
efetivadas+	

17	sob	análise	

+20% +50% Aumento	do	número	de	
alunos	de	doutorado-
sanduíche	com	as	bolsas	
PDSE,	com	incentivo	a	
teses	em	cotutela,	com	
previsão	de	crescimento	
ao	longo	do	quadriênio	

Número	de	teses	em	
regime	de	cotutela	de	
alunos	de	parceiros	
internacionais	na	
UFMG	desde	2016	

4	efetivadas	+	
2	sob	análise	

+20% +30% Aumento	do	número	de	
alunos	de	doutorado-
sanduíche	com	as	bolsas	
PDSE,	com	incentivo	a	
teses	em	cotutela,	com	
previsão	de	crescimento	
ao	longo	do	quadriênio	

Número	de	docentes	
da	UFMG	capacitados	
no	exterior	

1136	 +10% +30% Incentivo	à	capacitação	
docente	com	o	aumento	
de	bolsas	Professor	
Visitante	Júnior	e	Sênior	
no	exterior,	com	previsão	
de	crescimento	ao	longo	
do	quadriênio	
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Número	de	docentes	
estrangeiros	visitantes	
na	UFMG	(2014/2018)	

74	 +20% +40% Aumento	do	número	de	
docentes	estrangeiros	na	
UFMG	com	as	bolsas	de	
pesquisador	visitante,	
com	previsão	de	
crescimento	ao	longo	do	
quadriênio	

Número	de	
doutorandos	da	UFMG	
capacitados	no	exterior	
(2014/2018)	

230	 +30 +50 Aumento	do	número	de	
alunos	de	doutorado-
sanduíche	com	as	bolsas	
PDSE,	com	previsão	de	
crescimento	ao	longo	do	
quadriênio	

Número	de	recém	
doutores	estrangeiros	
em	residência	pós-
doutoral	na	UFMG	

DADOS	
INEXISTENTES	

REGISTRO	E	
FOMENTO	

+20% Aumento	do	número	de	
recém	doutores	
estrangeiros	na	UFMG	
com	as	bolsas	de	Jovens	
Talentos	e	Pós-
doutorado,	com	previsão	
de	crescimento	ao	longo	
do	quadriênio	

Números	de	teses	com	
coorientações	
internacionais	

DADOS	
INEXISTENTES	

REGISTRO	E	
FOMENTO	

+20% Aumento	de	teses	em	
coorientações	
internacionais	com	o	
incentivo	das	bolsas	
PDSE	para	os	alunos	de	
doutorado,	com	previsão	
de	crescimento	ao	longo	
do	quadriênio	

3.1.3.	Ações	que	visam	realizar	internacionalização	em	casa	
b) capacitação	de	pessoal	docente	com	vistas	a	reduzir	a	endogenia	institucional:

Indicador	
Situação	
atual	

Curto			prazo	 Médio	prazo	 O	que	se	espera	do	PrInt	

Inclusão	de	temas	de	
interesse	de	jovens	
docentes	da	UFMG,	
ainda	não	
internacionalizados,	
em	programas	de	
jovens	talentos	
estrangeiros	

INEXISTENTE	 IMPLEMENTAR	 +25%
Incentivo	à	capacitação	
de	jovens	docentes	da	
UFMG	com	as	bolsas	de	
Professor	Visitante	Júnior	
no	Exterior,	om	previsão	
de	crescimento	ao	longo	
do	quadriênio	

Participação	de	
Inclusão	de	jovens	
docentes	da	UFMG,	

INEXISTENTE	 IMPLEMENTAR	 +25%
Incentivo	à	participação	
de	jovens	docentes	da	
UFMG	em	eventos	
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ainda	não	
internacionalizados,	
em	eventos	científicos	
no	exterior	

científicos	no	exterior	
com	as	missões	previstas	
no	PrInt,	com	previsão	de	
crescimento	ao	longo	do	
quadriênio	

e) incentivo	à	oferta	de	atividades	acadêmicas	e	extracurriculares	em	inglês	e	espanhol,	bem	como	à
promoção	de	eventos	internacionais	coordenados	por	grupos	de	pesquisa:

Indicador	
Situação	
atual	

Curto			prazo	 Médio	prazo	 O	que	se	espera	do	PrInt	

Oferta	de	atividades	
acadêmicas	em	língua	
inglesa	na	Pós-
Graduação	na	UFMG	

45	 +20% +40% Incrementar	a	oferta	de	
atividades	acadêmicas,	
especialmente	
disciplinas,	com	a	
participação	de	visitantes	
estrangeiros,	com	
previsão	de	crescimento	
ao	longo	do	quadriênio	

Oferta	de	atividades	
acadêmicas	em	língua	
espanhola	na	Pós-
Graduação	na	UFMG	

4	 +30% +50% Incrementar	a	oferta	de	
atividades	acadêmicas,	
especialmente	
disciplinas,	com	a	
participação	de	visitantes	
estrangeiros,	com	
previsão	de	crescimento	
ao	longo	do	quadriênio	




