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Ata da reunião do Comitê Gestor do Projeto Capes PrInt – Program of Institutional
Internationalization, realizada às dez horas do dia vinte e um de fevereiro de 2019, no Gabinete da
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, na sala 401 - 4º andar do Bloco B. A reunião foi presidida pelo
Pró-Reitor de Pós-Graduação, Professor Charles Morphy Dias dos Santos, e contou com a
presença dos seguintes docentes: João Paulo Gois; Dalmo Mandelli; Iseli Lourenço Nantes e
Roberto de Menezes Serra. Pauta: Edital nº 02/2019 – Professor Visitante no Brasil no âmbito
do Programa Capes PrInt e Edital nº 03/2019 – Professor Visitante Junior e Professor
Visitante Sênior no âmbito do Programa Capes PrInt. Prof. Charles faz uma breve
apresentação das duas propostas de editais. Professor Serra comenta que alguns docentes lhe
procuraram manifestando preocupação sobre o valor das missões ao exterior. Ele pergunta se seria
possível remanejar valores de bolsas para missões ao longo dos próximos anos. Prof. Charles diz
que os recursos referentes ao período de 2018 a 2020 já foram empenhados e nos anos seguintes o
programa poderá sofrer adaptações. Prof. Serra também sugere considerar em um único edital de
Professor Visitante no Exterior as bolsas referentes aos anos de 2019 e 2020 para que haja tempo
do docente planejar carga didática e solicitar seu afastamento ao exterior. Professor João Paulo
sugere fazer a divulgação da quantidade de bolsas por projeto no site da pós-graduação e lançar
um edital para cada ano, a fim de possibilitar ajustes no segundo edital caso seja necessário.
Professor Serra sugere ainda conversar com os Diretores de Centro para tentar flexibilizar os
prazos para solicitação de afastamento no exterior, observando que no Centro de Ciências Naturais
e Humanas (CCNH) os pedidos devem ser encaminhados com 90 dias de antecedência. Prof.
Charles informa que os editais serão compartilhados com o Comitê Gestor para última revisão e
serão publicados no Boletim de Serviço no 01 de março de 2019. Nada mais havendo a declarar, o
Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Tálita R. D’Arruda, lavrei a presente ata, que
foi lida e aprovada por todos os presentes.
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