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Plano  de  Metas  Acadêmicas  PPGCOM/UFMG  2018-2019–  COMISSÃO  DE
GESTÃO1- CG/PROEX 

Histórico

A  de inição  dos  membros  integrantes  da  Comissão  de  Gestão  dos  recursos
PROEX para perı́odo 2018/2019 foi feita em reunião de colegiado realizada em
10/07/2018. A comissão é composta por representação docente e discente como
“espelho” da  composição  do  colegiado,  com a  seguinte  representação:  Profa.
Angela  Marques  (Representante  da  Coordenação  do  Programa);  Profa.  Ana
Carolina  Soares  Costa  Vimieiro  (Representante  da  Linha  Processos
Comunicativos e Práticas Sociais); Prof. César Geraldo Guimarães (Representante
da  Linha  Pragmáticas  da  Imagem);  Profa.  Fernanda  Mauricio  da  Silva
(Representante  da Linha Textualidades  Midiáticas)  e  a  Doutoranda Thaıś  dos
Santos Choucair (Representante Discente).

Em  reunião  realizada  no  dia  24/08/18,  às  12h  na  Fa ich,  a  Comissão  fez
apontamentos  para  a  revisão  do  plano  de  metas  vigente  no  perı́odo  de
2017/2018 tendo em vista o quadro atual de demandas de discentes e docentes
do programa, compatibilizadas com os recursos disponı́veis. Para rede inição das
prioridades do Programa e da redistribuição dos recursos, foram consideradas
as seguintes  questões:  a) o  PPGCOM conta hoje com duas  fontes de recursos
principais  (inscrições  do  processo  seletivo  e  Proex);  b)  o  plano  anterior
privilegiou exclusivamente o apoio aos discentes e à composição de bancas de
doutorado, excluindo quaisquer possibilidades de auxı́lio aos docentes. Contudo,
as agências  de  fomento (CAPES,  Fapemig e CNPq) reduziram a publicação de
editais  de  apoio  a  eventos  (tornando  seus  critérios  ainda mais  exclusivos)  e
inanciamento de pesquisas individuais. Diante desse quadro, a comissão atual

fez  algumas  propostas  de  redistribuição  dos  recursos  de  modo  a  continuar
garantindo  apoio  às  solicitações  dos  discentes,  mas  também  acrescentar  a
possibilidade de atender a demandas provenientes do corpo docente.

II – METODOLOGIA DE FUNCIONAMENTO DA CG/PROEX 

1 - Do funcionamento da Comissão Gestora Proex

A Comissão Gestora Proex PPGCOM/UFMG reunirá nos meses de fevereiro, maio,
agosto e novembro, preferencialmente na primeira segunda-feira do mês, para,
com base nas informações prestadas pelo Colegiado do PPGCOM, avaliar e, caso
necessário ajustar, a implantação deste Plano de Metas.

1  Composição da Comissão instituída por decisão do Colegiado, RESOLUÇÃO 08 DE 
2016.
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2. Acompanhamento da CG/PROEX quanto à execução do Projeto: 

O Acompanhamento da execução do projeto se dará através de uma avaliação
das  metas  (quantitativas)  do  Programa,  da  previsão  de  gastos  futuros  e  dos
objetivos imediatos a serem alcançados. 

A CG deverá considerar também os planos de tese e dissertação dos alunos, suas
necessidades futuras e imediatas e o retorno em produtividade e qualidade do
apoio inanceiro empregado. Estes aspectos também deverão ser considerados
para o apoio aos docentes e discentes em suas diversas ações.

III –AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS 

1. Concessão de bolsas a estudantes de mestrado e doutorado.
2. Apoio a participação de discentes em congressos no Brasil e no exterior.
3. Apoio a participação de discentes em trabalho de campo para coleta de dados

diretamente relacionados ao andamento das pesquisas e estágio no Brasil e
no exterior.

4. Apoio  a  inserção  internacional  do  Programa  através  do  incentivo  ao
intercâmbio de docentes/discentes e da dupla diplomação.

5. Apoio a organização de eventos cientı́ icos no âmbito do Programa.
6. Apoio a participação de docentes em Congressos cientı́ icos e em instituições

de pesquisa no paı́s e exterior.
7. Apoio à revisão e tradução de artigos submetidos a revistas qualis A1 e A2.
8. Apoio a vinda de professores visitantes (observados também os editais da

DRI, como as Cátedras Franco-Brasileiras, por exemplo). 
9. Apoio a publicação em periódicos internacionais  e na editoração de obras

produzidas pelo programa em selo editorial próprio.
10. Aquisições de  material  de consumo para manutenção  e funcionamento de

laboratórios
11. Apoio  para  manutenção  e  integração  de  recursos  de  informática  dos

laboratórios do Programa (recursos de rede) 
12. Financiamento à participação de membros convidados em Banca de defesa de

Tese (preferencialmente).

IV – METAS PROPOSTAS 

 Ampliação  contı́nua de participação  de  doutorandos  e  mestrandos,  em
eventos  cientı́ icos,  certi icados  sua  articulação  com  as  pesquisas  em
desenvolvimento e com o impacto na melhor destruição e quali icação da
produção intelectual. O aluno deverá estar matriculado no programa nas
datas  da  realização  do  evento  e  estar  em  dia  com  suas  obrigações
discentes  em  termos  de  prazo  e  outras  exigências.   O  apoio  é
condicionado à entrega, na secretaria, do programa do evento, resumo e
comprovante de aceite do trabalho e formulário de solicitação de apoio
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preenchido, juntamente com carta de indicação do orientador.  Além do
mérito do evento,  será avaliado o desempenho acadêmico.  No caso dos
mestrandos, será contemplado o histórico das disciplinas cursadas e, para
os doutorandos, a qualidade e frequência das publicações.

 Ampliação das pesquisas de campo e estágios de pesquisa, uma vez que
ampli icam a área de atuação e abrangência do PPGCOM, ao mesmo tempo
que permitem uma sua maior capilaridade quanto aos diferentes saberes
e realidades sociais.

 Melhoria da quali icação da produção docente, tanto nos estratos A1 e A2,
quanto  no  cenário  internacional.  Nesse  sentido,  espera-se  que,  em
2018/2019, cada pesquisador permanente do PPGCOM publique em pelo
menos  1  periódico  internacional  qualis  A1  ou  A2  e  em  um  periódico
nacional com essas mesmas quali icações.

 Ampliação da participação em bancas acadêmicas via videoconferência.
 Assegurar a publicação dos melhores trabalhos discentes no selo editorial

do programa para ampla divulgação junto à comunidade acadêmica
 Apoio  logıśtico,  sem  aporte  de  recursos,  à  inserção  internacional  do

Programa através do incentivo ao intercâmbio de docentes/discentes e da
dupla diplomação.

 Apoio logıśtico à vinda de professores visitantes, no suporte à submissão
de propostas, por parte dos docentes, às agências de fomento.

 Apoio logıśtico, com possibilidade de aporte de recursos, à organização de
eventos cientı́ icos, no suporte à submissão de propostas, por parte dos
docentes, às agências de fomento.

V – CRITÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DE CUSTEIO - PROEX 

1. Custeio/Fomento: 

Todo  o  uso  de  recursos  do  Proex  será  por  sistema  de  reembolso,  após  a
apresentação de notas e comprovações de despesa, por parte de professores e
alunos, nos limites das cotas aqui estabelecidas.

O programa possui hoje em conta R$70.395,00. O PPGCOM  destinará um teto de
60%  dos  recursos  PROEX  para  participação  dos  discentes  em  eventos
(R$42.237,00) do total anual do aporte da Capes. A solicitação deverá ser feita
prévia  e  diretamente  pelo  discente  junto  ao  PPGCOM,  com  a  documentação
indicada neste Plano de Metas. Só será concedido 1 (um) apoio à participação em
evento a  cada dois  anos,  podendo os recursos serem utilizados também para
pesquisa de campo e/ou estágio de pesquisa. 

Os  40%  restantes  (R$28.158,  00) serão  destinados  ao  inanciamento  de
atividades dos docentes  do PPGCOM e realização  de  bancas de  doutorado  na
seguinte proporção  (lembrando que,  caso uma cota não seja atentida em sua
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integralidade,  é  possı́vel  remanejar  os  recursos  entre  as  demais  abaixo
mencionadas): 

-Metade dos recursos (R$14.079,00) serão destinados à  organização de
eventos  promovidos no âmbito do PPGCOM; 

-Metade dos recursos  do PROEX (R$ 14.079,00)  serão  destinados para
pagamento de passagens e diárias para a realização de bancas de defesa
de  doutorado.  Critério:  bancas  marcadas  dentro  do  prazo  e  com
solicitação via sistema (minha ufmg) com 30 dias de antecedência.

Projeção:

2018-2019

Com  os  recursos  do processo  seletivo  2019  (R$29.000)  foram designados  os
pagamentos de reembolso aos alunos do PPG que apresentaram/apresentarão
trabalhos  em  eventos  ao  longo  de  2018.  Cerca  de  R$12.000  reais  foram
destinados a esse item. Assim, para 2019, como os recursos do PROEX destinado
pela  Comissão  aos  discentes  não  foi  utilizado,  ica  preservada  a  soma  de
R$42.237,00. Lembrando que os auxı́lios não utilizados nesse item podem ser
destinados à organização do Colóquio Discente em 2019.

Os R$17.000 restantes foram empenhados junto à empresa TIKINET (São Paulo)
para tradução de artigos de docentes do programa, do português para o inglês
(recurso ao longo de 2019, segundo informações do setor de compras). Assim,
entendemos que o auxıĺio individual aos docentes para os anos de 2018 e 2019 já
está contemplado: apoio para tradução e revisão de artigos para publicação em
periódicos A1 e A2, com preferência aos docentes que não contam com bolsa de
produtividade do CNPq ou auxıĺio FAPEMIG.

Fonte Capital
Capes/Proex

Custeio/Proex CusteioPNPD/
CAPES

Recurso em 
2017

R$ 59.951,23 R$ 35.204,00 R$ 2.400,00

Recurso 
estimado em 
2018

R$ 59.951,23 R$ 83.024,52 R$ 2.400,00

Recurso em 
2018

R$  70.395,00
(somente custeio)

Bolsas  em
2018

Bancas Valor  médio  de
auxílio 

Nº médio de 
alunos que 
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Data  de
02/08/18

solicitariam 
auxílio

37 de 
doutorado
26 de 
mestrado

A previsão de 
bancas de defesa 
para 2018 e 2019 é
de:
31 bancas do 
Mestrado e 18 
bancas do 
Doutorado.
(previstos cerca de 
30 membros 
externos para 
bancas 2018/inıćio
2019) – R$ 1660,00
por banca 
(passagem e 
diária)*

R$ 830,00 (para cada
estudante, para 
participação em 
evento com 
apresentação de 
trabalho ou pesquisa 
de campo)

Cálculo: 1 auxı́lio a 
cada dois anos.
Considerando que 
cerca de 60 alunos 
(em um universo de 
120) pedem, por 
exemplo, dá um total 
de R$ 800,00

50%
Número total de 
alunos do 
programa em 
2018: 110 (62 
Doutorandos e 
48 Mestrandos)

* 50% custo médio de passagem aérea BH/POA/BH ou BH/REC/BH R$900,00;
50% custo médio de passagem aérea BH/SP/BH R$400,00;  custo de 2 diárias
CAPES no valor de R$320,00. 

Os recursos não utilizados em auxıĺio para discentes e apoio para a realização de
bancas deverão ser alocados conforme as seguintes prioridades:

1. auxı́lio para eventos organizados por discentes;
2. auxı́lio para docentes que terão participação com apresentação de trabalho

em eventos;
3. auxı́lio para a manutenção do SELO-PPGCOM

Em  2018,  serão  destinados  recursos  limitados  Proex  para  organização  de
eventos  e  apoio  às  atividades  docentes  (como  participação  e  organização  de
eventos),  uma  vez  que  outras  fontes  de  inanciamento  encontram-se  com
di iculdades de serem mobilizadas.

Para 2018, será destinado, caso haja recursos excedentes de 2017, até 10% dos
recursos Proex para apoio aos docentes não-bolsistas do CNPq e FAPEMIG, com
especial  atenção  aos  serviços  de  tradução  e  revisão  de  textos  de  artigos
destinados à publicação internacional.

Serão  destinados  até  5%  dos  recursos  Proex  para  atividades  tıṕicas  da
Coordenação  do  PPGCOM,  como  participação  nas  reuniões  da  Compós  e  da
Capes.
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2. Custeio/Bolsa:

 O Colegiado  do  PPGCOM  de inirá,  no inıćio  de  cada ano,  a  quantidade  de
bolsas  disponıv́eis,  assim  distribuı́das:  Mestrado  –  novas;  Mestrado  –
renovação; Doutorado – novas; Doutorado – renovação.

 A  distribuição  será  feita  considerando  a  demanda  de  candidatos  indicada
como critérios a condição de vulnerabilidade social (fragilidade da situação
socioeconômica),  alunos  cotistas,  a  classi icação  e  o  desempenho  dos
candidatos,  nessa ordem. Comissão especı́ ica deverá  apurar anualmente a
distribuição de bolsas.

 A  condição  de  bolsista  tem  como  pré-requisitos  a  dedicação  integral  ao
Mestrado  ou Doutorado;  a  ausência  de  vı́nculo  empregatıćio;  a  ixação  de
residência  na Região  Metropolitana  de Belo Horizonte;  o  não  acúmulo  de
bolsa;  o  não  recebimento  proventos  oriundos  de  aposentadoria;  o  não
usufruto anterior de outra bolsa de pós-graduação sem a defesa de tese ou
dissertação.

 Os bolsistas são escolhidos através de processo seletivo anual.

O quadro atual de bolsas em 2018 é:
Agências Cotas
Capes – Proex 33
Fapemig 4
Total Doutorado 37
Capes – Proex 15
Fapemig 4
CNPq 3
 Total Mestrado 26

Em relação  aos  recursos CAPES,  signi icam a utilização  de  cerca de  93% dos
recursos com pagamento de bolsas. O programa deve discutir ações que avaliem
o patamar mais adequado de alocação desses recursos de forma a assegurar a
viabilidade de ações diversi icadas para manutenção da boa qualidade das ações
desenvolvidas na pós-graduação.

2. Capital:

Os recursos de capital deverão ser utilizados prioritariamente para aquisição de
material para uso em salas especiais para uso de discente e docentes,  como a
Montagem  de  uma  segunda  sala  de  aula  com  recursos  de  audiovisual,  e  de
recursos materiais necessário à consolidação do selo PPGCOM

CG/PROEX/PPGCOM
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Profa. Angela Cristina Salgueiro Marques

Profa. Ana Carolina Soares Costa Vimieiro 

Prof. César Geraldo Guimarães 

Profa. Fernanda Mauricio da Silva 

Doutoranda Thaıś dos Santos Choucair

_________________________________________________________

Coordenador do Programa de Pós-Graduação 


