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Plano de Metas Acadêmicas - 2022/2023
COMISSÃO DE GESTÃO- CG/PROEX

Histórico

A Comissão de Gestão Proex 2020-2022 foi instituída em reunião do Colegiado do
PPGCOM em 01 de dezembro de 2020 e atualizada em 2021, sendo composta por:

- Bruno Souza Leal – coordenador do PPGCOM/UFMG
- Carlos Frederico de Brito D’Andrea – subcoordenador do PPGCOM/UFMG
- Yasmine Feital (2021-2022), representante discente, em substituição a Carla Italiano

(2020-2021).

Tendo em vista o retorno às atividades presenciais e a liberação dos recursos
CAPES/Proex relativos ao ano de 2022 e a necessidade de uso imediato dos recursos, a
Comissão de Gestão Proex 2020-2022 elaborou o presente Plano de Metas Acadêmicas
para os anos 2022/2023. Considerando a previsão de troca na coordenação do
PPGCOM/UFMG no segundo semestre do corrente ano, o presente documento será
apreciado por uma nova Comissão de Gestão tão logo seja nomeada.

Em consonância com a Metodologia de Funcionamento do Plano de Metas 2020/2022,
definiu-se:

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 à pesquisa de campo de discentes, caso as condições sanitárias permitam.
4. Apoio à publicação de obras produzidas pelo Programa, por discentes
5. Aquisições de material de consumo para manutenção e funcionamento de laboratórios
6. Apoio à organização de eventos, em Belo Horizonte, por docentes e discentes do

Programa

METAS PROPOSTAS

• Ampliação contínua de participação de doutorandas/os e mestrandas/os, em
eventos científicos, certificada sua articulação com as pesquisas em
desenvolvimento e com o impacto na melhor distribuição e qualificação da
produção intelectual.
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• Assegurar a publicação da produção docente e discentes em livros, de modo a
ampliar e qualificar a produção do Programa, assim como difundir o
conhecimento produzido em teses, dissertações, ações de pesquisa e de
extensão.

• Assegurar a organização de eventos científicos em Belo Horizonte, de modo a
viabilizar a presença, no Programa, de docentes externos e estimular
intercâmbios e parcerias nacionais e internacionais

• Garantir a inserção consistente de discentes às atividades do Programa e à
formação na pós-graduação, através da conversão de recursos disponíveis em
bolsas, nos limites e condições estabelecidos pela UFMG e pelas agências de
fomento

• Contribuir para a viabilidade de pesquisas de campo, de modo a estimular os
contatos e diálogos com as diferentes realidades sociais, por parte de discentes

• Manter condições infraestruturais satisfatórias
• Estimular a inserção internacional do Programa através do incentivo ao

intercâmbio de docentes/discentes e da dupla diplomação
• Favorecer a presença, no PPGCOM/UFMG, de jovens doutores e

pesquisadores sêniores, através do estímulo e apoio logístico a presença de
pós-doutorandas/os e professoras/es visitantes.

• Apoiar a inserção internacional da produção intelectual do Programa, através
do custeio da tradução de artigos, destinados a periódicos altamente
qualificados, para o inglês.

CRITÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DE CUSTEIO - PROEX

1. Custeio/Fomento:

Em 2022, a Capes destinou ao PPGCOM/UFMG R$133.064,00. Seguindo as diretrizes
aqui estabelecidas, parte dos recursos foram convertidos em bolsas temporárias, de 1 ano
de duração, sendo 2 para doutorado e 1 para Mestrado. Com isso, ficam disponíveis para
custeio do Programa R$ 68.164,00, que serão assim destinados:

- apoio à participação discente, com apresentação de trabalhos, em eventos científicos e à
pesquisa de campo, no valor máximo de R$960,00 por discente. Cada discente poderá
receber esse apoio, independente da modalidade (participação em eventos ou pesquisa de
campo), uma única vez ao ano;

- apoio à manutenção e renovação da infraestrutura do Programa, no valor estimado de
R$13.000,00
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- apoio, conforme a disponibilidade de recursos, à organização de eventos no Programa,
no limite de R$2.500,00, por evento.

Todos os aportes de recursos aqui discriminados serão efetuados na forma de reembolso,
após a apresentação das comprovações das despesas realizadas, nos termos estabelecidos
pelos processos de prestação de contas.

Projeção:

2022-23

Projeta-se que ao menos 30 discentes/ano, serão apoiados anualmente na participação em
eventos científicos, com apresentação de trabalho.

A projeção acerca dos eventos realizados em Belo Horizonte depende da disponibilidade
efetiva de recursos. Em linhas gerais, espera-se que o Programa apoie ao menos 3 (três)
eventos/ano.

Comissão de Gestão Capes/Proex

Bruno Souza Leal; Carlos Frederico de Brito D’Andrea

Carla Italiano; Yasmine Feital


