
Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2021.  

 

COMISSÃO GESTÃO PROEX PPGD PUC MINAS 

DELIBERAÇÃO SOBRE O PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE VERBAS PROEX 

PARA CUSTEIO DE PROJETOS ENVOLVENDO PROFESSORES E/OU ALUNOS DO 

PROGRAMA 

 

1. Os pedidos para concessão de custeio de projetos/atividades com verbas oriundas 

do Programa Capes PROEX serão recebidos em fluxo contínuo, mediante protocolo na 

Secretaria do PPGD da PUC Minas. 

 

2. As verbas oriundas do Programa de Excelência da CAPES – PROEX se destinam 

preferencialmente ao custeio de projetos relacionados direta ou indiretamente à 

internacionalização do Programa, nos termos da Deliberação n.º 03/2020 do Colegiado, 

disponível no site do Programa. 

 

3. Os pedidos de custeio apresentados por professores ou alunos devem demonstrar 

que os projetos envolvidos se adequam aos objetivos, instrumentos e metas contidos na 

Deliberação n.º 03/2020 do Colegiado. Dentre esses objetivos, destacam-se a consolidação 

de acordos de cooperação e vínculos de colaboração com instituições estrangeiras de alto 

padrão de excelência, com o engajamento efetivo de docentes e discentes em projetos e 

grupos de investigação internacionais, capazes de resultar em eventos e publicações 

conjuntas de excelência acadêmica, atraindo docentes e discentes estrangeiros para o âmbito 

das atividades regulares do PPGD (disciplinas, estágios pós-doutorais, seminários, cursos de 

curta duração etc). 

4. Visando a sistematizar e otimizar o procedimento para avaliação e seleção dos 

projetos submetidos à Comissão, os proponentes devem organizar a documentação para que 

contemple os seguintes itens: 

 

I. Nome do projeto; 

II. Indicação dos docentes envolvidos, que devem subscrever o pedido dirigido à 

Comissão; 

III. Indicação dos discentes envolvidos, que devem subscrever o pedido à Comissão; 

IV. Indicação do conteúdo do projeto, duração prevista e sua vinculação a uma das 

linhas e projetos de pesquisa do PPGD; 

V. Indicação da vinculação do projeto (conforme art. 9.º da Deliberação n.º 3/2020) às 

atividades de uma das redes ou grupos/intercâmbios nacionais ou internacionais do 



Programa (a relação desses grupos está indicada no site do Programa - 

https://www.pucminas.br/pos/direito/Documents/Redes%20de%20Pesquisa%20Nacionais%

20e%20Internacionais%20PPGD%202020.pdf), ou indicação de que se trata de atividade 

relativa a novo grupo/intercâmbio (art. 10 da Deliberação n.º 3/2020); 

VI. No caso de projeto/atividade relacionada a um grupo/intercâmbio já em atividade 

no PPGD, indicação dos professores/discentes que já foram contemplados por custeios 

anteriores e dos professores/discentes que serão contemplados pela primeira vez; 

VII. Demonstração do benefício institucional que o projeto/atividade trará para o 

Programa, levando em conta os objetivos, instrumentos e prioridades dos artigos 3.º a 7.º da 

Deliberação n.º 3/2020 do Colegiado; 

VIII. Apresentação de três orçamentos distintos para cada item do custeio; para o caso 

de viagens, os orçamentos devem abranger transporte, acomodação, número e valores de 

diárias solicitadas, valores de taxas de inscrição em eventos detalhado dos itens a serem 

custeados com recursos do PROEX; 

IX. Outras informações e Anexos 

 

5. A documentação relativa a cada item acima deverá ser apresentada pelos 

proponentes em tópico destacado e com a numeração acima. 

6. Os projetos cuja documentação não estiver organizada de forma clara e destacada 

segundo a estrutura acima serão devolvidos pela Secretaria para as correções devidas. 

7. Os projetos serão analisados mensalmente, em reunião ordinária da Comissão 

realizada na 2a sexta-feira de cada mês, a não ser em casos urgentes, em que a Comissão 

reunir-se-á de modo extraordinário. 

Em relação aos projetos/atividades internacionais, sua avaliação será feita pela 

Comissão nos termos do art. 13 da Deliberação 03/2020, conforme os seguintes critérios: 

I. Longevidade e institucionalização das atividades realizadas; 

II. Produtividade bibliográfica decorrente da relação internacional;  

III. Intercâmbio e mobilidade acadêmicos, valorizando-se a rotatividade dos 

professores/alunos envolvidos nos projetos; 

IV. Participação de novos docentes e discentes ainda não engajados em 

nenhum grupo/intercâmbio. 

 

8. A Comissão de Gestão Proex é soberana em suas deliberações no âmbito de suas 

atribuições conforme o art. 6.º da Portaria Capes 34/2006 (Regulamento Proex), devendo 

sempre fundamentar suas decisões, que serão publicadas no site do PPGD com ampla 

divulgação. As decisões da Comissão de Gestão Proex serão enviadas à PROGEF-SEPLAN-

PUC Minas, que a elas dará encaminhamento financeiro conforme as regras de controle 



contábil do uso de verbas PROEX. Um quadro-resumo dos projetos com custeio de verbas 

Proex também será disponibilizado no site do PPGD. 

 

9. A presente Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos 

pedidos protocolados a partir de então.  

 

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2021. 
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