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ATA DA QUARTA REUNIÃO DO GRUPO GESTOR  DO PROGRAMA 
INSTITUCIONAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA UFPB - CAPES/PRINT  

 
 
Ata da Quarta Reunião com membros do Comitê 
Gestor do Programa Institucional de 
Internacionalização da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), realizada nos dias 20 de maio de 
2019, continuada no dia 27 de maio de 2019, às 15 
horas, na sala de reuniões da Pró-Reitoria de Pós-
Graduação (PRPG). 
 
 

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas e dez 1 

minutos, na sala de reuniões da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG), reuniram-se os 2 

membros do Comitê Gestor do Programa Institucional de Internacionalização (PrInt) da 3 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), convocados por meio de e-mail circular. Estiveram 4 

presentes os Senhores membros do Comitê Gestor: Celso José Bruno de Oliveira, Doralice Sátiro 5 

Maia, Isac Almeida de Medeiros, Maria Conceição Sampaio de Sousa e Maria Luíza Pereira de 6 

Alencar Mayer Feitosa. A reunião foi conduzida pela Pró-Reitora de Pós-Graduação da UFPB e 7 

membro do Comitê Gestor, Maria Luíza Pereira de Alencar Mayer Feitosa. Também estiveram 8 

presentes os professores doutores Henry Iure de Paiva Silva, presidente da Agência UFPB de 9 

Cooperação Internacional, e Ricardo Dias Castro, representando a Comissão de Seleção das 10 

Candidatura, conforme previsto nos editais lançados pelo PrInt UFPB. Foram devidamente 11 

justificadas as ausências dos professores doutores Daniel Oliveira Mesquita e Júlio Santos 12 

Rebouças, membros internos do Comitê Gestor, enquanto os três membros internacionais atuam 13 

como supervisores, não necessitando de suas presenças para contagem do quórum. Havendo 14 

número legal, a Presidência cumprimentou a todos e, após a aprovação das atas das reuniões 15 

anteriores (dos dias 15/03/2019 e 05/04/2019), deu por aberta a Sessão para tratar da seguinte 16 

pauta: 1. Homologação dos Resultados dos Editais de Seleção Interna para Bolsas do 17 

Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) e de bolsas para a modalidade 18 

Programa de Professor Visitante no Exterior – (PVE), ano de 2019. No início da reunião, 19 

dia 20 de maio de 2019, os membros do Comitê Gestor analisaram minuciosamente o 20 

documento apresentado pela Comissão de Seleção de Candidaturas, composta pelos professores 21 

doutores Luciana Cordeiro do Nascimento, de área contida no tema 3, como sua Presidente; 22 

Henry Pôncio Cruz de Oliveira, de área contida no tema 2; e Ricardo Dias Castro, de área ligada 23 

ao tema 1, todos do projeto PrInt UFPB. O professor Ricardo Dias de Castro, membro da 24 

referida comissão, detalhou todo o trabalho da Comissão e o grupo Gestor do PrInt procedeu à 25 

leitura de toda a regulamentação Capes pertinente à matéria, incluindo controle do tempo de 26 

curso e proficiência. O objetivo era verificar o cumprimento dos critérios expostos no Edital e 27 

resolver casos omissos, a fim de homologar o resultado, realizando os devidos ajustes, quando se 28 

faziam necessários. Assim, com base nas definições tomadas na parte primeira da reunião, a 29 

professora Maria Luiza Alencar Feitosa, apresentou os resultados, para submeter à apreciação e 30 

homologação, em regime de continuação, no dia 27 de maio de 2019. Neste dia, após breve 31 

reanálise e deliberação, o resultado final dos dois processos seletivos foi HOMOLOGADO pelo 32 

Comitê Gestor do PrInt. A lista dos candidatos classificados em ambas as modalidades, encontra-33 
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se anexada a esta ATA. Houve, ainda, deliberações no sentido de relançar imediatamente, 34 

transcorridos os prazos de recursos, novo edital do Programa de Doutorado Sanduíche no 35 

Exterior (PDSE), na modalidade Edital Suplementar, sabendo-se que poderão ser, ao final, 36 

contemplados os candidatos aprovados e não classificados no Tema 2 do PrInt, desde que, a 37 

Diretoria de Relações Internacionais da Capes aprove a solicitação de remanejamento de vagas de 38 

PDSE entre os temas do Capes PrInt UFPB. Haverá consulta à Procuradoria Federal da UFPB, 39 

para verificar se será possível o lançamento do segundo Edital em regime de complementaridade, 40 

de modo a poder beneficiar pessoas aprovadas na primeira Chamada. Em seguida, a Presidência 41 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, às 15:41 horas, da qual, para constar, 42 

eu, Keivilany Janielle de Lima Coelho, Assistente em Administração, lavrei a presente ata que, se 43 

aprovada, será assinada pelo Senhora Presidente e demais Membros. João Pessoa, 27 de maio de 44 

2019.45 

Maria Luíza Pereira de Alencar Mayer Feitosa 
Presidente 
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Keivilany Janielle de Lima Coelho  
Assistente em Administração 
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