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Consolidação do Plano de Internacionalização (2021/2032)
Versão aprovada pelo Colegiado na Reunião de 7 de novembro de
2022
Em sua Reunião Ordinária de 7 de novembro de 2022, o Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da UFMG
(PPGD/UFMG) discutiu as principais ações e objetivos de
internacionalização do Programa, deliberando pela consolidação do
presente Plano de Internacionalização. O plano já se encontra em
implementação no período de 2021 a 2032, e acompanhará,
paulatinamente, as alterações a serem definidas pela Coordenação de
Avaliação de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a respectiva Área de
Avaliação do Direito dentro das quadrienais de 2021-2024 e 2025-2028.
Destaque-se, também, a correlação entre este plano e as diretrizes e
políticas da Diretoria de Relações Internacionais da UFMG, assim como dos
princípios
e
eixos
temáticos
do
CAPES-PRINT
UFMG
(https://www.ufmg.br/prpg/capes-print/areas-tematicas/),
quais
sejam,
aqueles alinhados à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas
(https://brasil.un.org/pt-br/sdgs).
O documento formativo reflete as orientações e medidas a serem adotadas
pelo Programa, suas linhas e projetos de pesquisa, para o fortalecimento de
três eixos fundamentais nesse campo, a saber: cooperação internacional
interinstitucional, mobilidade acadêmica internacional e diversidade e
exogenia do corpo discente, do corpo docente, dos pesquisadores e
dos servidores técnico-administrativos. Ele também indica ações
concretas decorrentes de estratégias de atuação conjunta com instituições
de ponta internacionais, de um lado, quanto da assunção de um papel
polarizador em relação a instituições dependentes da formação de novos
mestres e doutores.
(I) Eixo Cooperação Interinstitucional Internacional
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• Consolidação cátedras permanentes de internacionalização,
viabilizadas por editais de apoio específicos da CAPES, FAPEMIG
(Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais), CNPq
(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico)
e outras instituições de fomento, assim como de cátedras da
DRI/UFMG, como a Cátedra Franco-Brasileira da UFMG, a
Fulbright Distinguished Chair in American Studies, o Centro de
Excelência Jean Monnet e a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, entre
outras (https://www.ufmg.br/dri/noticia/catedras-internacionais/);
•

Potencialização de estratégias para aprofundamento da
internacionalização a partir de convênios acadêmicos existentes
celebrados pela UFMG, tais como aqueles com a Universidade de
Laval (Canadá), University of Kent (Reino Unido), King´s College
(Reino Unido), Universidad de Barcelona (Espanha), Universidade
de Trento (Itália), Roma II – Tor Vergata (Itália), Ghent (Bélgica),
Hamburgo (Alemanha); Université de Paris I - Pantheón Sorbonne
(França) e Organização dos Estados Americanos, e de novas
parcerias internacionais;

• Formalização de parcerias de pesquisa colaborativa entre
docentes do corpo permanente e colaboradores do PPGD e
instituições e centros de pesquisa estrangeiros e apresentação de
candidaturas em editais voltados para áreas de ciências humanas,
ciências sociais aplicadas e enfoques multidisciplinares;
• Estímulo à publicação conjunta em períodicos internacionais
(preferencialmente em inglês) derivados de projetos de pesquisa e
outras formas de atuação acadêmicas decorrentes de parcerias
institucionais duradouras;
• Propositura de projetos internacionais de pesquisa, como no
âmbito do Programa Jean Monnet/Erasmus da União Europeia
(https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-fororganisations/jean-monnet-actions), Rede WUN - Worldwide
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Universities Network (https://wun.ac.uk); AUGM, Asociación de
Universidades
Grupo
Montevideo
(http://grupomontevideo.org/sitio/), dentre outros;
• Estudos de viabilidade e diversificação de modalidades de
financiamento de pesquisas colaborativas internacionais, por
exemplo, FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), CAPES,
DAAD (Deustcher Akademischer Austauschdienst); DFG (German
Research Foundation); Fundação Ford; International Institute of
Education; British Academy/Newton Fund; Fundação Volkswagen;
Erasmus Mundus; Fundación Carolina;
• Realização de convênios, participação em eventos, envio e
recebimento de pesquisadores e publicação conjunta com as
instituições que integram convênios internacionais já integrados
pela DRI/UFMG, principalmente: AUGM, Asociación de
Universidades
Grupo
Montevideo
(http://grupomontevideo.org/sitio/); WUN, Worldwide Universities
Network (https://wun.ac.uk/); AUF, Agence Universitaire de la
Francophonie
(https://www.auf.org/ameriques/);
AULP,
Associação
de
Universidades
de
Língua
Portuguesa
(https://mobilidade-aulp.org/); AUIP, Asociación Universitaria
Iberoamericana de Posgrado (https://www.auip.org/pt/)
• Propositura de convênio integrante do Colégio Doutoral de
Tordesilhas (https://www.grupotordesillas.net/pt/);
• Fomento à participação de docentes em eventos
internacionalização de elevado impacto em investigação
cooperação internacional interinstitucional em áreas e linhas
pesquisa do PPGD, conforme regulamentação do Programa
Excelência Acadêmica – PROEX/CAPES;

de
e
de
de

• Estímulo e fomento para a realização de eventos internacionais
presenciais e online envolvendo pesquisadores do PPGD;
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• Fortalecimento das estruturas existentes de internacionalização
pela cooperação interinstitucional a partir de redes colaborativas
em pesquisa, com metas de eventos de impacto (seminários
avançados de pesquisa - ‘advanced research seminars’, ciclos de
conferências e workshops) e publicações seriadas conjuntas, com
aproveitamento das ferramentas de interação online e
videoconferências;
• Participação de colaboradores externos estrangeiros membros em
bancas examinadoras de teses e dissertações e eventos de
internacionalização a serem sediados no PPGD, com especial
atenção para curtos períodos dentro dos editais do CAPES PRINT
UFMG;
• Expansão do número de projetos coletivos dentro das linhas de
pesquisa estabelecidos em língua estrangeira, com oferta de
disciplinas, processo de admissão e redação de teses e
dissertações em língua estrangeira;
• Vinculação dos professores e pesquisadores do PPGD aos centros
de estudos regionais da UFMG, com atividades acadêmicas e
publicações em caráter transdisciplinar: Centro de Estudos
Africanos; Centro de Estudos da Ásia Oriental; Centro de Estudos
Europeus; Centro de Estudos Indianos; Centro de Estudos LatinoAmericanos;
Centro
de
Estudos
Norte-Americanos
(https://www.ufmg.br/dri/internacionalizacao/);
•

Participação de docentes estrangeiros na oferta de disciplinas
regulares com docentes do PPGD, cursos intensivos e atividades
planejadas pelas coordenações das linhas de pesquisa;

• Participação de docentes estrangeiros na coorientação de teses e
dissertações de alunos do Programa, dentro das demandas das
linhas de pesquisa e afinidades existentes;

5

• Estruturação de projetos de Doutorado Interinstitucional com
universidades estrangeiras, preferencialmente em países da
América Latina e da Comunidade de Países de Língua Portuguesa;
•

Estruturação de projetos a serem submetidos ao Programa de
Cooperação Internacional (PGCI) da Capes, para estabelecer
intercâmbio entre o PPGD-UFMG, instituições de ensino superior
e institutos ou centros de pesquisa estrangeiros;

• Apoio à colaboração virtual internacional, incluindo oferta virtual de
disciplinas pelo PPGD-UFMG ou conjuntamente com docentes de
instituições parceiras, assim como a participação virtual de
convidados vinculados a instituições estrangeiras em disciplinas e
eventos e realização de seminários internacionais. Fomento do
modelo COIL (Collaborative Online International Learning), nos
termos eventualmente autorizados pelo Ministério da Educação do
Brasil.

(II) Mobilidade Acadêmica Internacional

• Seleção de candidatos para realização de doutorado sanduíche no
exterior dentro do Programa CAPES/PRINT UFMG e de outras
instituições de fomento, seguindo as diretrizes: (i) análise de mérito
quanto à excelência da instituição de destino, como por exemplo,
universidades e centros de pesquisa com as quais a UFMG e/ou o
Programa tenham convênios e projetos colaborativos de pesquisa
em curso e por aquelas instituições em posição de destaque e
excelência em pesquisa; (ii) aderência plena do plano de pesquisa
do(a) doutorando(a) ao seu projeto de tese e linha de pesquisa no
PPGD; (iii) currículo do orientador e aderência do plano à pesquisa;
(iv) potencial do aluno, de seu plano e da escolha pela instituição
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destino como catalisadores de impactos sociais, investigativos e de
criação de laços de cooperação com o PPGD;
• Incentivo à realização de cotutelas e facilitação dos trâmites de
celebração dos convênios pertinentes, com a interveniência da
Diretoria de Relações Internacionais e Reitoria da Universidade;
• Incentivos para qualificação, em sede pós-doutoral, para docentes
permanentes do PPGD em instituições estrangeiras de elevada
reputação em pesquisa, combinados com ações estratégicas dos
departamentos da Faculdade de Direito em que estão lotados os
docentes do Programa;
• Incentivos para participação de docentes do PPGD em atividades
acadêmicas em instituições e centros de pesquisa estrangeiros na
condição de pesquisadores residentes, professores e acadêmicos
visitantes, nos termos do Regulamento do Programa e de
convênios de cooperação existentes;
• Realização de estágios em sede de doutorado e de mestrado,
desenvolvidos na UFMG por alunos de pós-graduação de outras
instituições estrangeiras e em instituições estrangeiras pelos pósgraduandos da UFMG, mediante aprovação de plano de estudos
pelo Colegiado, com a possibilidade de aproveitamento de
créditos, nos termos do Regulamento do Programa.
(III) Diversidade e exogenia do corpo discente, do corpo docente
e pesquisadores

• Abertura de edital de seleção de fluxo contínuo de alunos
estrangeiros de doutorado e mestrado, com alocação de, ao
menos, cinco vagas anuais e preferência para América Latina,
permitindo que sejam apresentados trabalhos finais das disciplinas
em inglês ou espanhol ou línguas de familiaridade dos orientadores
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e orientados e possibilidade de alocação de bolsas de instituições
de fomento e programas específicos, como o PEC-PG, Programa
de
Estudantes-Convênio
de
Pós-Graduação
(http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/pec-pg);
• Abertura de editais específicos de pós-doutorado para
pesquisadores estrangeiros, explorando-se as possibilidades de
financiamento decorrentes do CAPES-PRINT UFMG e de outras
fontes de fomento;
• Oferta de disciplinas em francês, inglês, alemão, italiano e
espanhol por parte do corpo docente do PPGD, incluindo pósdoutorandos residentes, a fim de atender a comunidade discente e
alunos estrangeiros de mobilidade estudantil, conforme demandas
do PPGD e da DRI;
• Oferta de disciplinas em língua estrangeira no âmbito da Formação
Transversal
em
Estudos
Internacionais
da
UFMG
(https://www.ufmg.br/dri/ftei/) pelos professores do PPGD,
permitindo-se maior interação entre graduação e pós-graduação;
•

Rotatividade de professores estrangeiros visitantes residentes no
Programa, com apoio de editais específicos, com o objetivo de
proporcionar a realização de atividades científicas relevantes no
quadro da cooperação internacional, além de oferta de disciplinas
em conjunto com docentes do PPGD, co-orientações,
participações em eventos e publicações em coautoria;

• Inclusão de acadêmicos estrangeiros com senioriedade e
excelência em pesquisa para cátedras de um ano ou por outro
período, nos termos dos editais CAPES-PRINT UFMG, e
credenciamento como colaboradores, nos termos da resolução
específica do PPGD;
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• Promoção de reforços de estrutura de recepção de alunos
estrangeiros com a Diretoria de Relações Internacionais da UFMG
e atribuição de tutores locais para acompanhamento dos estudos
e inserção dos discentes no contexto da Universidade e de seus
programas de pós-graduação;
• Realização de cursos de inverno e verão para recebimento de
estudantes estrangeiros;
• Realização de conferências específicas para o público discente,
procurando formá-los adequadamente para inserção internacional
e explorando os convênios pré-existentes;
• Promoção de medidas para atração de residentes pós-doutorais
junto ao Programa, especialmente no âmbito do CAPES-PRINT
UFMG, a serem incluídos no âmbito dos projetos de pesquisa e
sob a supervisão por docente permanente com experiência de
orientação concluída de tese doutoral, em conformidade com o
Regulamento do PPGD.

Belo Horizonte, 7 de novembro de 2022.

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Direito
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ANEXO I - INSTITUIÇÕES PARCEIRAS ESTRATÉGICAS
A lista exemplificativa abaixo, organizada em ordem alfabética de seus
países sede, indica instituições com parcerias em vigor (formais e
informais) que já produziram, produzem e produzirão cotutelas, visitas
de professores (incoming e outcoming), doutorados sanduíches,
participação em redes e publicações em co-autoria de modo duradouro.
Westfälische Wilhelms-Universität Münster - WWU Münster (Alemanha)
University of Technology Sydney (Austrália)
Ghent University (Bélgica)
Université Libre de Bruxelles (Bélgica)
Université Laval (Canadá)
University of Ottawa (Canadá)
Renmin University (China)
Universidad de Sevilla (Espanha)
Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne (França)
Université de Lille (França)
Université Liege (França)
National University of Singapore (Cingapura)
Universidad Externado de Colombia (Colômbia)
Universitat de Barcelona (Espanha)
Duke University (Estados Unidos)
University of Maastricht (Holanda)
Università di Trento (Itália)
Università degli Studi di Roma Tor Vergata (Itália)
Università di Firenze (Itália)
Università degli Studi di Milano (Itália)
Milano-Bicocca (Itália)
Università di Verona (Itália)
Università di Napoli (Itália)
Università di Roma La Sapienza (Itália)
Universidad Nacional Autónoma de México (México)
King's College (Reino Unido)
University of Kent (Reino Unido)
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University of Glasgow (Reino Unido)
University of Sheffield (Reino Unido)
University of Southampton (Reino Unido)
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ANEXO II - INSTITUIÇÕES COM POTENCIAL DE COOPERAÇÃO
A lista exemplificativa abaixo, organizada em ordem alfabética de seus
países sede, indica instituições cuja parceria deverá ser induzida nos
anos de cumprimento deste planejamento internacionalização (algumas
delas já com acordo formal com a UFMG).
University of Cape Town (África do Sul)
University of Pretoria (África do Sul)
Universidad de Buenos Aires (Argentina)
University of Alberta (Canadá)
Huazhong University of Science and Technology (China)
University of Copenhagen (Dinamarca)
University of Leiden (Holanda)
The Chinese University of Hong Kong (Hong Kong)
University College Dublin (Irlanda)
Universidad de Monterrey (México)
The University of Auckland (Nova Zelândia)
University of Wellington (Nova Zelândia)
Victoria University of Wellington (Nova Zelândia)
Universidade de Lisboa (Portugal)
University of Surrey (Reino Unido)
The University of Edinburgh (Reino Unido)
University of Bristol (Reino Unido)
University of Lausanne (Suíça)

