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PORTARIA/UEMG Nº 94, de 21  de setembro de 2018.
Institui o Comitê de Ações de Internacionalização da UEMG.

 
 

A Reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG, no uso de suas atribuições e em
cumprimento à determinação da Resolução CONUN/UEMG Nº 402, de 12 de junho de 2018,

 
 
RESOLVE:
 
Art. 1° Fica criado o Comitê de Ações de Internacionalização da UEMG-CAINTER, com as seguintes
atribuições:
 
I - Elaborar plano estratégico de internacionalização com vigência de cinco anos, com definição das
metas e ações a serem desenvolvidas no período e com definição dos respectivos indicadores de
resultados, submetendo-o ao COEPE e ao CONUN para a aprovação;
II - Acompanhar a execução do plano estratégico de internacionalização da UEMG e supervisionar as
ações da Assessoria de Intercâmbio e Cooperação Interinstitucional - AICI, com a realização de reuniões
semestrais dirigidas a esse fim;
III - Apreciar relatório anual de atividades de internacionalização elaborado pela AICI e emitir parecer
sobre os encaminhamentos, visando a garantir o cumprimento do plano aprovado;
IV - Elaborar, ao fim da vigência de cada plano, relatório sobre as atividades do quinquênio a ser
apreciado e aprovado pelo CONUN e pelo COEPE;
V - Elaborar o plano de execução orçamentária anual da AICI;
VI - Emitir parecer sobre ações de internacionalização, quando solicitado.
 
Art. 2º O CAINTER UEMG será constituído pelos seguintes servidores, sob coordenação da primeira:
 
I - Juliana de Fátima Souza - Masp: 1462257-5;
II - Magda Lúcia Chamon -  Masp: 143090-9;
III - Michelle Gonçalves Rodrigues  – Masp: 1338872-3 ;
IV - Moacyr Laterza Filho - Masp: 1152258-8;
V - Lana Mara Castro Siman - Masp: 1216264-0;
VI - Luiz Alberto Bavaresco de Naveda - Masp: 1034323-4;
VII - Rita de Cássia Ribeiro Carvalho - Masp: 1386155-4;
VIII - Rita de Castro Engler - Masp: 1160198-6;
IX - Marilene Pereira de Oliveira - Masp: 1156583-5;
X  - Adálcio Carvalho de Araújo - Masp: 1175001-5;
XII - Tânia Maria Santos - Matrícula 03.33627 (discente);
XIII - Leonardo Peifer de Araújo - Masp: 1157145-2;
 
§1º Os membros do Comitê a que se refere o presente artigo terão mandato de dois anos, permitida a
recondução.
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§2º A equipe da Assessoria de Intercâmbio e Cooperação Interinstitucional dará suporte técnico-
adminitrativo à atuação do Comitê.
 
§3° Para desenvolver ações específicas e temporárias, o Comitê poderá contar com a atuação de outros
docentes e técnicos, na qualidade de colaboradores, desde que seja registrado em ata.
 
Art. 3° Fica revogada a PORTARIA UEMG Nº. 056/2016, 21 de setembro de 2016.
 
 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Reitoria da Universidade do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos 21 de setembro de 2018.
 
 

Lavínia Rosa Rodrigues
Reitora

 

Documento assinado eletronicamente por Lavínia Rosa Rodrigues, Reitor(a), em
27/09/2018, às 18:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
1802489 e o código CRC 41BBD428.

Referência: Processo nº 2350.01.0000476/2018-72 SEI nº 1802489
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