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Por iniciat iva do Minist ério das Relações Ext erior es ( MRE) – Div isão de
Tem as Educacionais ( DCE) e do Minist ér io da Educação – Secret aria de Educação
Super ior ( MEC/ SESu) , reuniram - se em Belo Hor izont e, nos dias 20, 21 e 22 de
novem bro de 2006, com o apoio da Pont ifícia Univ ersidade Cat ólica de Minas Gerais
( PUC Minas) , as I nst it uições de Ensino Superior ( I ES) do Est ado de Minas Gerais
( list a das inst it uições part icipant es – anex o I I ) para o Encont r o de Avaliação do
Program a de Est udant es–Conv ênio de Graduação – PEC- G.
O Encont r o cont ou com a part icipação de r epr esent ant es do MRE, do MEC,
das I ES, docent es, serv idor es t écnico- adm inist r at iv os e est udant es do PEC- G ( list a
dos part icipant es – anexo I I I ) .
A abert ura foi feit a pelo Secr et ár io das Relações I nt er nacionais da Pont ifícia
Univ ersidade Cat ólica de Minas Gerais – PUC Minas, Pr ofessor Olym pio Barbant i
Junior .
,,±2%-(7,926
a)

Div ulgar o Program a ent re as I ES e os alunos de Minas Gerais;

b)

I dent ificar e propor soluções para as dificuldades det ect adas na
ex ecução do PEC- G nas I ES do Est ado;

c)

I dent ificar as pot encialidades do Program a;

d)

Est abelecer rede de cooperação recípr oca ent re os div ersos agent es
envolv idos;

e)

Colher subsídios para a at ualização do Prot ocolo em vigor.
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Visando ao lev ant am ent o de dados sobre a ex ecução do PEC- G, foram
dist ribuídos,

pr ev iam ent e,

quest ionár ios elaborados pelo

MEC/ SESu

para

os

est udant es–conv ênio e os coordenadores do Program a nas I nst it uições, cuj a
t abulação encont r a- se no anex o I V. Foi solicit ado aos est udant es que se reunissem
prim eiro em suas respect ivas I ES, a fim de proceder em a um levant am ent o dos
problem as

encont rados

durant e

sua

est ada

no

Brasil

e

nom ear em

um

represent ant e para com parecer à Reunião Regional Sudest e I I I , em Belo Hor izont e.
No prim eiro dia, após a abert ura, a Conselheira Alm er inda August a de
Freit as Carvalho, Chefe da Div isão de Tem as Educacionais do MRE, fez um a
apresent ação, em linhas gerais, do PEC- G; a Sra. Raquel Peréa, subchefe da
Div isão de Assunt os I nt ernacionais da SESu, t eceu algum as consider ações sobre
algum as das cláusulas do Pr ot ocolo; em seguida, o Sr . Rodr igo de Oliv eira Junior,
Coordenador do PEC- G no MEC, apresent ou e com ent ou os r esult ados dos
quest ionários respondidos pelos coordenadores e alunos do PEC- G nas I ES
part icipant es.
Seguiram - se

as

apresent ações

dos

vár ios

repr esent ant es

das

I ES

( professores e alunos) sobr e a r ealidade do Program a em cada I nst it uição.
O per íodo da t arde encerr ou- se com a apr esent ação do Sr . Ar naldo Sucum a,
est udant e- convênio de Ser viço Social na Universidade Federal da Par aíba ( UFPB) ,
que discor reu sobre sua exper iência na organização da I Confer ência I nt er nacional
do Program a de Est udant es- Conv ênio de Graduação ( PEC- G) e pr opôs, para 2007:
a) Cr iação de um a revist a ou um j ornal do PEC- G, em âm bit o nacional e
int ernacional, de form a a incent ivar e pr opiciar reflex ões, t r oca de infor m ações e de
exper iências r elat ivas ao Program a;
b)

Publicação

do

Liv ro

“ Cam inhos

para

o

desenvolv im ent o:

novos

paradigm as do século XXI ” , com t ext os r elacionados à I Confer ência I nt er nacional
do Program a e
c) Realização de fór uns sobre o desenv olv im ent o dos países part icipant es do
PEC- G.
O segundo dia do encont ro iniciou- se com exposição da Professora Mar ia
Celest e Ribeiro, da Univ ersidade do Est ado de Goiás, sobre a Hist ória do PEC- G. Em
out ro m om ent o, a Professora Mar ia I nês Mart ins - Pró- Reit ora de Graduação da PUC
Minas, deu t est em unho sobre sua ex per iência com o m em br o da Com issão de

Seleção dos candidat os ao PEC- G/ 2006, no int uit o de dar t ransparência ao
processo.
Os dem ais part icipant es ( pr ofessores e alunos) prosseguiram

com

as

apresent ações de suas avaliações sobr e o Program a em suas respect ivas I ES. Ao
final da t arde, durant e sua apresent ação, a pr ofessora Rossana Valéria de Souza e
Silva, Assessora I nt er nacional da Univ ersidade Federal de Uber lândia ( UFU) , fez
um a reflexão sobre a nat ur eza com plexa dos processos de m obilidade est udant il e
do

ensino- apr endizagem

no

Ensino

inclusão/ exclusão social e educacional,

Super ior .

Dest acou

as

quest ões

da

da precar iedade da discussão e do

acom panham ent o do r endim ent o escolar no int er ior das I ES e das im plicações
psicossociais associadas ao “ fracasso” . Ressalt ou, ainda, que t ais quest ões não se
lim it am ao Program a PEC- G.
O t erceiro dia foi dedicado aos t rabalhos de elaboração do present e
docum ent o, subsidiado pelas apresent ações das I ES, depoim ent os dos alunos e
debat es.
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1) Pelos alunos:
a)

Dificuldade de acesso, no país de or igem , a inform ações adequadas
sobre o PEC- G, as I ES ( cursos ofer ecidos, perfil do profissional) e a
realidade socioeconôm ica de cada região brasileira;

b)

I m precisão, por part e dos funcionários das Missões Diplom át icas
brasileiras,

na prest ação de inform ações sobr e as Cláusulas do

Prot ocolo, no m om ent o da inscrição;
c)

I nex ist ência do Manual em out ros idiom as;

d)

Falt a de um esquem a de apoio para acolhê- los, no m om ent o da
chegada;

e)

Dificuldades para locação de im óveis e abert ura de cont as bancárias;

f)

Dificuldades de ent r osam ent o na com unidade univ ersit ár ia;

g)
h)

Morosidade no processo de r enovação de v ist o e obt enção do RNE;
Proibição da obt enção de nova habilit ação, no per íodo not urno,
concom it ant e ao curso e habilit ação or iginais;

i) Rigidez nos t erm os da Cláusula 17;

j)

Falt a de acesso a cursos de Língua Port uguesa paralelos aos cursos de
Graduação;

2) Pelas I ES:
a)

Falt a de r ecursos financeir os para m anut enção dos est udant es–
conv ênio;

b)

I ncom pat ibilidade do curr ículo do Ensino Médio do aluno com o curso
super ior pr et endido;

c)

Problem as de com unicação ent re est udant es e pr ofessores,

em

decor rência de difer enças lingüíst icas e cult urais;
d)

Proibição da ofert a de v agas em cursos exclusiv am ent e not urnos;

e)

I nflex ibilidade do Prot ocolo com relação aos pedidos de m udança de
curso e t ransfer ência ( m udança de I ES no m esm o Est ado et c.) ;

f)

Problem as com o cum pr im ent o da Cláusula 17;

g)

Baixa v isibilidade do Pr ogram a em algum as I nst it uições;

h)

Não cum pr im ent o dos prazos, por part e dos est udant es, para a
m at rícula nas I ES;

i) Falt a de ent rosam ent o dos est udant es ent re si e com a com unidade
acadêm ica.
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a) Recebim ent o t ardio de ofert as de vagas das I ES;
b) Necessidade

de

m aior

com unicação

das

I ES

com

os

Minist érios,

principalm ent e no t ocant e aos diversos aspect os da vida acadêm ica dos
est udant es;
c) Falt a de at ualização dos dados de cont at os dos coordenadores do Program a
nas I ES;
d) Necessidade de indicação de pont o focal nas I ES, para cont at o dos
Minist ér ios;
e) Desconhecim ent o do Pr ot ocolo ent re o corpo docent e;
f)

Dificuldade das I ES em aplicar o Prot ocolo;

g) Falt a de confirm ação da chegada do est udant e nas I ES e efet ivação de
m at rícula.
9,±68*(67®(6
a) Reser var um espaço na KRPHSDJH das I ES específico para o PEC- G, onde o
est udant e- convênio poderá encont rar infor m ações sobre o Coordenador do
Program a ( endereço, t elefone, e- m ail et c) dat a de cadast ram ent o, m at rícula
e início das aulas; event os organizados no âm bit o do Pr ogram a, et c.;
b)

Sugerir

aos

est udant es

que

div ulguem

seus

HPDLOV,

t elefones

e

nacionalidade, para facilit ar o cont at o dos est udant es- conv ênio, m esm o
ant es de sua chegada;

F  Procurar subst it uir a pessoa do fiador pelo “ cheque- caução” , ou sem elhant e,
com o garant ia na locação de im óveis
d) I ndicar um v et erano para acom panhar o calouro PEC- G na I nst it uição, nos
prim eiros dias na I ES;
e)

Cr iar a figura de um t ut or em cada área para o acom panham ent o acadêm ico
do est udant e PEC- G;

f)

I ncluir o CPF na list a de docum ent ação que dev erá ser t razida pelo
selecionado;

g) Est im ular at iv idades dos est udant es- conv ênio no sent ido de pr om overem
palest ras e ev ent os para divulgarem os div er sos aspect os polít icos, sócioeconôm icos e cult urais de seus países;
h) Est im ular os est udant es brasileir os a com parecerem aos ev ent os prom ovidos
pelos est udant es do PEC- G;
i)

Prom ov er um a r eunião de r ecepção dos novos alunos, da qual part icipariam ,
ent re out r os, o responsável da Polícia Federal na cidade, o Gerent e do Banco
do Brasil ou out ro Banco que ofereça serv iços no cam pus, o Coordenador do
PEC- G na I ES,
Acadêm icos, bem

Pró- Reit ores de Graduação,

Ext ensão e de Assunt os

com o o Assessor I nt er nacional, para passar em

aos

est udant es- conv ênio as inform ações sobre o Program a para as part es
envolv idas, ext er nas e int er nas;
j)

Desenv olver

est rat égias

inst it ucionais

para

dar

m ais

v isibilidade

ao

Program a PEC- G;
k) Reform ular a Cláusula 17: que, em t erm os de desem penho acadêm ico, o
desligam ent o de est udant es- convênio siga as norm as de cada I nst it uição;
l)

Para desligam ent o, considerar o índice ( ou coeficient e) de rendim ent o
( r eprov ação em duas disciplinas ou duas vezes na m esm a é cr it ér io m uit o
grosseir o) ;

m) Maior

art iculação

do

PEC- G

com

o

UNI AFRO

e

out ros

program as

assem elhados, r elacionados a países part icipant es;
n) Regist r o dos est udant es- conv ênio em suas Em baixadas;
o) Disponibilizar as palest ras e relat ór ios dos Encont ros no port al do MEC para
am pliar a div ulgação do PEC- G especialm ent e nas I ES;
p) Cr iar um sist em a de acom panham ent o dos egr essos do Program a;

q) Suger ir aos est udant es que solicit em às suas Em baixadas que env iem às I ES


m at er iais de divulgação cult ur al do país;
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No t ocant e aos problem as de renovação de v ist o e obt enção da cart eir inha
do RNE, o MRE esclar eceu que vêm sendo t om adas providências com v ist as a sanar
o problem a por m eio de reuniões e gest ões j unt o ao Minist ério da Just iça ( Div isão
Nacional de Est rangeiros) e Polícia Federal.
Com

r espeit o

à

abert ura

das

cont as

bancár ias,

v êm - se

m ant endo,

igualm ent e, reuniões com repr esent ant es do Banco Cent ral e do Banco do Brasil em
busca de soluções alt er nat ivas.
A Div isão de Tem as Educacionais ( DCE) do MRE r eform ulou seu sít io na
I nt er net de form a a facilit ar a consult a dos candidat os sobr e as univ ersidades onde
pret endem est udar, v iabilizando, at ravés da “ hom e page” do MEC, “ links” para o
sit e

das

I ES

part icipant es

do

Program a.

Paralelam ent e,

foi

enviado,

pela

EMBRATUR, às Em baix adas brasileir as nos países part icipant es, m at er ial t uríst ico
sobre o Br asil, para uso dos candidat os, com o form a de se at enuar as dificuldades
m encionadas com relação à pouca inform ação sobre o Brasil.
Nest e sent ido, foram inst alados, na Em baixada do Brasil em São Tom é,
com put adores para consult a dos candidat os.
O MRE e o MEC est ão desenvolv endo um sist em a de acom panham ent o dos
egr essos do Program a.
Foi anunciada a rev isão do Pr ot ocolo, cuj os t rabalhos se encont ram em fase
final e os pr oblem as e sugest ões apresent ados nessa e em out ras r euniões serão
levados em consideração. Foi assum ido o com prom isso de que a nova versão será
publicada em francês, inglês e espanhol, além do port uguês, para ev it ar o
const rangim ent o de candidat os, que v êm fazer o CELPE- BRAS no Brasil, t er em de
assinar o Term o de Com prom isso sem o conhecim ent o dos t erm os do docum ent o
em decor rência do desconhecim ent o do idiom a.

Da m esm a form a a DCE inform ou da cr iação e im plem ent ação da Bolsa MRE,
em v igor desde 6 de nov em br o de 2006, num a t ent at iva de am enizar a sit uação
econôm ica de alguns est udant es das I ES não at endidos pelo PROMI SAES.

9,±&21&/862
O PEC- G, nas I ES do Est ado de Minas Gerais, é um Pr ogr am a consolidado e
as sugest ões acim a relacionadas visam ao seu aper feiçoam ent o e à m elhor
adapt ação dos est udant es à realidade das I ES brasileiras, reduzindo, desse m odo,
os índices de desligam ent o e desist ência do PEC- G.
Durant e o Encont r o, foi ressalt ado que alguns dos problem as levant ados
poder iam j á t er sido am enizados se houv esse m aior agilidade no at endim ent o, por
part e das I ES, às solicit ações do MEC e/ ou do MRE.
Os est udant es pr esent es no Encont ro com pr om et eram - se a repassar aos
colegas o result ado do ev ent o, assim com o div ulgar em em seus países de origem
inform ações que facilit em a escolha do curso e a adapt ação no Brasil de fut ur os
candidat os ao Program a.
O Encont ro de Belo Horizont e, com a part icipação dos repr esent ant es dos
est udant es–conv ênio,

at ingiu

os obj et ivos propost os pelos organizadores do

ev ent o. As sugest ões serv irão para at ualização do Pr ot ocolo do PEC- G e para
nort ear as ações do MEC, do MRE e das I ES com o gest or es do Program a.
Belo Hor izont e, 22 de nov em bro de 2006.

ANEXO I 
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2UJDQL]DGRUHV: MRE/ DCE, MEC/ SESu e PUC MI NAS
'DWD 20 a 22 de nov em bro
/RFDO Pont ifícia Univ er sidade Cat ólica de Minas Gerais – PUC MI NAS
Audit ór io 1- Pr édio 4 – Cam pus Coração Eucaríst ico
Av . Dom José Gaspar, 500Bairr o Coração Eucaríst ico
Belo Hor izont e – BH
.
',$
09: 00- 09: 30h – Abert ura do Event o pelos r epresent ant es da PUC MI NAS, MEC e
MRE.
9: 30- 10: 00h - Apr esent ação do MRE – Powerpoint sobr e o PEC- G
10: 00- 10: 30h – Apr esent ação do MEC- result ados dos quest ionários
10: 30- 10: 45h – I nt ervalo
10: 45 - 12: 30h – Apresent ação da PUC MI NAS, UNI FEI e UFLA
12: 30 - 14: 30h – I nt erv alo para alm oço
14: 30–15: 45h - “I Confer ência sobr e o PEC- G“ apr esent ação do est udant e de
Guiné- Bissau Ar naldo Sucum a - UFPB: t est em unho com o organizador do event o.
15: 45–17: 00h – Apresent ação das I ES: UFVJM, UFJF e UFTM
',$
09: 00–09: 30h – “Hist ór ia do PEC- G”. apresent ação da Pr ofª. Mar ia Celest e Ribeiro
Celest e - UEG
09: 30–10: 30h – Apresent ação das I ES: UFMG e UFOP
10: 30h – I nt ervalo

10: 45–11: 15h - - Profª. Mar ia I nês Mart ins - Pr ó- Reit ora de Graduação, PUC MI NAS
relat a sua exper iência com o part icipant e da Banca de seleção durant e o Pr ocesso
Selet iv o do PEC- G/ 2006
11: 15–12: 15h – Apresent ação das I ES: UFV e UFSJ
12: 15–14: 00h – I nt ervalo para alm oço.
14: 00–14: 30h – Apresent ação da UFU e UNI ZABEL
14: 30h – I nício dos t rabalhos de pr eparação do Docum ent o de Belo Hor izont e.
',$
9: 30- 12: 00h – Relat ór io Final e encer ram ent o das at iv idades.

ANEXO I I
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8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH,WDMXEi81,)(,
Depart am ent o de Regist ro Acadêm ico
Cam pus José Rodrigues Seabra
Av . BPS, 1303 - Bairr o Pinheir inho
37500- 903, I t aj ubá - MG
FAX: ( 35) 3629.1127
Telefone: ( 35) 3629- 1233
8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH/DYUDV8)/$
Pró- Reit or ia de Graduação - PRG
Cx . Post al 3037
37200- 000 - Lavr as MG
Telefone: ( 35) 3829- 1113
8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR7ULkQJXOR0LQHLUR8)70
Depart am ent o de Regist ro e Cont r ole Acadêm ico.
Av . Fr ei Paulino, 30 - Bair r o Abadia
38025- 180 - Uberaba - MG
Telefones: ( 34) 3318- 5072 - 5045
Fax: ( 34) 3318- 5804
8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGRV9DOHVGR-HTXLWLQKRQKDH0XFXUL8)9-0
Assessoria I nt ernacional
Telefone: ( 38) 3531- 1030 – ram al 23
Diam ant ina - MG
3RQWLItFLD8QLYHUVLGDGH&DWyOLFDGH0LQDV*HUDLV±38&0,1$6
6HFUHWDULDGH5HODo}HV,QWHUQDFLRQDLV
Av . Dom José Gaspar, 500 - Coração Eucar íst ico,
Belo Horizont e – MG – CEP: 30535- 610
Telefone : ( 31) 3319- 4245
Fax: 3319- 4144
E- m ail: r elint @pucm inas.br

8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH-XL]GH)RUD8)-)
Prédio da Bibliot eca Cent ral – Cam pus Universit ário
Juiz de For a - MG
Telefones: 3229- 3781 e 3231- 1344
Fax: 3231- 1342

8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH0LQDV*HUDLV±8)0*
Diret or ia de Relações I nt ernacionais
Av . Ant ônio Carlos, 6627 - Pam pulha –
31270- 901 Belo Hor izont e - MG
Telefone: ( 31) 3499.4025 Fax: ( 31) 3499.4586
E- m ail: info@coint er. ufm g.br

)XQGDomR8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH2XUR3UHWR±8)23
Pró- Reit or ia de Graduação ( PROGRAD)
Prédio do Cent r o de Convergência,
Cam pus Universit ário Mor ro do Cr uzeiro,
35.400- 000 Ouro Pret o, MG
Telefone ( 31) 3559- 1323 )D[ + 55 ( 31) 3559.1228
&HQWUR8QLYHUVLWiULR0HWRGLVWD,]DEHOD+HQGUL[±81,=$%(/$
Rua da Bahia 2020, Funcionár ios
30160 –012 Belo Hor izont e – MG
Telefone ( 31) 3330- 7235/ 3292- 5698
)XQGDomR8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH9LoRVD±8)9
Av enida P. H. Rolfs s/ n - Cam pus - UFV
36570- 000 - Viçosa - MG
Telefones: ( 31) 3899- 2328 / 3899- 2921

8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH6mR-RmRGHO5HL±8)6-
Assessoria para Assunt os I nt ernacionais ( ASSI N)
Univ ersidade Federal de São João del- Rei
Cam pus Sant o Ant ônio
Praça Frei Or lando, 170 – Cent r o – sala 2.32A
36307- 352 – São João del- Rei - MG
Telefone: ( 32) 3379- 2391
Fax: ( 32) 3379- 2525
8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH8EHUOkQGLD8)8,
Assessoria de Relações I nt er nacionais e I nt er inst it ucionais
Av . João Nav es de Ávila, 2121
Cam pus Sant a Mônica Bloco A – 1º andar , sala 1 A 20.
38400- 902 Uber lândia – MG
Fone/ Fax : ( 34) 3239- 4536
E- m ail: secret aria@dr i.ufu.br
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Profª. Maria Celest e Ribeir o, Univ ersidade Est adual de Goiás ;
Arnaldo Sucum a, aluno da Univ ersidade Federal da Paraíba;
Profª Professora Maria I nês Mart ins - Pr ó- Reit ora de Graduação da PUC- Minas
( PUC/ MG) ,

3DUWLFLSDQWHV
81,)(,
Profª. Marialice Nogueira de Oliv eira, Coordenadora do PEC- G
Fer nando Car reño Siqueira, est udant e PEC- G, Bolív ia

8)/$
Prof. Gabriel José de Carvalho, Responsável pelo PEC- G
Sadj o Danfá, est udant e PEC- G, Guiné Bissau

8)70
Profª. Nilda Rosa Mart ins, Coordenadora do PEC- G
Angela Mar ia Lopes Gom es, est udant e- conv ênio, Cabo Verde

8)9-0
Profª. Hélida Mart ins Lopes, r esponsáv el pelo PEC- G

38&0,1$6
Prof. Olym pio Barbant i Jr., Secr et ár io das Relações I nt er nacionais,
Profª. Cy nt hia Soar es Carneir o, Assessora da Secret aria de Relações I nt er nacionais
Profª. Ast rid Masset i Lobo Cost a, Coordenadora do PEC- G
Profª. Maria I nês Mart ins – Pró- Reit ora de Graduação, palest rant e
Wica Vist or iana da Silva, est udant e- conv ênio, Guiné Bissau
8)-)
Rossana C.N. Melo, Coordenadora do Set or de Relações I nt ernacionais
Bernard Addo Await ey, est udant e- conv ênio, Gana
8)0*
Profª. Ana Lúcia Ribeir o Diniz, Responsável pelo PEC- G
Profª. Maria Est er Melo Valle, Chefe do Set or de Div ulgação e I nform ação da
Diret or ia

8)23
Adilson Per eira dos Sant os, Responsável pelo PEC- G
Fer nando I x it ende, est udant e PEC- G, Angola

8)9
Prof. Mauro Manzur, Coordenador do PEC- G
Helder Valdom ir o Gom es Fer nandes. Est udant e PEC- G, Guiné Bissau


8)6-
Prof. Mur ilo Cr uz Leal – Pró- reit or de Graduação
Yaw Asant e- Asam oah Joseph, est udant e PEC- G, Gana
8)8
Profª. Rossana Valér ia de Souza e Silva, Assessora de Relações I nt er nacionais

81,=$%(/
Prof. Bernardo Mont eir o de Cast r o, r esponsáv el pelo PEC- G

Anexo I V
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