
 
 

 
 

I FÓRUM INTERNACIONAL DA UFMG: ACOLHIMENTO E INTERNACIONALIZAÇÃO 

Modalidade de apresentação: Apresentação Artística/Cultural 

Apresentação 

O I Fórum Internacional da UFMG: acolhimento e internacionalização será realizado 

em 29 de setembro de 2017. O evento, organizado pela Diretoria de Relações 

Internacionais (DRI) da UFMG, coloca em pauta a internacionalização no âmbito da 

educação superior e o acolhimento da comunidade internacional em mobilidade 

acadêmica. Esta primeira edição será organizada nos seguintes eixos temáticos:  

 eixo temático I: Políticas públicas, educação, gênero e sociedade 

Subtemas: experiências e culturas internacionais, culturas em contato, sociologia, 
 gênero, sociedade, internacionalização em casa, políticas públicas, educação e 
práticas de ensino voltadas à internacionalização. 

 eixo temático II: Arte, literatura, culturas e línguas 

Subtemas: manifestações culturais e artísticas em contato, literatura comparada, 
línguas, ensino e aprendizagem de línguas, filologia, culturas e políticas 
linguísticas. 

 eixo temático III: Ações de acolhimento, hospitalidade e atenção a refugiados 

Subtemas: acolhimento, moradias e acomodações, línguas de acolhimento, 
programas e convênios de mobilidade internacional, Programa de Estudantes 
(PEC-G e PEC-PG), hospitalidade e relações internacionais, atenção e políticas 
voltadas a visto humanitário, refugiados, deslocados forçados e requerentes de asilo. 

Normas para a submissão de apresentação artística/cultural 

Propostas para apresentações culturais/artísticas deverão estar relacionadas à 

temática de internacionalização e poderão ser submetidas por estudantes de 

graduação, mestrado e/ou doutorado vinculados a instituições de ensino superior no 

país ou no exterior.  

Não há limitação para o número de participantes nas apresentações 

artísticas/culturais. As apresentações terão duração máxima de 30 minutos.  

As apresentações estão previstas para acontecer ao longo do dia 29 de setembro de 

2017 no hall do Bloco de Ligação da Escola de Engenharia da UFMG em horário ainda 

a ser definido.  



 
 

 
 

Proposta 

A proposta deve ser constituída de um único parágrafo de texto. Formatação: 

tamanho: entre 2.500 e 3.000 caracteres; espaçamento entre linhas: 1; fonte: Times 

New Roman, 12 pontos; tamanho da página A4; margens: superior e esquerda com 

3cm e inferior e direita com 2cm. Título do trabalho: letras maiúsculas, centralizado e 

negrito; nome do(os) participante(es): letras maiúsculas/minúsculas, alinhado à direita 

e negrito (abaixo do título); formato: PDF.  

Inscrição 

Para se inscrever, os proponentes deveram preencher o formulário de inscrição e 

enviar a proposta em formato .pdf para foruminternacional@dri.ufmg.br com o assunto 

“Inscrição — Apresentação artística/cultural”.  

Preencha o formulário de inscrição para apresentação artística/cultural no site da DRI. 

As inscrições para apresentação de trabalhos são gratuitas e deverão ser feitas até o 

dia 06/09/2017. Ao preencher o formulário, os proponentes devem indicar se 

necessitam de equipamento de que som, que poderá ser providenciado pela 

Comissão Organizadora. Outros materiais e equipamentos que porventura sejam 

necessários serão de responsabilidade dos proponentes. 

As notificações de aceite serão enviadas aos proponentes por e-mail.  

Certificação 

Será emitido certificado de apresentação artística/cultural. 

Contato  

Dúvidas e sugestões devem ser enviadas para foruminternacional@dri.ufmg.br. 
 
 


