
 
 

 
 

 

I FÓRUM INTERNACIONAL DA UFMG:  
ACOLHIMENTO E INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

Diretrizes Gerais 

Apresentação 

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

em 29 de setembro de 2017 na Sala de Seminário T005 da Escola de Engenharia no 

Campus Pampulha da Universidade Federal de Minas Gerais. 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  

 eixo temático II: Arte, literatura, culturas e línguas 

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

Objetivo geral 

O I Fórum Internacional da UFMG: acolhimento e internacionalização objetiva 

fomentar as discussões a cerca da internacionalização no âmbito do ensino superior.  

Objetivos específicos  

 discutir o papel da internacionalização na formação acadêmica e cidadã de 

estudantes em mobilidade acadêmica;  

 discutir a relevância de boas práticas de acolhimento de estudantes e 

pesquisadores internacionais em mobilidade acadêmica; 

 discutir sobre o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras em contextos de 

mobilidade acadêmica internacional; 

 divulgar e partilhar experiências de mobilidade internacional de discentes, 

docentes e servidores;  

 divulgar culturas locais e internacionais. 

  



 
 

 
 

 

Participação 

Todas as inscrições são gratuitas. Estão abertas as inscrições nas modalidades a 

seguir.  

Ouvinte 

Pôster acadêmico 

Comunicação Oral 

Mostra de fotografia 

Apresentação artística/cultural 

As chamadas de cada modalidade podem ser acessadas no site da DRI.  Para se 

inscrever em uma das modalidades de apresentação de trabalho, preencha o 

formulário de inscrição no site da DRI.O prazo é dia 06/09/2017. 

Para se inscrever como ouvinte, o prazo é dia 27/09/2017. 

Haverá uma oficina de fotografia, exclusiva para participantes da mostra, no dia 

02/09/2017, para se inscrever acesse o formulário de inscrição disponível no site da 

DRI. 

Contato  

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


