
 
 

 
 

 

I FÓRUM INTERNACIONAL DA UFMG: ACOLHIMENTO E INTERNACIONALIZAÇÃO 

Modalidade de apresentação: Pôster Científico 

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 e apresentação de pôster científico 

Propostas para apresentação de pôsteres deverão estar relacionadas à temática de 

internacionalização no âmbito do ensino superior e ser vinculadas a um dos 3 eixos 

temáticos do evento e poderão ser submetidas por estudantes de graduação, 

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

exterior. 

Os autores são responsáveis pela entrega de seus pôsteres nos stands destinados no 

local e dia da sessão de apresentação — conforme programação do evento —, bem 

como pela sua retirada. Durante a sessão de apresentação dos pôsteres é necessária 



 
 

 
 

a presença de, no mínimo, um dos autores junto ao mesmo para atender o público 

interessado. 

As apresentações de pôsteres científicos estão previstas para acontecer na tarde do 

dia 29 de setembro de 2017 no hall do Bloco de Ligação da Escola de Engenharia da 

UFMG. 

Resumo 

O resumo deve ser constituído de um único parágrafo de texto. Formatação: tamanho: 

entre 2.500 e 3.000 caracteres (incluindo os espaços entre palavras); espaçamento 

entre linhas: 1; fonte: Times New Roman, 12 pontos; tamanho da página A4; margens: 

superior e esquerda com 3 cm e inferior e direita com 2 cm. Palavras-chave: máximo 

de três; título do trabalho: letras maiúsculas, centralizado e negrito; nome do(os) 

autor(es): letras maiúsculas/minúsculas, alinhado à direita e negrito (abaixo do título); 

formato: PDF.  

Pôster  

Largura (60 cm) e altura (90 cm). Deverá seguir à organização: título do trabalho; 

autor(es); instituição; grupo de pesquisa e agência financiadora, se houver; eixo 

temático a que se vincula. Os proponentes deverão utilizar o modelo (template) 

elaborado pela Comissão Organizadora e disponível para download no site da DRI. 

Será de responsabilidade do proponente a confecção dos pôsteres. O pôster 

deverá ser confeccionado com cordão para ser dependurado.  

Inscrição 

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

enviar o resumo e o pôster, ambos em formato .pdf, para 

foruminternacional@dri.ufmg.br com o assunto “Inscrição — Aprensentação de pôster 

científico”.  

Preencha o formulário de inscrição no site da DRI. As inscrições para apresentação de 

trabalhos são gratuitas e deverão ser feitas até o dia 06/09/2017. 

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

Recomenda-se aguardar a notificação para providenciar a confecção do pôster.  

 



 
 

 
 

Certificação 

Será emitido certificado de apresentação de pôster científico. 

Premiação 

Haverá premiação para melhor pôster científico.   

Os critérios de avaliação observados pela Comissão Científica serão: 

ineditismo/originalidade; conteúdo do trabalho na íntegra; metodologias empregadas; 

referências bibliográficas; apresentação gráfica do pôster; conhecimento e domínio do 

autor com o tema do trabalho. 

Caso a Comissão Científica sinta a necessidade de esclarecer dúvidas com o autor do 

trabalho e o mesmo não se encontre no horário definido no plantão de pôster o seu 

trabalho será desclassificado. 

Contato  

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


