
Apresentação

O III Fórum Internacional de Acolhimento e Internacionalização da UFMG será realizado em 11 de novembro 
de 2019 no Auditório Sônia Viegas, no Campus Pampulha da Universidade Federal de Minas Gerais. O 
evento, organizado pelo Projeto de Extensão “O mundo na UFMG: Internacionalização em casa” da 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 e migrantes. O Fórum 
será  organizado nos seguintes eixos temáticos:

• eixo temático I:  Políticas públicas, sustentabilidade e direitos humanos  
Subtemas: educação, experiências e culturas internacionais, culturas em contato, sustentação e 
conservação, desenvolvimento sustentável, sociologia, inclusão, gênero, etnicidade, sociedade, 
internacionalização em casa, políticas públicas, pertencimento racial e social, relações étnicos raciais, 
educação e práticas de ensino voltadas à internacionalização.

• eixo temático II: Arte, cultura, literatura e línguas
Subtemas: manifestações culturais e artísticas em contato, literatura comparada, línguas, ensino e 
aprendizagem de línguas, filologia, comunicação social, culturas e políticas linguísticas.

• eixo temático III: Ações de acolhimento, hospitalidade e atenção a migrantes.
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, migrantes, refugiados, deslocados 
forçados e requerentes de asilo.

Objetivo geral

O Fórum Internacional de Acolhimento e Internacionalização da UFMG objetiva fomentar as discussões 
acerca 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 o papel das universidades no acolhimento de migrantes, refugiados, deslocados forçados 
e requerentes de asilo;
• discutir sobre o ensino-aprendizagem de língua estrangeira em contextos de mobilidade acadêmica 
internacional e como língua de acolhimento;
• divulgar e partilhar experiências de mobilidade internacional de discentes, docentes e servidores; 
• divulgar culturas locais e internacionais.
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Participação

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

PechaKucha (Pitch)
Mostra de fotografia

Varal de poesias
Ouvinte

Nesta edição haverá o primeiro “DRI Talk: Gestão de Relações Internacionais em Instituições de Ensino 
Superior” que se destina aos técnicos de gestão e/ou administrativos das universidades de ensino superior, 
sejam servidores públicos ou pessoal contratado, nas áreas de direção, planejamento, coordenação, 
organização, assessoramento e/ou administração universitária e àqueles que desenvolvam funções de 
colaboração com as funções básicas das universidades, execução, avaliação e supervisão. O encontro 
propõe contribuir com a formulação de políticas e planos de condução e a preparação e controle de 
programas e projetos nas respectivas instituições.

Para se inscrever no “DRI Talk: Gestão de Relações Internacionais em Instituições de Ensino Superior” será 
necessário preencher o formulário da modalidade ouvinte disponível no site da DRI.

Será publicado um Caderno de Resumos, no site da Diretoria de Relações Internacionais, com os trabalhos 
apresentados no III Fórum Internacional de Acolhimento e Internacionalização da UFMG.

Inscrição 

Para se inscrever em uma das modalidades de apresentação de trabalho, acesse as informações disponíveis 
no site da DRI e preencha o formulário, o prazo é dia 20/10/2019.

Para se inscrever como ouvinte preencha o formulário disponível no site da DRI. O prazo é dia 06/11/2019. 

Contato 

Todas as informações podem ser acessadas no site da DRI em www.ufmg.br/dri/ e dúvidas e sugestões 
devem ser enviadas para foruminternacional@dri.ufmg.br.
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