
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.

Normas para participação da mostra fotográfica 

A III Mostra Fotográfica “Seu olhar me abraça” tem como objetivo a construção de um discurso imagético 
que retrata a internacionalização em casa em sua diversidade e extensão. De caráter eminentemente 
artístico e cultural, a mostra busca incentivar a coleta e preservação da memória visual de nosso cotidiano 
na construção da internacionalização e valorizar o potencial artístico dos inscritos. 

As fotografias deverão estar relacionadas a temática de internacionalização no âmbito do ensino superior 
e poderão ser submetidas por estudantes da UFMG de graduação, especialização, pós-graduação, 
docentes e/ou TAEs conjuntamente com seus apadrinhados internacionais. As submissões deverão ser em 
duplas ou trios, preenchendo-se um único formulário, sendo obrigatoriamente, pelo menos um(a) 
brasileiro(a) e um(a) estrangeiro(a). Cada grupo deverá submeter duas fotografias.

Fotografia 

Os participantes deverão enviar as duas fotos em um único arquivo PDF que deverão ser submetidas 
no momento da inscrição por meio do preenchimento do formulário. Em caso de aprovação, será de 
responsabilidade do proponente a impressão das fotografias nos padrões exigidos: paisagem ou 
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retrato; tamanho 15x21cm, sem borda; em papel fotográfico fosco ou brilhante; colorida ou P&B. As 
fotografias aprovadas deverão ser entregues impressas na DRI até o dia 24/10/2019. 

Inscrição 

Para se inscrever, os proponentes deverão preencher o formulário de inscrição e fazer o upload das duas 
fotografias em um único arquivo PDF (é importante constar o Título da Foto no arquivo). Para preencher o 
formulário de inscrição para a III Mostra Fotográfica, acesse o site da DRI. As inscrições para a mostra são 
gratuitas e deverão ser feitas até o dia 13/10/2019. 

O grupo responsáveis pelas fotografias, ao preencher o formulário de inscrição, declaram-se estar 
autorizadas e ser responsáveis pelos direitos de imagem e pelos direitos autorais e conexos advindos 
da realização e exibição da fotografia, bem como declaram a cessão de direitos autorais e conexos à 
organização do III Fórum Internacional de acolhimento e internacionalização da UFMG para sua exibição 
na III mostra fotográfica “Seu olhar me abraça”. 

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

Certificação 

Será emitido certificado de apresentação na mostra fotográfica. Haverá premiação para os melhores 
trabalhos. 

Contato 

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. 


