
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 a submissão e apresentação de PechaKucha

Propostas para participação na modalidade Pecha Kucha 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 graduandos e pós- graduandos, professores vinculados a instituições de 
ensino superior no país ou no exterior e membros da comunidade que tenham vínculo com setores 
de interesse aos temas abordados no Fórum. 

Pecha Kucha, também conhecida como Apresentação 20X20, é um formato de apresentação em que o 
conteúdo pode ser fácil, eficiente e informalmente mostrado. O participante apresentará vinte imagens/
slides de vinte segundos cada, para um tempo total de seis minutos e quarenta segundos. 

Pecha Kucha (Pitch) contará com a participação de trabalhos selecionados, havendo 1 coordenador para 
a sessão. O coordenador e avaliadores serão indicados pela Comissão Organizadora. Cada proponente 
poderá submeter, individualmente, uma proposta de Pecha Kucha (Pitch) respeitado o tempo máximo 
(6’40’’) para o trabalho selecionado. 

MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: PECHAKUCHA (PITCH)



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 
autor: letras maiúsculas/minúsculas, alinhado à direita e negrito (abaixo do título); formato: PDF. Deverá 
ser enviado no momento da inscrição.

Apresentação

As apresentações contendo obrigatoriamente 20 imagens/slides em formato PPT ou PPTX deverão ser 
enviadas no momento da inscrição. O template para as apresentações pode ser acessado também na 
nossa página. Para sugestões, informações e formatação dos slides para adequação ao formato podem ser 
acessadas em: 

• Site dos criadores do formato - https://www.pechakucha.org/
• Video explicativo (inglês) - https://www.youtube.com/watch?v=32WEzM3LFhw 
• Video explicativo (português) - https://www.youtube.com/watch?v=mVphQKV4ldo
• Como configurar a apresentação - https://www.youtube.com/watch?v=YGVCKCn6jBc

Inscrição 

Para se inscrever, os proponentes deverão preencher o formulário de inscrição (disponível no site da DRI) e 
fazer o upload dos arquivos do resumo em formato PDF (tamanho máximo 10MB) e da apresentação 
em formato PPT ou PPTX (tamanho máximo 100MB) no momento da inscrição. As inscrições submetidas 
que não obedecerem ao formato, ou com documentos faltantes, serão desconsideradas. 

As inscrições para apresentação de trabalhos são gratuitas e deverão ser feitas até o dia 20/10/2019, o 
formulário de inscrição encontra-se disponível no site da DRI. 

As notificações de aceite serão enviadas aos proponentes por e-mail. Também será informado por e-mail, 
os demais componentes da sessão e os coordenadores.

Certificação 

Será emitido certificado de participação na sessão de PechaKucha. 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. 


