
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 de textos para o Varal de Poesias

Os textos submetidos para apresentação no Varal de Poesias deverão ser de autoria individual e estar 
relacionados à temática de internacionalização e poderão ser submetidas por estudantes de graduação, 
pós-graduação, docentes, TAEs ou funcionários vinculados a instituições de ensino superior no país ou 
no exterior.

O Varal de Poesias é aberto para a comunidade externa à UFMG.

Os textos selecionados serão expostos no III Fórum Internacional de Acolhimento e Internacionalização da 
UFMG.

Submissão dos textos 

O texto deve ser constituído de uma poesia inédita e autoral, nas línguas alemã, espanhola, francesa, 
inglesa, italiana ou portuguesa (caso o texto esteja em outra língua que não o português, uma tradução 
livre do texto deverá também ser enviada) com letra, tamanho e forma livres, desde que não ultrapassem 
uma lauda, mas sugere-se a formatação: tamanho: até 3.000 caracteres; espaçamento entre linhas: 1; fonte: 

MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: VARAL DE POESIAS 



Times New Roman, 12 pontos; tamanho da página A4; margens: superior e esquerda com 3cm e inferior 
e direita com 2cm. Título do poema: letras maiúsculas, centralizado e negrito; nome do(s) participante(s): 
letras maiúsculas/minúsculas, alinhado à direita e negrito (abaixo do título); formato: PDF. 

Inscrição 

Para se inscrever, os proponentes deverão preencher o formulário de inscrição disponível no site da DRI 
e fazer o upload do texto em formato PDF no momento da inscrição. Cada proponente poderá submeter 
apenas um texto. 

As inscrições para o Varal de Poesias são gratuitas e deverão ser feitas até o dia 20/10/2019. 

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

Certificação 

Será emitido certificado de participação no Varal de Poesias. 

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. 


