
    

 

 

III Encontro de Mobilidade Internacional da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) 
 

Semana do Conhecimento da UFMG - 2020 

 
 

1. Apresentação 

 

O III Encontro de Mobilidade Internacional da UFMG ocorrerá durante a Semana do 

Conhecimento, entre os dias 19 e 23 de outubro 2020, com a finalidade de divulgar à comunidade 

acadêmica as diversas atividades de internacionalização realizadas pelos discentes. 

 

O encontro será gerido pela Diretoria de Relações Internacionais (DRI) e implementado com a 

colaboração de estudantes que participaram ou participam de mobilidades internacionais. 

 

O evento promove a apresentação de trabalhos que relatam as experiências vivenciadas durante 

o período de intercâmbio. Considera-se, aqui, como experiência quaisquer atividades de 

estudos, ensino, pesquisa, extensão, de estágio profissional e acadêmico, de desenvolvimento 

linguístico ou artístico-cultural, desenvolvidas durante o período de mobilidade. 

 

2. Justificativa 

 

A internacionalização é um dos pilares do plano de desenvolvimento institucional da UFMG, na 

medida em que possibilita a formação intercultural e direcionada ao raciocínio comparativo e de 

solução de problemas, tão necessária na atual conjuntura globalizada das relações profissionais, 

além de promover a criação de grupos multiculturais profícuos de pesquisa e produção científica 

inovadora.  

 

Nesse sentido, a mobilidade acadêmica é ferramenta essencial para o alcance das metas de 

internacionalização da nossa universidade. Contudo, para que isso seja possível é de 

fundamental importância que as experiências vividas pelos alunos em outras instituições possam 

ser conhecidas, reconhecidas e absorvidas pela UFMG de tal maneira que o ciclo de mobilidade 

seja contínuo e progressivo.  

 

Em razão dessa necessidade de visibilidade e internacionalização institucional das experiências 

internacionais vivenciadas pelos discentes é que propomos a realização do Encontro de 

Mobilidade Internacional no âmbito da Semana do Conhecimento. 

 

3. Objetivos 

 

O objetivo do Encontro é promover a divulgação das experiências de mobilidade internacional e 

apresentar à comunidade as possibilidades e a amplitude dos programas de internacionalização 

existentes na universidade. 

 

 

 

 



    

 

4. Participantes 

 

Poderão participar da apresentação de trabalhos, aqui definidos, os alunos de graduação que 

realizaram durante o percurso acadêmico um período de intercâmbio ou alunos de instituições 

estrangeiras que realizaram ou estão realizando intercâmbio na UFMG.  

A participação no IIII Encontro de Mobilidade Internacional da UFMG é facultativa, mas 

obrigatória para fins de certificação.  

 

Estudantes estrangeiros poderão se inscrever em duplas e os brasileiros em grupo ou dupla se 

as experiências forem análogas. 

 

5. Certificação 

 

A apresentação no III Encontro de Mobilidade Internacional da UFMG possibilita aos estudantes 

participantes a obtenção de um certificado que pode ser utilizado para a integralização de 

60(sessenta) horas em atividades acadêmicas curriculares ou extracurriculares, como atividades 

complementares de graduação, atividades de extensão, atividades de estágio, dentre outras, a 

critério dos respectivos Colegiados de Curso. 

 

Como requisito para receber o certificado, os alunos de graduação devem ter cursado pelo 

menos 180(cento e oitenta) horas-aula para países da América Latina, 12(doze) créditos para os 

Estados Unidos e Canadá ou 20(vinte) ECTS para países europeus durante o período de 

mobilidade internacional. Além disso, os estudantes deverão ter apresentado o trabalho 

selecionado durante o III Encontro de Mobilidade Internacional.  

 

Os estudantes estrangeiros que participarem do Encontro também terão direito à certificação 

supramencionada. 

 

6. Trabalhos 

 

Os trabalhos deverão atender às seguintes diretrizes de mobilidade: motivação, 

interdisciplinaridade; impacto e transformação (acadêmicos e sociais); interação dialógica 

(universidade/outros setores da sociedade). Os resumos deverão contemplar os seguintes 

pontos: introdução, objetivos, metodologia/desenvolvimento, resultados e 

avaliação/considerações finais, apoio e palavras-chave, tendo, no máximo, 4.000(quatro mil) 

caracteres, incluindo espaços. Lembramos que a estrutura do resumo pode ser sob a forma de 

tópicos ou texto.  

 

O aluno deverá relatar: o motivo de sua escolha pela mobilidade e pela instituição escolhida; as 

atividades relativas ao estudo, à pesquisa, à extensão, ao estágio profissional e acadêmico, ao 

desenvolvimento linguístico, e ao enriquecimento artístico-cultural; o impacto da mobilidade na 

vida acadêmica, cultural e profissional, bem como para o seu curso e para a UFMG. 

 

Os alunos deverão, ainda, produzir uma apresentação de slides com as informações do resumo 

e no formato indicado pela organização do evento, a fim de subsidiar sua apresentação oral à 

banca examinadora. 

 

A submissão e apresentação dos trabalhos poderão ser feitas em português, inglês ou espanhol. 

 

 



    

 

7. Inscrições 

 

As inscrições serão realizadas no período de 24 de agosto a 13 de setembro de 2020 e deverá 

obedecer às seguintes etapas:  

 

7.1 O candidato deverá acessar o sistema de inscrições no endereço 

https://aplicativos.ufmg.br/conhecimento/semana/events (utilizar o navegador Mozilla Firefox 

atualizado), com seu login e senha minhaUFMG (caso seja o primeiro acesso, será 

necessário informar nome completo, matrícula UFMG, e-mail e telefone). No menu 

EVENTOS, clicar em INSCRIÇÕES, selecionar o evento III ENCONTRO DE MOBILIDADE 

INTERNACIONAL DA UFMG 2020 e clicar em INSCREVER RESUMO. Preencher o 

formulário de inscrições com as seguintes informações:  

7.2 Título (até 250 caracteres com espaço) e resumo 

7.3 fazer o upload do trabalho em formato PDF, com limite máximo 2MB; 

7.4 selecionar o botão SUBMETER RESUMO. 

 

A DRI será responsável pela validação da inscrição do resumo e invalidará as inscrições que: (a) 

não se enquadrarem nos formatos de: atividades, resultados ou vivências de estudos ou ensino, 

pesquisa, extensão, de estágio profissional e acadêmico, artístico-culturais ou de 

desenvolvimento linguístico, desenvolvidas no âmbito das mobilidades; e (b) não se limitem à 

descrição das experiências de intercâmbio.  

 

8. Avaliações dos Resumos 

 

Os resumos serão analisados pela Comissão Avaliadora, utilizando o sistema de inscrição da 

Semana do Conhecimento. A avaliação será realizada considerando os seguintes critérios: 

 

8.1 Qualidade do texto; 

8.2 clareza e pertinência dos objetivos; 

8.3 interdisciplinaridade; 

8.4 impacto da experiência para o curso e para a UFMG; 

8.5 impacto da experiência na formação do discente; 

8.6 explicitação dos resultados parciais ou totais obtidos na interação dialógica com a 

comunidade acadêmica estrangeira. 

 

A cada item será atribuída a pontuação de 0 a 10 pontos. A pontuação máxima que pode obter 

o candidato é de 60 (sessenta pontos) e a mínima para aprovação é de 30 (trinta) pontos, que 

corresponde ao aproveitamento mínimo de 50% (cinquenta por cento). Candidatos com nota 

inferior a 30 (trinta) pontos estarão automaticamente desclassificados.  

 

Os critérios de desempate estão assim definidos: 

 

8.7 terá prioridade aquele que obteve maior pontuação concomitantemente nos itens 8.1 e 8.4; 

8.8 terá prioridade aquele que obteve maior pontuação no item 8.6  

 

Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de notas (da maior para a 

menor).  

 

Os resumos aprovados serão apresentados na forma oral para a comunidade e para a Comissão 

Avaliadora. 



    

 

      

9. Apresentações 

 

A apresentação oral dos trabalhos selecionados ocorrerá na semana do conhecimento de forma 

virtual, em local e data a serem informados posteriormente aos participantes.  

 

A premiação dos melhores trabalhos será no dia 23 de outubro de 2020. 

 

As especificações e os modelos de apresentações estarão disponíveis para consulta no site da 

Semana do Conhecimento: https://www.ufmg.br/semanadoconhecimento/. 

 

 

10. Avaliações da Apresentação Oral 

 

Na apresentação oral deverão ser informados os seguintes itens: 

 

10.1 Identificação do trabalho; 

10.2 título do trabalho; 

10.3 experiência de mobilidade que gerou o trabalho; 

10.4 área temática; 

10.5 conteúdo (deverão ser apresentadas as ideias centrais do trabalho, de acordo com o                                                                                      

conteúdo do resumo, em forma de texto e/ou tabelas e/ou ilustrações); 

10.6 instituições financiadoras/parceiras, se houver; 

10.7 referências bibliográficas. 

 

A apresentação oral será analisada pela Comissão Avaliadora dos resumos a ser definida pela 

DRI. Nesta avaliação serão atribuídas notas de 0 (zero) a 10 (dez), considerando os seguintes 

critérios:  

 

10.8 Domínio e clareza do conteúdo apresentado no desenvolvimento do tema; 

10.9 consistência teórica, adequação metodológica e indicação de referências;  

10.10 interdisciplinaridade; 

10.11 impacto da experiência para o curso e para a UFMG; 

10.12 explicitação dos resultados parciais ou totais obtidos na interação dialógica com a     

comunidade acadêmica estrangeira. 

 

 

O tempo de apresentação de cada trabalho será informado após a avaliação dos resumos. Os 

trabalhos cujo autor não esteja presente no momento previsto para apresentação serão 

eliminados. 

 

11. Resultado final 

 

Finalizadas as apresentações orais, a DRI divulgará os trabalhos que receberão o prêmio 

“Destaque de Mobilidade Internacional” durante a cerimônia de encerramento da Semana do 

Conhecimento, assegurando que sejam de áreas temáticas distintas. 

 

 

 

 



    

 

12. Comissões Avaliadoras 

 

As Comissões Avaliadoras serão organizadas e constituídas por membros da DRI e por 

professores de diferentes Unidades Acadêmicas. Os avaliadores serão responsáveis pela 

avaliação dos resumos no sistema e, em momento posterior, das apresentações orais. Suplentes 

deverão ser indicados em caso de imprevistos. 

 

13. Das obrigações 

 

É um compromisso dos alunos que participaram de programas de intercâmbio pela UFMG 

compartilhar suas experiências a fim de apresentar à comunidade acadêmica a amplitude dos 

programas de internacionalização da DRI. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Aziz Tuffi Saliba 

Diretor de Relações Internacionais 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 

21 de agosto de 2020.  


