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INTERNACIONALIZAÇÃO 
SOLIDÁRIA E DE 
EXCELÊNCIA
No plano global, a internacionalização do ensino universitário foi aprofundada nas últimas décadas, 

em razão da maior integração produtiva, financeira e comercial das economias nacionais. No Brasil, 

esse processo também teve impulso considerável em período recente, motivado, principalmente, pela 

projeção renovada do país no cenário mundial e pelos programas governamentais que vieram a ser 

implementados a fim de incrementar a mobilidade e o intercâmbio internacionais de estudantes e 

pesquisadores. A UFMG se inseriu nesse contexto de mudanças como uma das instituições mais ati-

vas, efetuando investimentos significativos e mobilizando recursos materiais e humanos próprios para 

intensificar a sua internacionalização, devidamente balizada em diretrizes que buscam conjugar princí-

pios de excelência acadêmica e científica com compromissos de solidariedade com as entidades parcei-

ras. Como será detalhado a seguir, a internacionalização da UFMG está calcada em diversas iniciativas, 

desdobradas em múltiplas frentes de ação, que visam ampliar e estreitar os laços de cooperação e 

reciprocidade com universidades de outros países e organismos multilaterais, de modo a contribuir 

de forma demarcada para a produção e disseminação do conhecimento acadêmico e científico, bem 

como para a universalização e o aprimoramento das práticas de ensino e pesquisa em escala mundial.

Mais de cem programas de intercâmbio e 332 convênios conectam atualmente 

a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) a 237 universidades parceiras em 38 

países. A internacionalização tem se consolidado como traço da cultura acadêmica da 

Instituição, que se tornou o destino de crescente número de estrangeiros e que envia, 

cada vez mais, estudantes e professores para experiências de mobilidade acadêmica em 

todos os continentes.

Entre as ações institucionais que impulsionam a internacionalização estão os 

acordos de cooperação, a participação em redes internacionais e a mobilidade de inte-

grantes dos corpos docente e discente. Dados divulgados recentemente pelo governo 

federal revelam que a UFMG é a segunda instituição do país que mais envia estudantes 

de graduação para o exterior pelo programa Ciência sem Fronteiras (CSF) – foram 872 

alunos, somados os de graduação e de pós-graduação. 



Um terço dos 628 estudantes de graduação da UFMG selecionados pelo CSF 

desde o final de 2011 até março de 2013 seguiu para os Estados Unidos, país que 

recebeu, junto com França e Portugal, metade do contingente de estudantes da Insti-

tuição. A outra metade foi para países como Reino Unido, Alemanha, Canadá, Espanha 

e Austrália, seguidos por outros dez destinos. Também rumaram para o exterior 244 

pós-graduandos.

Minas Mundi
Iniciativa própria da UFMG, o Programa Minas Mundi, em vigor há muito mais 

tempo que o programa Ciência sem Fronteiras, e que não encontra paralelos em porte 

e abrangência em nenhuma outra universidade brasileira, oferece a cada ano vagas de 

intercâmbio para uma centena de universidades situadas em mais de 20 países. Aberto 

a todas as áreas do conhecimento e contando com apoio financeiro da ordem de R$ 1,5 

milhão sob a forma de bolsas de mobilidade para estudantes, o Minas Mundi tem tor-

nado a mobilidade internacional na UFMG uma prática regular e acessível. Entre 2010 e 

2013, o número de vagas subiu de 413 para 634, elevação superior a 50%. 
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Outras modalidades de intercâmbio de alunos de graduação estão disponíveis 

na UFMG, entre as quais se destacam os programas Escala Estudantil, da Associação de 

Universidades Grupo Montevideo (AUGM), que permitiu o trânsito, em 2012, de cerca 

de 40 estudantes, envolvendo mais de uma dúzia de diferentes instituições do Mercosul. 

A UFMG também participa ativamente do Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI), 

patrocinado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 

que há três anos tem levado alunos para Portugal e planeja agora ampliar o fluxo para 

outros países europeus. Há ainda o Bramex, que garante mobilidade de estudantes de/e 

para universidades mexicanas, e os vários programas Brafitec e Erasmus dos quais a 

UFMG participa, compreendendo mobilidade para universidades francesas, no primeiro 

caso, e para universidades europeias, no segundo.

Estrutura aprimorada
Para impulsionar as ações de internacionalização da Universidade, diversas ini-

ciativas têm sido implementadas, aprimorando o modelo de gestão da Diretoria de Re-

lações Internacionais (DRI), que passou a contar, por exemplo, com setores dedicados a 

atividades específicas, como o setor de convênios e acordos internacionais; o setor dedi-

cado à proficiência linguística; o setor de comunicação e o setor de intercâmbio; além de 

projetos especiais como o Programa Benvindo, de acolhimento de alunos estrangeiros, 

que vem sendo desenvolvido em parceria com o curso de graduação em turismo. Além 

disso, lançou nova versão do edital de apoio à realização de convênios e de cooperação, 

o que garante meia centena de vagas na moradia universitária para intercambistas es-

trangeiros. Também foi reformulada a regulamentação interna da UFMG que versa sobre 

acordos e convênios e sobre a mobilidade de estudantes e professores. 

A ampliação do acolhimento aos estudantes estrangeiros incrementou a de-

manda para o ensino de português como língua adicional, o que fomentou a ampliação 

de atividades relacionadas a essa modalidade de ensino, como treinamento e aplicação 

de exames de proficiência em português. Além disso, o crescente número de convênios 

estabelecidos entre a UFMG e várias instituições internacionais levou à necessidade de 



melhoria da proficiência em língua estrangeira na Instituição, sobretudo com foco na 

língua inglesa. Em parceria com a Faculdade de Letras, a DRI reformulou e ampliou a 

oferta de disciplinas de português como língua adicional e iniciou a oferta de disciplinas 

de inglês para fins acadêmicos. Atualmente, as disciplinas de ensino de inglês para fins 

acadêmicos atendem 300 alunos por semestre.

Para facilitar a divulgação de informações sobre a UFMG, em âmbito nacional 

e internacional, a DRI disponibiliza em seu site (www.ufmg.br/dri) Manual do Aluno Es-

trangeiro, com versões em português e em inglês.

Feiras e redes
O número de países e universidades parceiros da UFMG cresceu significativa-

mente nos últimos anos, como resultado de definições institucionais que ampliam as 

condições para estabelecimento de novas conexões com entidades de ensino e de pes-

quisa de outros países. A participação regular em feiras do setor proporciona ambiente 

para que a UFMG exponha sua capacidade de pesquisa e de ensino e sua inserção social 

por meio de ações de extensão. Também propicia o encontro com outras instituições 

com interesses comuns, sobretudo na área da mobilidade acadêmica. 

Entre os eventos internacionais em que a UFMG participa ativamente estão a 

Nafsa, maior feira do setor de educação do mundo, realizada pela Association of Inter-

national Educators, dos Estados Unidos, e a feira promovida pela European Association 

for International Education (EAIE). Por iniciativa da UFMG e de outras universidades bra-

sileiras, o Ministério da Educação e outras agências governamentais como o Instituto 

Brasileiro de Turismo (Embratur) e a Capes passaram a investir em estandes que abrigam 

as universidades brasileiras presentes nesses encontros, de modo a dar maior peso ins-

titucional ao Brasil, além de contribuir para aumentar a visibilidade do país no plano 

externo e, consequentemente, ampliar o número de convênios de intercâmbio.

Em outra frente, a UFMG busca fortalecer seus laços internacionais por inter-

médio da participação em entidades e redes multilaterais, como a Associação das Uni-

versidades de Língua Portuguesa (Aulp), Associação de Universidades Grupo Montevi-

deo (AUGM), Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB), Agence Universitaire 

de la Francophonie (AUF), Grupo Tordesilhas e Instituto de Estudos Brasil Europa (IBE). 

Também integra iniciativas transnacionais como a do Erasmus Mundus, programa de 
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cooperação e mobilidade no âmbito do ensino superior da Europa; Bramex, acordo de 

cooperação acadêmica e cultural entre a Asociación Nacional de Universidades e Institu-

ciones de Educación Superior de la República Mexicana (Anuies) e o GCUB, e o Instituto 

Confúcio, parceria com o governo da China, cuja finalidade é promover o conhecimento 

da língua e da cultura chinesas, de modo a aprimorar o intercâmbio e estreitar as rela-

ções entre o Brasil e o país asiático.

Outra porta de entrada de estudantes estrangeiros na UFMG são as Cotutelas as-

sinadas e o programa de duplo diploma. Pelas Cotutelas assinadas, estudaram na UFMG 

63 alunos oriundos de seis países: Austrália, Bélgica, Espanha, França, Itália e Portugal 

(a maioria dos quais da França). O duplo diploma envolve o curso de Engenharia Civil da 

UFMG e a École des Ponts ParisTech. Alunos da área de engenharia civil recebem diplo-

mas de ambas as instituições.

Presença na África
A internacionalização, contudo, extrapola esse esforço rotineiro de formalização 

de acordos de cooperação e se expressa na mobilidade efetiva de docentes e alunos da 

UFMG em direção a todos os pontos do globo, com o propósito de complementar o 

próprio aprendizado e estimular o desenvolvimento local, a exemplo das ações realizadas 

no continente africano, que agora se intensifica com a recente aprovação de projetos 

submetidos ao Programa Capes/Aulp.

Instituição que lidera tal iniciativa, com mais de 35% do total das propostas 

aprovadas, a UFMG já tem presença efetiva naquele continente, com participação em 

dois amplos programas de saúde, apoio à reestruturação de cursos e organização de 

programas de pós-graduação. Com a aprovação dos novos projetos, a presença da 

UFMG vai incluir outras ações em vários outros campos, como o da diversidade cultural, 

formação de professores, ciências sociais aplicadas e saneamento básico.

No primeiro semestre de 2013, a UFMG recebeu 86 estudantes de graduação e 23 

de pós-graduação, no âmbito de duas iniciativas do governo federal que abrigam estrangei-

ros no sistema público brasileiro de ensino superior: o Programa de Estudantes – Convênio 

de Graduação (PEC-G) e o Programa de Estudantes – Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG).



Lançado nos anos 1960, o PEC-G selecionou, ao longo da última década, mais 

de seis mil estudantes, sendo a África o continente de origem da maior parte desses alu-

nos, com destaque para Cabo Verde, Guiné-Bissau e Angola. Já o PEC-PG concede bolsas 

de estudo para estudantes oriundos de países em desenvolvimento que têm acordo de 

cooperação cultural e/ou educacional para formação em cursos  de mestrado e doutora-

do em Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras.

Centro de 
Internacionalização

Todo esse processo de maior projeção mundial e de interlocução com outros 

países alcançará, agora, outra escala de operação, com inauguração, em 2014, do Centro 

de Internacionalização da UFMG, permitindo a Universidade dar nova configuração à sua 

política de internacionalização, cujos fundamentos deixam de estar calcados apenas na 

mobilidade de docentes e alunos e passam a incorporar outros parâmetros e objetivos 

mais abrangentes.

O Centro terá seis andares e abrigará, além da DRI, o Instituto de Estudos Avan-

çados Transdisciplinares (IEAT), o Instituto Confúcio e cinco centros de estudos especiali-

zados em temas relacionados à África, Europa, China, Índia e América Latina, permitin-

do a intensificação da interação com outras culturas e o desenvolvimento de pesquisas 

conjuntas.

Imagens da fachada do Centro de Internacionalização da UFMG, a ser inaugurado em 2014.



Localizado no campus Pampulha, o edifício de seis mil metros quadrados ofere-

cerá ambiente para gabinetes de professores visitantes, biblioteca virtual compartilhada, 

espaços de convivência, equipamentos multimídia para teleconferências e miniauditórios.

Espaço multicultural, interdisciplinar e multisseriado, o Centro acolherá pesqui-

sadores e profissionais de diferentes nacionalidades e será aberto a todas as áreas de 

conhecimento para abrigar acadêmicos dos mais diferentes níveis – de alunos de gradu-

ação a investigadores seniores.

Todos os centros de estudos especializados são coordenados por professores de 

diferentes departamentos e unidades que desenvolvem atividades de ensino, pesquisa ou 

extensão relacionadas ao país ou à região em foco. Os centros devem servir como ponto 

de apoio e de articulação, funcionando em sinergia com outras iniciativas desenvolvidas 

na Universidade. Têm o papel de ampliar a capacidade da UFMG de produzir conheci-

mento sobre o país ou região em particular, ao mesmo tempo em que devem criar instru-

mentos para tornar a Universidade e o Brasil melhor conhecidos nesses ambientes. Outro 

efeito esperado com o pleno funcionamento dos centros é o incremento da mobilidade 

de docentes e de estudantes.

 Imagens de área de convivência e do Centro de Estudos 
Europeus (CEE), que integram o Centro de Internacionalização da UFMG.



Centro de Estudos 
Africanos

Lançado em novembro de 2012, o Centro de Estudos Africanos (CEA) reforça 

iniciativas já desenvolvidas pela UFMG naquele continente, com o qual o Brasil compar-

tilha identidade cultural e histórica, além de compromisso político, social e econômico. 

O Centro servirá como ponto de apoio e de contato entre pesquisadores da 

UFMG, que atuam em diversas áreas do conhecimento, tendo a África como foco de pes-

quisas ou cooperação com universidades africanas. Um dos exemplos da longa coopera-

ção com o continente é o programa de pós-graduação em Demografia, da Faculdade de 

Ciências Econômicas, que contabiliza 16 alunos africanos, originários de Moçambique, 

Guiné-Bissau e Angola, 13 dos quais já formados. Uma das características dos estudantes 

africanos que se formam no Brasil é o alto índice de retorno a seus países de origem.

Centro de Estudos 
Europeus 

Além de contribuir para incrementar a realização de atividades acadêmicas que 

tenham a Europa como foco ou os europeus como parceiros, o Centro de Estudos Eu-

ropeus (CEE) deve se tornar ponto de referência, capaz de articular diferentes grupos e 

temas existentes na UFMG, aumentando, assim, a capacidade institucional para concor-

rer em editais internacionais.

O CEE foi lançado no dia 17 de maio com a presença de 18 embaixadores de 

países da Europa. Trata-se de iniciativa de grande importância para o futuro da UFMG, 

capaz de abrir perspectivas para diferentes áreas da pesquisa e o intercâmbio de estu-

dantes e professores. Antes mesmo da inauguração, entidades daquele continente reve-

laram intenção de estabelecer parcerias com o Centro.



Centro de Estudos 
Indianos

A Índia tem imensa importância para o Brasil, com grande potencial de trocas 

socioculturais, tecnológicas e ambientais. A UFMG já mantém relações estreitas com uni-

versidades e pesquisadores indianos, principalmente nas áreas de cultura, literatura e tec-

nologia, como também breves parcerias na área ambiental, do desenvolvimento susten-

tável e do planejamento urbano, metropolitano e regional. O Centro de Estudos Indianos 

deve aprofundar e expandir tais colaborações, bem como em outras áreas que apresentam 

grande potencial de colaboração e pesquisa conjunta, para o benefício de toda a UFMG.

Centro de Estudos 
Latino–americanos 

O primeiro passo no trabalho deste Centro será a criação de plataforma insti-

tucional que permita identificar os professores e pesquisadores da UFMG que, em suas 

distintas áreas, trabalham com uma perspectiva latino-americana, seja porque suas pes-

quisas envolvam professores de outros países da região, seja porque as temáticas desen-

volvidas contemplam, além do Brasil, outros países da América Latina, ou por ambos os 

motivos.

Com base nesse mapeamento inicial, o Centro visa projetar, no âmbito interna-

cional, a pesquisa com perspectiva latino-americana produzida na UFMG; sediar encon-

tros e debates sobre ciência, tecnologia, sociedade e cultura na América Latina, além de 

estabelecer vínculos com instituições afins, de modo a facilitar o intercâmbio de ideias 

e a colaboração entre os intelectuais que fazem da América Latina importante foco de 

suas reflexões.



Centro de Estudos 
Chineses

Partindo de acordos e convênios já existentes, o Centro de Estudos Chineses fo-

mentará ações acadêmico-científicas, com o intuito de competir em editais relacionados 

à cooperação internacional com a China. Para tanto, estimulará a formação de redes 

acadêmicas em todas as áreas do conhecimento, pautando suas iniciativas por princípios 

de qualidade, complementaridade e reciprocidade. Também acolherá pedidos de filiação 

de pesquisadores da UFMG e de outras instituições de ensino superior que desenvolvam 

estudos pertinentes àquele país ou realizados com a participação de pesquisadores chi-

neses.

Em razão da importância estratégica das relações bilaterais Brasil-China, as ações 

desse Centro contemplarão ainda outros atores interessados em processos de transfe-

rência e produção conjunta de conhecimento, incluindo parcerias com os outros países 

do bloco Brics (além do Brasil, Rússia, Índia e África do Sul), assim como interações com 

instituições europeias e norte-americanas interessadas nessas relações.

Instituto Confúcio 
Tem como objetivo central fomentar atividades de cooperação acadêmica e pro-

mover o conhecimento da língua e da cultura chinesas, como forma de aprimorar as 

atividades de intercâmbio científico e cultural entre os dois países. A unidade mineira do 

Instituto Confúcio também organizará o exame de proficiência em língua chinesa, o HSK, 

e a certificação de professores de mandarim.



Uma importante dimensão do processo de internacionalização da UFMG é delimitada pela rea-

lização de eventos que envolvam instituições e pesquisadores de outros países. Tais encontros, 

que estimulam a interação institucional, a troca de experiências e a permanente atualização do 

conhecimento, têm se tornado mais frequentes na Universidade e envolvido um espectro cada 

vez mais amplo de nações parceiras e de áreas disciplinares. Nos próximos seis meses, entre ju-

nho e novembro, a UFMG abrigará 16 eventos, dos mais diversos campos da ciência e da cultura, 

acolhendo estudantes, investigadores, estudiosos, profissionais, criadores de várias áreas das 

artes e autoridades de todos os continentes do mundo, que vão se encontrar no Campus Pam-

pulha, em Belo Horizonte, bem como nas cidades históricas mineiras de Ouro Preto, Mariana, 

Sabará e Tiradentes, reafirmando, assim, a vocação internacional da UFMG e de Minas Gerais.

Evento Mês

IX Fórum Brafitec Junho

XXIII Encontro da Aulp Junho

¡Mira! – Artes visuais contemporâneas 
dos povos indígenas Junho

Programa de Residência Artística 
Internacional Julho

XXVI Congresso Mundial de Filosofia 
do Direito e Filosofia Social Julho

40th International Hume Society 
Conference Julho

II Encontro Luso Brasileiro de 
Conservação e Restauro Agosto

IV Colóquio Internacional Kant 
Multilateral Agosto

IV Semana de Música Antiga da UFMG Setembro

3ª Semana Internacional de 
Neurociências Setembro

Jornadas Internacionais
Junho (África),  Agosto (China),  
Setembro (América Latina), Outubro 
(Índia) e Novembro (Europa).

Workshop Internacional Marx and the 
Crisis Novembro



IX Fórum Brafitec
A formação do engenheiro para atuação em um ambiente de economia internaciona-

lizada é o tema de fórum que reunirá, na Escola de Engenharia da UFMG, de 6 a 8 de 

junho, pesquisadores brasileiros e franceses que participam do Programa Capes/Brafitec, 

que apoia a cooperação bilateral entre Brasil e França. 

Por meio de parcerias universitárias nas especialidades das engenharias, o Programa favo-

rece o intercâmbio de estudantes de graduação, além de estimular iniciativas para aproxi-

mação de estrutura e conteúdos curriculares e de metodologias de ensino nos dois países.

Mesas-redondas, sessões plenárias, conferências de palestrantes convidados, palestras 

e reuniões de grupos de trabalho compõem a programação do evento, que abordará 

também a formação do engenheiro para o desenvolvimento sustentável e a formação 

em línguas estrangeiras nas instituições de ensino superior do Brasil e da França, com a 

avaliação das experiências e dos desafios atuais.

Participarão da sessão de abertura o reitor da UFMG, professor Clélio Campolina, o di-

retor da Escola de Engenharia da UFMG, professor Benjamim Rodrigues de Menezes, o 

presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 

Jorge Almeida Guimarães, o embaixador da França no Brasil, Bruno Delaye, além de 

representantes do Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche e da Confé-

rence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs.

Durante o evento também será feito o balanço das atividades do Programa.  

Mais informações:http://seminarios.capes.gov.br/forumbrafitec2013/.

junho 2013



XXIII Encontro da Aulp
Representantes das instituições que compõem a Associação de Universidades de Língua Por-

tuguesa (Aulp) – Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, Portugal, 

São Tomé e Príncipe e Timor Leste – reúnem-se, de 9 a 11 de junho, no campus Pampulha.

Neste encontro, sediado pela UFMG, o tema Cooperação e desenvolvimento nos países de 

língua portuguesa: o papel das universidades será abordado por intermédio de palestras, 

mesas-redondas e apresentação de trabalhos que tratam de processos de inclusão e de 

avaliação do ensino superior; impactos acadêmicos dos intercâmbios internacionais e suas 

formas de financiamento; montagem de projetos de pesquisa e pós-graduação conjuntos, 

e parcerias internacionais em projetos de extensão universitária. O encontro contará com a 

presença de autoridades governamentais e reitores de universidades dos países envolvidos.

A entidAde

Criada em 1986 para promover a colaboração multilateral entre as universidades dos paí-

ses de expressão portuguesa, a Aulp trabalha para consolidar laços e promover ações con-

juntas entre os seus membros. A entidade tem concentrado esforços em aspectos como 

multiplicação dos intercâmbios no ensino e na pesquisa, fomento de pós-graduações mul-

tilaterais e edição de publicações como a Revista Internacional em Língua Portuguesa.

Os principais desafios que se colocam à Aulp estão relacionados à dinamização da rede, de 

forma a valorizar as diversas culturas, aproximar as dinâmicas científicas, multiplicar os inter-

câmbios nos domínios do ensino e da investigação científica, consolidar as parcerias estraté-

gicas e ampliar o papel da língua portuguesa como animador qualificado desta comunidade.

No âmbito das suas atividades, a Aulp é responsável por amplo leque de iniciativas: 

encontros anuais; reuniões bilaterais temáticas; Prêmio Fernão Mendes Pinto; Revista 

Internacional em Língua Portuguesa (RILP); edições das atas dos encontros; edições que 

promovem a língua portuguesa e as culturas nacionais; fomento de pós-graduações 

multilaterais; Observador Consultivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(CPLP), dentre outras. Os encontros anuais que realiza têm caráter itinerante e a Revista 

Internacional em Língua Portuguesa (RILP) reúne contribuições originárias dos diversos 

países participantes da Aulp, enriquecendo o debate científico e favorecendo a relação 

entre os membros da comunidade.

junho 2013



¡Mira! – Artes visuais 
contemporâneas dos 
povos indígenas
A partir de 14 de junho, a exposição reúne, pela primeira vez no país, obras de artistas indígenas 

contemporâneos de Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador e Peru. O Centro Cultural UFMG vai sediar 

a exposição, que terá duração de dois meses. A mostra reunirá pinturas, desenhos, cerâmicas, 

esculturas, vídeos e fotografias dos povos ameríndios, que produzem sua arte aliando o 

saber tradicional às tecnologias mais modernas. ¡Mira! é resultado de pesquisa realizada por 

antropólogos, comunicadores e indigenistas que percorreram milhares de quilômetros em 

busca da arte indígena latino-americana. Foram levantadas mais de 300 obras de 75 artistas de 

30 etnias diferentes. Conselho curador composto por especialistas em artes visuais escolheu as 

obras a serem expostas. Reunidas, tais obras promovem um inédito intercâmbio entre as novas 

experiências artísticas desenvolvidas pelos povos indígenas da América do Sul.

Na semana de abertura, a mostra ainda contará com seminário sobre as artes e culturas 

indígenas em sua relação com a contemporaneidade. Além disso, está programada mos-

tra de filmes com sessões comentadas por cineastas indígenas e não indígenas e a exibi-

ção de minidocumentários em que os artistas compartilham seus processos de criação.

¡Mira! receberá artistas que estão se tornando expoentes das artes visuais entre seus 

povos e em seus países. Do Brasil, por exemplo, foram selecionadas pinturas de Arissana 

Pataxó, Jaider Esbell Makuxi, Kátia Husharu Kaxinawa e Moisés Ashaninka e desenhos do 

grupo Mahku – Movimento dos Artistas Huni Kuin, dirigido por Ibã Kaxinawa. 

Entre os peruanos em exposição estão o pintor Brus Rubio Churay, da etnia Bora-Huitoto; o 

escritor e pintor ashaninka Enrique Casanto, e Rember Yauarcani, da etnia Uitoto/Aimenu,  

– os dois primeiros já expostos na Europa. Entre os colombianos, destacam-se Benjamin Jaca-

namijoy, do povo Inga, e Nancy Ramirez, do povo Coyaimam, que trabalha com arte digital e 

fotografia – ambos também com trajetória internacional. E da Bolívia expõem, entre outros, 

artistas premiados como o escultor Flávio Ochoa e a pintora Rosmery Mamani. Do Equador, 

vale destacar Ramon Piaguaje, um dos expoentes atuais do país latino-americano.

Mais informações: https://www.ufmg.br/centrocultural/mira!.htm.

junho 2013



Programa de Residência 
Artística Internacional
Quatro artistas/professores convidados vão desenvolver, de 20 a 29 de julho, criações que 

tenham como substrato a cidade de Tiradentes (MG): sua história, seu povo, sua cultura. 

A ação é a primeira iniciativa do Programa de Residência Artística Internacional/Campus 

Cultural UFMG Tiradentes, que inclui seminário internacional sobre arte contemporânea.

A ação acontecerá no modelo “ateliê aberto”, em que os artistas recebem interessados 

para conversas a respeito da sua obra. Na ocasião, outros quatro artistas/professores vão 

ministrar oficinas para a comunidade e turistas no formato “aula aberta”. Haverá ainda 

apresentações artísticas e curso sobre arte contemporânea.

Os trabalhos desenvolvidos serão apresentados na II Bienal Universitária, em 2014. O 

evento consolida parceria entre o Campus Cultural UFMG e a Fundação Rodrigo Mello 

Franco de Andrade.

tirAdentes

A realização em Tiradentes de atividades vinculadas ao projeto de internacionalização 

da UFMG tira partido de cenário que é patrimônio histórico nacional. As ruas estreitas 

calçadas de pedra e as casas que parecem feitas para filme de época estão acostumadas 

à presença de turistas. 

A cidade tem origem no arraial de Ponta do Morro, formado no início do século 18 em tor-

no da exploração de ouro, e depois tornou-se a vila de São José del-Rei. Em 1889, ganhou 

o nome atual, em referência ao alferes José Joaquim da Silva Xavier, nascido na cidade, que 

simbolizou a chamada Inconfidência Mineira, movimento que desafiou o Império.

Nos últimos anos, a UFMG iniciou a implantação do Campus Cultural de Tiradentes, 

vasto “laboratório” para áreas como museologia, arquivologia, história e conservação 

e restauração de bens móveis, bem como para pesquisa em arte e em novas mídias e 

tecnologias de comunicação.

julho 2013



XXVI Congresso Mundial 
de Filosofia do Direito e 
Filosofia Social
Realizado no Brasil pela primeira vez, o evento promovido pela Associação Internacional 

de Filosofia Jurídica e Social acontece no campus Pampulha, de 21 a 27 de julho. A or-

ganização desta 26ª edição está a cargo da Associação Brasileira de Filosofia do Direito e 

Sociologia do Direito (Abrafi), em parceria com a UFMG.

A programação do congresso inclui assuntos relacionados aos direitos humanos, Estado 

democrático de direito e desafios sociais contemporâneos.

Direcionado a estudiosos da Filosofia do Direito, o congresso ocorre de forma itinerante 

e reúne cerca de mil pesquisadores. 

O tema geral do congresso reflete a preocupação dos filósofos do direito e sociais com 

os desafios enfrentados pelas sociedades plurais e, em particular, os chamados países em 

desenvolvimento. Como é possível a democracia nas sociedades compostas por tradições 

culturais e projetos políticos tão diversos? Como conciliar o desenvolvimento econômico 

com a proteção da liberdade individual e os direitos culturais de cada nação? Até que 

ponto o desenvolvimento econômico e social dos países do Norte não compromete o 

desenvolvimento dos países do hemisfério sul? A intenção dos organizadores é oferecer 

oportunidade para que estas e outras questões sejam discutidas pela comunidade inter-

nacional de estudiosos do direito, a fim de acender um conjunto de debates que possam 

contribuir para a construção de um mundo melhor.

Mais informações: www.ivr2013.org/hotsite/english/.

julho 2013



julho 2013

40th International Hume 
Society Conference 
A UFMG receberá, de 21 a 28 de julho, pesquisadores de 16 países, que participarão de 

evento dedicado a um dos maiores pensadores de língua inglesa, David Hume, que viveu 

na Escócia do século 18 e deu contribuições às áreas de filosofia, política, economia, 

demografia, história e outras ciências humanas. 

Este será o primeiro congresso da sociedade no continente sul-americano, quebrando 

a rotina que intercala América do Norte e Europa. A programação inclui palestras, en-

contro do autor Don Garrett com seus críticos, mesas-redondas com os temas justiça e 

sociedade; ceticismo e sentimento; Hume e os antigos e os modernos, razão e raciocínio, 

além de dois workshops (Mulheres na Academia e Iluminismos: Escócia, EUA e Brasil) e 

27 sessões paralelas, com a apresentação de artigos originais e comentários.

Hume society

Fundada in 1974, a Hume Society é uma organização internacional com cerca de 600 

membros, representando aproximadamente 45 países. O propósito da entidade é estimular 

o aprendizado em todos os aspectos do pensamento de Hume e de seus contemporâneos.

A Sociedade realiza congressos anuais, atividades com outras associações científicas e 

publica o periódico Hume Studies. Ainda patrocina prêmios acadêmicos para qualificar 

estudantes de pós-graduação, cujos trabalhos foram aceitos nos eventos.

Na UFMG, a 40th International Hume Society Conference é organizada em parceria com 

o Programa de Pós-graduação em Filosofia, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

(Fafich) e o Grupo Hume UFMG/CNPq, com apoios, dentre outros, do Cedeplar, da Escola 

de Arquitetura e Urbanismo, das Pró-Reitorias de Planejamento e de Pós-Graduação da 

UFMG e de agências brasileiras de fomento à pesquisa. O projeto integra participantes 

da linha de pesquisa em História da Filosofia Moderna.

Mais informações: www.humesociety.org/belohorizonte/.



agosto 2013

II Encontro Luso 
Brasileiro de 
Conservação e Restauro
O valor da conservação no século 21, a formação do conservador-restaurador e as polí-

ticas públicas na preservação do patrimônio cultural são alguns dos temas que integram 

a programação de evento internacional que acontecerá na UFMG de 1 a 4 de agosto.

Com a implantação de cursos de graduação no Brasil na área de conservação-restaura-

ção, tornou-se indispensável a construção de um fórum de discussões e troca de experi-

ências, tanto no campo acadêmico quanto no campo conceitual. 

A demanda por encontros científicos pautados por critérios acadêmicos, bem como a 

promoção de espaços que permitam a visibilidade de pesquisas, a reflexão conceitual e 

a construção científica, são fundamentais neste momento de formação da área de co-

nhecimento no Brasil. 

A trajetória portuguesa de formação universitária e a promoção de intercâmbios 

interinstitucionais justificam a pertinência deste encontro. A interlocução entre o Estado 

e as universidades fornece a base para a formulação de políticas públicas de preservação 

do patrimônio cultural.

Estudantes de graduação e de pós-graduação interessados na área de patrimônio cul-

tural; profissionais de museus; docentes e pesquisadores da área, agentes culturais e 

ocupantes de cargos da administração pública voltados para a área da cultura terão a 

oportunidade de trocar experiências e projetar ações futuras, além de estreitar as rela-

ções entre instituições de língua portuguesa, promovendo um fórum continuado de 

discussões e intercâmbio.

Mais informações: www.eba.ufmg.br/encontrolusobrasilconserv/.



agosto 2013

IV Colóquio Kant 
Multilateral
Entre os dias 11 e 14 de agosto, o Centro Cultural Yves Alves, na cidade de Tiradentes, 

vai receber o IV Colóquio Kant Multilateral, evento organizado pelo Programa de Pós-

graduação em Filosofia, em parceria com a Fundação Rodrigo Mello Franco de Andrade, 

ambos da UFMG. Com o tema Kant e as metáforas da razão, o colóquio dá continuidade 

a uma série de encontros que estão sendo desenvolvidos por filósofos brasileiros, portu-

gueses e italianos para promover o intercâmbio de ideias entre estudiosos do pensamen-

to kantiano nos três países. 

Considerado um dos grandes filósofos da era moderna, Kant utilizava linguagem rica em 

metáforas, porém o pensador nunca desenvolveu uma teoria da metáfora e chegou até 

a manifestar-se contra o uso de “metáforas audaciosas”. Assim, embora se reconheça o 

esforço de Kant para “purificar” a escrita filosófica, ele sucumbe à força das metáforas, 

que acabam por desempenhar em sua filosofia papel fundamental, permitindo a amplia-

ção da compreensão de aspectos do seu pensamento nos mais diversos âmbitos, seja o 

teórico, o prático, o estético ou o antropológico. 

Podem aqui ser enumeradas várias metáforas: a da crítica como tribunal da razão; a 

comparação do seu novo método de pensamento em metafísica com a revolução coper-

nicana em astronomia; a descrição da especulação metafísica como um oceano sem fim, 

onde nenhuma terra firme pode ser descoberta; a comparação das tentativas infrutíferas 

da razão pura em metafísica com os esforços da pomba para voar sem resistência do ar, 

ou ainda as metáforas arquitetônicas, geográficas, fisiológicas, musicais e zoológicas.

Em sentido mais genérico, refletir sobre o uso da metáfora em Kant faz com que os 

estudiosos desse pensador se coloquem diante da tarefa de pensar sobre os limites da 

linguagem e da razão discursiva, sobre a criatividade da linguagem e a função da imagi-

nação na filosofia. Além disso, tais estudos permitem o entendimento de símbolo, ideia 

estética e analogia, noções que cumprem função essencial e sistemática na obra de Kant.

Mais informações: https://sites.google.com/site/ivkantmultilateralcolloquium/home/.



IV Semana de Música 
Antiga da UFMG
Música Antiga é um termo que designa a produção musical dos períodos medieval, 

renascentista e barroco. Dado o crescente interesse neste repertório, a Escola de Música 

da UFMG realiza, entre os dias 20 e 29 de setembro, a IV edição da Semana de Música 

Antiga da UFMG. O evento tem o objetivo de estimular e ampliar os estudos e pesquisas na 

área, promovendo o intercâmbio entre músicos de diferentes países e estados brasileiros.

Nesta edição, a Semana de Música Antiga ocorre em Belo Horizonte e mais quatro cida-

des históricas de Minas (Ouro Preto, Tiradentes, Mariana e Sabará). Serão 17 concertos 

gratuitos, uma conferência, sete palestras com traduções simultâneas, um minicurso de 

música medieval, 17 cursos de instrumentos e canto e quatro oficinas. A última edição 

do evento recebeu 327 alunos e pesquisadores, vindos de 175 municípios brasileiros e 

países da América Latina. Este ano, a expectativa é que cerca de 12 mil pessoas partici-

pem das diversas atividades da semana.

temÁticA interdisciPLinAr

Na quarta edição da Semana de Música Antiga da UFMG, o tema do evento aborda os 

conceitos de alegoria, mimesis, stravaganza, bizzarie e agudeza de artifício, conceitos 

libertadores do engenho do artista.

Muitas criações musicais antigas, exploram o alegórico, o mito, o fantástico, o bizarro, a 

permissão da transcendência no universo da arte e da cultura, através da estreita relação 

entre música e poesia. A compreensão da música antiga também vincula temáticas da 

arquitetura histórica, da filosofia, sociologia, pintura e artes cênicas.

Todo o evento é proposto dentro deste diálogo interdisciplinar, tanto nas atividades de 

formação (cursos e palestras) quanto nos concertos. Neste sentido, o público não apenas

assiste a espetáculos de extrema qualidade musical, mas obtém informações sobre práti-

cas interpretativas deste repertório, contextos, simbolismo, retórica, tecnologia de cons-

trução de instrumentos e aspectos de estilo das composições e seus autores.

Mais informações: http://www.musica.ufmg.br/musicaantiga.

setembro 2013
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 Semana Internacional 
de Neurociências
 

Entre 9 e 14 de setembro de 2013, a 3ª Semana Internacional de Neurociências da UFMG 

irá reunir, no campus Pampulha, os principais eventos da área de investigação sobre o 

sistema nervoso: como ele se desenvolve, funciona ou promove o nosso comportamen-

to, cognição, emoções ou como se explicam semelhanças e diferenças entre indivíduos. 

O tema central deste ano é “o uso e abuso de drogas”.

Durante o evento, acontece também, de 11 a 14 de setembro, o VII Simpósio Internacio-

nal de Neurociências da UFMG e XXXVII Congresso da Sociedade Brasileira de Neuroci-

ências e Comportamento (SBNeC). O V Fórum em Neurobiologia do Estresse, promovido 

pelo Instituto de Neurociências e Comportamento da USP-Ribeirão Preto, acontecerá, 

paralelamente, nos dias 9 e 10 de setembro.

Dentre os principais destaques internacionais, já está confirmada a participação de al-

guns dos mais reconhecidos pesquisadores da área, como Ophelia Deroy (Universidade 

de Londres), Jeffrey W. Dalley (Universidade de Cambridge), Diane Hanger (Instituto de 

Psiquiatria do King’s College London), Michael Foster Green (Instituto de Neurociência e 

Comportamento Humano da Escola de Medicina da Universidade da Califórnia Geffen), 

Robert T. Gerlai (Universidade de Toronto), John B. Vincent (Centre for Addiction and 

Mental Health), Fabiana Mesquita (Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres), 

Beatriz Labate (Centro de Investigación y Docencia Económicas – México), dentre outros.

Dentre os pesquisadores nacionais de renome, estarão presentes Jerome Baron (UFMG), 

Pedro Valadão Carelli (UFPE), Sérgio Gomes da Silva (USP), Ernesto P.F. Mota Santos 

(UFMG). Os temas alcoolismo, chá do santo daime e cannabis serão abordados em di-

ferentes perspectivas por estudiosos de várias instituições do país, como Valdir Campos 

(HC-UFMG,) Roselini Boerngen de Lacerda (UFPR), Ester Miyuki Palcios (UFES),  Draúlio B. 

Araújo (UFRN), Beatriz Labate (UNICAMP),  Sidarta Ribeiro (UFRN), Luís Fernando Tófoli 

(Unicamp) e Dartiu Xavier da Silveira (UNIFESP). 

Estão programados ainda apresentações culturais e artísticas, cursos, oficinas, visitas aos museus iti-

nerantes da UFMG e da USP/Ribeirão Preto, exposições artísticas e apresentações em locais públicos.

Mais informações:  www.ufmg.br/7simposioneurociencias/ 

setembro 2013



Jornadas 
internacionais
De junho a novembro de 2013, a UFMG receberá pesquisadores de todos os continentes, 

que participarão de cinco jornadas internacionais promovidas pelos centros de estudos 

da Universidade especializados em temas relacionados à África, Europa, China, Índia e 

América Latina.

Já estão confirmadas as presenças de integrantes de centros da mesma natureza que 

funcionam em diversos países. As jornadas são atividades anuais, previstas no edital de 

criação dos centros.

A sequência de encontros será aberta este mês com as jornadas do Centro de Estudos 

Africanos. Em agosto, será a vez do Centro de Estudos Chineses; em setembro, o tema 

será América Latina, em outubro, Índia, e em novembro, Europa.

Cada centro de estudos vai incrementar as atividades de cooperação científica entre a 

UFMG e instituições do país ou continente em foco, por meio da integração em redes 

acadêmicas voltadas à cooperação internacional e da mobilidade docente e discente, 

além de atuar, na Universidade, como polo de referência de produção de conhecimento 

sobre a região. 

junho a novembro 2013



Workshop Internacional 
Marx and the Crisis
Manuscritos inéditos do pensador alemão Karl Marx serão discutidos na UFMG, nos dias 

27 e 28 de novembro, em evento que contará com a presença do pesquisador japonês 

Susumu Takenaga, da Daito Bunka University, em Tóquio (Japão).

Convidado especial de workshop promovido pelo Grupo de Pesquisa sobre Economia 

Política Contemporânea, da UFMG, Takenaga fará conferências abertas ao público em 

que abordará as obras de Karl Marx e do marxista russo Isaak Rubin.

Além de autor de diversos trabalhos sobre Marx, Takenaga também traduziu, do russo 

para o japonês, o clássico Ensaios sobre a teoria marxista do valor, de autoria de Rubin.

Durante o evento também será apresentado estudo realizado pelo Grupo de Pesquisa 

sobre Economia Política Contemporânea da UFMG sobre Cadernos inéditos preparados 

por Karl Marx entre 1867 e 1869.

novembro 2013
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Tiradentes

Informações turísticas sobre os principais 

destinos de Minas Gerais podem ser obtidas 

pelo telefone (55 31) 3915-9454 ou pelo  

e-mail informasetur@turismo.mg.gov.br.
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