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1. Introdução 

 

O evento “Seminários de Internacionalização: Extensão em Pauta” deu continuidade à série de 

seminários promovidos pela Diretoria de Relações Internacionais da UFMG (DRI), que teve sua 

primeira edição em abril de 2015, quando foi realizado debate sobre o processo de 

internacionalização no âmbito da pós-graduação. 

Na segunda edição, o evento, realizado em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), 

teve como objetivo a discussão de experiências e estratégias de internacionalização em 

extensão universitária, de forma a estabelecer diretrizes para a incorporação da extensão nos 

processos de internacionalização da UFMG, ressaltando a importância de sua articulação com 

o ensino e a pesquisa.  

Para essa reflexão, considerou-se que o tema deveria ser abordado para além da mobilidade 

de docentes, estudantes e servidores-técnico administrativos, mas que a questão central 

seriam as relações universidade-comunidade. 

Estão registradas no Sistema de Informação da Extensão da UFMG (SIEX), aproximadamente, 

duas mil ações de extensão, caracterizadas, na sua maioria, como projetos, mas incluindo 

também programas, eventos e cursos. Muitas dessas ações são desenvolvidas por núcleos que 

integram ensino, pesquisa e extensão.  

Durante a preparação do evento, observou-se que diversos desses núcleos desenvolvem ações 

de cooperação acadêmica internacional. No entanto, ficou evidente a necessidade de mapear 

e sistematizar as experiências de internacionalização relacionadas à extensão. A possibilidade 

de compartilhamento dessas experiências, durante o seminário, foi identificada como 

importante ponto de partida para a realização desse trabalho.   

Cabe destacar que o seminário foi programado para coincidir com a I Reunião Anual da 

Comissão Permanente de Extensão da Associação das Universidades do Grupo de Montevidéu 

(AUGM), realizada na UFMG no mesmo período, o que permitiu a participação de 

representantes dessas universidades, intensificando e ampliando o diálogo com as instituições 

latino-americanas que integram essa rede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Programação 
 

Sessão de abertura 

Prof. Jaime Arturo Ramirez Reitor da UFMG 
Prof. Sandra Regina Goulart Almeida Vice-Reitora da UFMG 
Profa. Benigna Maria de Oliveira Pró-Reitora de Extensão da UFMG 
Prof. Fábio Alves Diretor de Relações Internacionais da UFMG 
 

Mesa Redonda: Internacionalização da extensão: conceitos e experiências  

Profa. Miriam Jorge (moderadora) Diretora Adjunta de Relações Internacionais da 
UFMG 

Prof. Gustavo Menendez  Secretário de Extensão da Universidade Nacional 
do Litoral (Argentina) 

Prof. Adalberto Mantovani de Azevedo Pró-reitor adjunto de Extensão e Cultura da UFABC 
Prof. José Nélio Januário Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico 

(Nupad) da Faculdade de Medicina da UFMG 
Profa. Silvania Sousa do Nascimento Diretoria de Divulgação Científica da PROEX UFMG 
 

Grupos de Trabalho: Diretrizes para internacionalização da extensão na UFMG 

Profa. Claudia Mayorga (coordenadora) Pró-Reitora Adjunta de Extensão UFMG 
Grupo 1  
Relatora: Profa. Isabel Antunes Coordenadora do COMFOR - PROEX UFMG 
Apoio: Gabriela Braga Técnica em Assuntos Educacionais - PROEX UFMG 
Grupo 2  
Relator: Prof. Adriano Nascimento Diretor de Avaliação da Extensão - PROEX UFMG 
Apoio: Vanessa Capelle Técnica em Assuntos Educacionais - PROEX UFMG 
Grupo 3  
Relatora: Profa. Miriam Jorge Diretora Adjunta de Relações Internacionais - 

UFMG 
Apoio: Natália Fraga Técnica em Assuntos Educacionais - PROEX UFMG 
 

Plenária e encerramento 

Profa. Benigna Maria de Oliveira  Pró-Reitora de Extensão da UFMG 
Prof. Fábio Alves Diretor de Relações Internacionais da UFMG 

 

Na mesa redonda “Internacionalização da extensão: conceitos e experiências”, os 

representantes da Universidade Nacional do Litoral e da UFAC discorreram sobre questões 

conceituais e apresentaram algumas experiências de suas universidades. A apresentação do 

Prof. Gustavo Menendez está disponível no anexo 2 deste documento. 

O coordenador do NUPAD relatou a experiência desse órgão, vinculado à Faculdade de 

Medicina da UFMG, que em parceria com o Centro de Estudos Africanos da DRI, desenvolveu 

projetos, relacionados ao tratamento da Doença Falciforme, junto a diferentes Universidades 

Africanas. 

A Diretora de Divulgação Científica da PROEX falou sobre o desafio de fazer divulgação 

cientifica em um cenário de internacionalização cada vez maior e apresentou 

experiências da diretoria como o projeto “Barômetro: ciência, café e debate”. 

 



 

3. Participantes 

O seminário contou com 119 participantes, assim distribuídos: 

 Docentes da UFMG e de outras universidades nacionais e internacionais: 54 

 Estudantes de graduação: 25 

 Estudantes de pós-graduação: 11 

 Servidores técnico administrativos em educação: 25 

 Outros: 4 

Vinte instituições estiveram representadas no evento: 

 Instituições Nacionais de Ensino Superior:  Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais, Instituto Federal de Minas Gerais, Instituto Federal 

do Norte de Minas Gerais, UNI-BH, Universidade do Estado de Minas Gerais, 

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" – UNESP, Universidade 

Federal de Goiás, Universidade Federal de Ouro Preto, Universidade Federal do 

Maranhão, UNOPAR, PUC Minas, Universo 

 Instituições Internacionais de Ensino Superior: Universidad Nacional de Cuyo, 

Universidad Nacional de Rosario/Argentina, Universidad Nacional del 

Litoral/Argentina, Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca/Bolívia, 

Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro – UTAD/Portugal, UNA  

 Outras instituições: Prefeitura de Belo Horizonte, Secretaria de Estado de Ciência 

e Tecnologia e Ensino Superior - SECTES/MG, Secretaria Executiva da AUGM 

 

4. Síntese dos relatórios dos grupos de trabalho 
 

Os participantes foram distribuídos em três grupos de trabalho com a proposta de realizar 

a discussão partir de duas questões: o que caracteriza ou deveria caracterizar a 

internacionalização da extensão na UFMG; quais os instrumentos e processos necessários 

para concretizar a internacionalização da extensão na UFMG. 

Houve consenso que as propostas de internacionalização da extensão não podem ser 

definidas como “estender uma prática específica a um contexto estrangeiro”, mas devem 

estar ancoradas na troca de saberes, na “proposição de práticas geradas na própria relação 

entre os dois parceiros”. Dessa forma, é necessário sempre considerar o contexto político, 

histórico, social e cultural dos países envolvidos.  

Foi ressaltada a necessidade de construção de uma política institucional para a 

internacionalização incorporando a dimensão da extensão. Destacou-se que é 

indispensável que os processos de internacionalização da extensão sejam desenvolvidos 

considerando a indissociabilidade com o ensino e a pesquisa, envolvendo a graduação e a 

pós-graduação.  

Também foi destacada a importância do intercâmbio de discentes e docentes, mas 

também do desenvolvimento de estratégias para que esses intercâmbios possibilitem a 

mobilidade de membros das comunidades parceiras. 



Algumas dificuldades foram apresentadas como a necessidade de conhecimento e 

sistematização das ações já em desenvolvimento, a falta de recursos financeiros para 

fomento a essas ações, a necessidade de valorização, na carreira docente, do trabalho 

realizado na extensão e aquelas relacionadas à comunicação em diferentes idiomas. 

Um dos grupos sistematizou um conjunto de propostas que representam, de forma 

abrangente, as reflexões e discussões ocorridas durante o seminário: “a) inclusão do tema 

internacionalização nos encontros latino americanos sobre extensão; b)  produção e 

difusão do conhecimento sobre extensão; c) valorização daqueles projetos 

internacionalizados já em andamento (boas práticas, trocas de experiências); d) criação de 

cátedra livre para discutir extensão; e)  necessidade de relação mais estreita entre pós-

graduação e extensão, que poderia se concretizar na proposição de uma agenda 

compartilhada, elaboração de teses e dissertações que considerem essa temática”.  

Além dessas propostas, houve consenso em relação à necessidade de investimento nas 

publicação e divulgação, em diferentes formatos, do conhecimento produzido na 

extensão. 

Diante do exposto, ficou evidente a importância do trabalho conjunto entre a DRI e as Pró-

reitorias acadêmicas, com “proposição de diretrizes institucionais para a 

internacionalização que sejam inclusivas e que valorizem a extensão”.  

Os relatórios dos grupos de trabalho podem ser consultados, na íntegra, no anexo 1 deste 

documento. 

 

5. Matérias sobre o seminário e reunião do Comitê Permanente de Extensão da 

AUGM publicadas nas mídias da UFMG 

 

 Boletim UFMG 

Extensivo ao Mundo 
Boletim da UFMG: Nº 1936 - Ano 42  11.04.2016 
https://www.ufmg.br/boletim/bol1936/4.shtml 

 

 Portal UFMG – Notícias 
 

Seminário de internacionalização discute extensão universitária; assista ao vivo 
Notícias:  14 de abril de 2016, às 5h53 
https://www.ufmg.br/online/arquivos/043023.shtml 
 
Em seminário, Universidade discute internacionalização de suas atividades 
extensionistas; estratégias serão reunidas em documento 
Notícias: 14 de abril de 2016, às 14h36 
https://www.ufmg.br/online/arquivos/043037.shtml 
 
Representantes das universidades do Grupo Montevidéu discutem ações de extensão e 
comunicação 
Notícias: 15 de abril de 2016, às 19h58 

https://www.ufmg.br/online/arquivos/043068.shtml 

https://www.ufmg.br/boletim/bol1936/4.shtml
https://www.ufmg.br/online/arquivos/043023.shtml
https://www.ufmg.br/online/arquivos/043037.shtml
https://www.ufmg.br/online/arquivos/043068.shtml


 

 TV UFMG e Facebook 
 

“Seminário Internacionalização UFMG: Extensão em Pauta” - NUPAD 

 # INTERNACIONALIZAÇÃO         - Parceria entre o Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio 

Diagnóstico (NUPAD), da Faculdade de Medicina da UFMG, e o Centro de Estudos Africanos 

(CEA), da DRI UFMG 

Começou hoje o “Seminário de Internacionalização na UFMG: Extensão em Pauta”. Durante 

todo o dia serão discutidas experiências e estratégias de internacionalização em extensão 

universitária. Vários projetos da UFMG são apresentados, um deles é a parceria entre 

o Laboratorio Nupad- UFMG (NUPAD), da Faculdade de Medicina da UFMG, com o Centro 

de Estudos Africanos da UFMG (CEA), da Diretoria de Relações Internacionais - UFMG , que 

levou para diferentes Universidades Africanas pesquisas sobre para o tratamento de 

doença falciforme. A parceria entre o NUPAD e o CEA teve início em 2012, logo após o 

Centro ser criado pela Reitoria da UFMG, com uma missão multidisciplinar.  

O Seminário está sendo realizado hoje no Auditório da Escola de Engenharia, campus 

Pampulha, até às 17h30. Ainda dá tempo de participar! 
https://www.facebook.com/tvufmg/videos/1045773952146972/ 
 
Programa de Assistência à Saúde Mental (PASME UFMG) 

# INTERNACIONALIZAÇÃO   - Programa de Assistência à Saúde Mental (PASME UFMG) 

"Não são relações artificiais que estão vinculadas a recursos que começam e terminam. São 

sintonias políticas, são sintonias éticas. Sintonias numa perspectiva de horizontalidade, ou 

seja, a Itália nos percebe como parceiros, a Itália percebe o Brasil e a Universidade Federal 

de Minas Gerais como uma coletividade que tem a acrescentar."  

Para Maria Stella Goulart, professora do Dep. de Psicologia da UFMG e integrante 

do PASME - Programa de Extensão em Atenção à Saúde Mental, a rede de pesquisas 

internacional é a chave para o sucesso do Programa de Extensão, que, na IV Semana de 

Saúde Mental e Inclusão Social da UFMG , vai contar com a participação da Universidade de 

Yale (EUA), do pesquisador finlandês Marco Salo e de representantes italianos. 

Na próxima quinta-feira, 14 de abril, haverá o Seminário de Internacionalização: Extensão 

em pauta, na UFMG. No evento, será discutida a importância da política de intercâmbio e a 

cooperação acadêmica internacional. O encontro será no Auditório da Escola de 

Engenharia, campus Pampulha, das 8h30 às 17h30. 

https://www.facebook.com/tvufmg/videos/1044464142277953/ 

 

6. Documento para consulta 

Documento do Fórum de Pró-reitores de Extensão das Instituições de Ensino Superior 

Públicas Brasileiras (FORPROEX) 

Texto apresentado ao XXXIV Encontro do FORPROEX – Palmas/TO, 6 a 9 de novembro de 

2013 MINUTA DE PROPOSTA: PROGRAMA DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA (INTEREXT) (Para discussão interna no FORPROEX) 

http://wp.ufpel.edu.br/prec/files/2013/11/inter_ext.pdf 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/internacionaliza%C3%A7%C3%A3o?source=feed_text
https://www.facebook.com/pages/Laboratorio-Nupad-UFMG/148241822048623
https://www.facebook.com/medicinaufmgoficial/
https://www.facebook.com/Centrodeestudosafricanosdaufmg/
https://www.facebook.com/Centrodeestudosafricanosdaufmg/
https://www.facebook.com/Ufmgdri/
https://www.facebook.com/tvufmg/videos/1045773952146972/
https://www.facebook.com/hashtag/internacionaliza%C3%A7%C3%A3o?source=feed_text
https://www.facebook.com/ufmgbr/
https://www.facebook.com/ufmgbr/
https://www.facebook.com/PASME-Programa-de-Extens%C3%A3o-em-Aten%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-Sa%C3%BAde-Mental-473382046122183/
https://www.facebook.com/events/222199131476933/?action_history=null
https://www.facebook.com/events/222199131476933/?action_history=null
https://www.facebook.com/tvufmg/videos/1044464142277953/
http://wp.ufpel.edu.br/prec/files/2013/11/inter_ext.pdf


7. Considerações Finais 

Avaliou-se que o evento “Seminários de Internacionalização da UFMG: Extensão em Pauta” 

atingiu os objetivos propostos. Com presença diversificada de instituições e representantes 

de áreas do conhecimento distintas, o seminário proporcionou um espaço de encontro e 

debate coletivo que contribuíram para o delineamento de uma agenda de trabalho para a 

construção e fortalecimento de uma política de internacionalização da extensão na UFMG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1 - Relatórios dos grupos de trabalho 
 

Relatório – Grupo 1  

Grupo com 19 participantes, com representantes da UFMG, Universidade Federal do 
Maranhão, CEFET-MG, Prefeitura de Belo Horizonte, Universidade Federal do ABC e 
Secretaria de Tecnologia do Estado. 
 
1. O que caracteriza ou deveria caracterizar a internacionalização da extensão na UFMG? 

 

 É preciso se pensar em uma política institucional e sistematizar as ações que já 
foram feitas. 

 Em planos de trabalho de professores visitantes deve ser envolvida a 
Extensão; 

 A articulação deve ser baseada em parceria e em trocas de saberes; 

 Importância da publicação e participação em eventos para publicitar as ações; 

 Pensar e valorizar outras formas de publicação para extensão; 

 Possibilidades dos intercâmbios incluírem os sujeitos da Extensão; 

 Articular Ensino-Pesquisa-Extensão; 

 Indicadores da Extensão devem ser valorizados, assim como os da pesquisa e 
da pós-graduação; 

 É preciso ter mais internacionalização na graduação e mais extensão na pós-
graduação; 

 Estar aberto para outras compreensões de extensão em outras culturas. 
 

 

 

2. Quais os instrumentos e processos necessários para concretizar a internacionalização 
da extensão na UFMG?  
 

 Necessidade de recurso financeiro específico.  

 Necessidade de formação de pessoal especializado para a gestão dos projetos. 

 A Extensão dever ser valorizada na progressão para docentes. 

 Revisão de documentação referente a internacionalização e a extensão; 

 Além da mobilidade física, utilizar dos meios atuais de comunicação para 
manter contínuas as parcerias. 

 Necessidade de se conhecer a Extensão que fazemos aqui no Brasil e a criação 
de bancos de dados das ações de extensão. 
 

Relatório – Grupo 2  

Síntese – Grupo Seminário Internacionalização Extensão  

1) Reconhecemos que as duas perguntas estão relacionadas e optamos por não 
considera-las separadamente;  

2) Reconhecemos a complexidade da indissociabilidade entre pesquisa, ensino e 
extensão. Isto é, não é possível falarmos só de internacionalização da extensão, sem 
considerar a internacionalização da pesquisa e o do ensino. 

3)    Não chegamos, e não era a intenção do grupo, a uma caracterização do que é a 

Extensão. Há documentos que já se propuseram a essa caracterização. Contudo, a partir 

dos relatos no grupo, chegamos a um conjunto desejável de características de um possível 



projeto de extensão internacionalizado: “troca de saberes e fazeres que tem que se 

adaptar à realidade local, considerando interesses de cada um atores, sendo que deve 

haver algo em comum entre os parceiros (perspectivas, base comum de fazeres, categorias 

teóricas comuns, ou outra). É necessário haver intercâmbio de discentes e docentes”. 

4)  Questionamento transversal. Internacionalizar é só estender uma prática específica a 

um contexto estrangeiro ou seria a proposição de uma prática gerada na própria relação 

entre dois parceiros? Portanto, seria necessário considerarmos sempre os contextos 

político, histórico, social e cultural dos dois países envolvidos. Aqui, a possível diferença 

entre as línguas faladas nos dois contextos aparece como um aspecto importante a ser 

considerado.  

5) Há o reconhecimento da atual escassez de recursos frente a uma proposta que exigiria 

um grande investimento (internacionalização da extensão). 

6) Propostas do professor Gustavo Menendez, acolhidas e encaminhadas pelo grupo: a) 

inclusão do tema internacionalização nos encontros latino americanos sobre extensão b)  

produção e difusão do conhecimento sobre extensão; c) valorização daqueles projetos 

internacionalizados já em andamento (boas práticas, trocas de experiências); d) criação de 

cátedra livre para discutir extensão; e)  necessidade de relação mais estreita entre pós-

graduação e extensão, que poderia se concretizar na proposição de uma agenda 

compartilhada, elaboração de teses e dissertações que considerem essa temática.  

7) Reconhecimento da importância do trabalho conjunto entre DRI e Pró-reitorias, 

considerando a elaboração de uma política que seja facilitadora desse processo de 

internacionalização. Há necessidade da proposição de diretrizes institucionais que sejam 

inclusivas e que valorizem a extensão. Há necessidade de reconhecimento institucional, 

seja na creditação curricular, seja na progressão docente ou nos processos de distribuição 

interna de recursos na universidade. 

 

 

Relatório – Grupo 3  

Grupo com 14 participantes, com representantes da UFMG e do IFMG Bambuí. 

Ações Mapeadas:   

Os participantes identificaram, espontaneamente, como ações de extensão 

internacionalizadas: Presença de estudantes/bolsistas estrangeiros nos grupos de extensão, 

eventos, cátedras (francesas) - que assumiu vocação extensionista na EBA, palestras em 

línguas estrangeiras 

Ponderações e Sugestões: 

 “As atividades de extensão não me levarão a ser professor titular”  

 Criação de programas de cátedras de vocação extensionista, considerando a 
reciprocidade e a questão dialógica  

 Estudante cobrou a presença da UFMG na AUGM, mais articulação na 
extensão (ex. Diálogo com a AUGM sobre assistência judiciária a população carcerária.  

 Existem áreas com maior vocação para extensão?  Como estimular todas as 
áreas? 

 Se os cursos não forem cobrados, como levantar recursos para pagar bolsa. 



 Estudantes estrangeiros precisam de tutores que atuem como tais.  

 Seria importante realizar mais eventos em línguas estrangeiras. 
 

Esclarecimentos apresentados 
Foi apresentado, brevemente, o conjunto de princípios que sustenta a extensão na UFMG. 

 Reciprocidade 

 Complementaridade 

 Solidariedade 

 Sustentabilidade e longevidade 

Foi dito que as unidades acadêmicas podem criar propostas para os estudantes 

internacionais participarem de ações de extensão. 

Síntese 

Parece haver grande necessidade de compreensão, antes de mais nada, do que seja 

extensão.  Da mesma forma, parece ser necessário promover a compreensão das diversas 

faces da internacionalização.  

Proposta 

Trabalhar com o Cedecom na execução de materiais (vídeo informativo com formato 

menos acadêmico) para divulgar os sentidos da extensão.  

  



Anexo 2. Apresentação do Professor Gustavo Menendez 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

  



Anexo 3 – Cartaz do Seminário  

 

 

 


