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Resumo 

 
O presente relatório tem como propósito fundamental a apresentação das 

atividades realizadas pelo Programa de Formação para Internacionalização, ProInt, 

coordenado por professores e desenvolvido por estudantes da Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU) no biênio 2020/2022. Neste, compartilha-se as experiências 

implementadas por tal iniciativa educacional, destacando as principais ações realizadas 

pela equipe, as quais permeiam por diferentes tópicos relacionados à internacionalização 

do Ensino Superior. Assim, são apresentados os trabalhos de pesquisa, extensão e 

docência conduzidos pelos alunos, os quais têm por finalidade ampliar a conjuntura de 

compreensão quanto à temática principal do programa, além de contribuir para os 

projetos técnico-acadêmicos que visam o desenvolvimento da esfera internacional da 

universidade. Nesse sentido, dado a emergência do cenário pandêmico, foram 

necessárias readequações nos métodos de trabalho como um todo, fazendo com que 

desafios em meio a esse processo surgissem. Entretanto, a adaptação remota dos 

projetos estabelecidos pelo programa permitiu o alargamento de algumas esferas 

específicas, como a internacionalização em casa, estabelecendo um diálogo intercultural 

em ambiente doméstico. Nesse contexto, entendemos que a integração entre a 

universidade e o globo deve ter - e tem - como polo de impacto a comunidade acadêmica 

em geral, o que fomenta e justifica a expansão de projetos que propõem o alcance do 

programa às mais variadas áreas de ensino da UFU. Por fim, esperamos que as práticas 

relacionadas aos termos de internacionalização sejam defendidas e incorporadas por 

professores, alunos, funcionários e líderes, em seus mais diversos nichos, de modo que 

a leitura do presente documento se faça útil e estimulante. 

 
Palavras-chave: Internacionalização; projetos; integração acadêmica 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abstract 

 
 

The main purpose of this report is to present the activities carried out by the 

Internationalization Training Program, ProInt, coordinated by professors and developed 

by students at the Federal University of Uberlândia (UFU) in the period 2020/2022. It 

shares the experiences implemented by this educational initiative, highlighting the main 

actions taken by the team, which cover different topics related to the internationalization 

of Higher Education. Thus, the research, extension and teaching work conducted by the 

students are presented, which aim to broaden the understanding of the main theme of 

the program, and to contribute to the technical-academic projects that aim to develop the 

international sphere of the university. In this sense, given the emergence of the pandemic 

scenario, readjustments in the working methods as a whole were necessary, causing 

challenges in the midst of this process to emerge. However, the remote adaptation of the 

projects established by the program allowed the enlargement of some specific spheres, 

such as internationalization at home, establishing an intercultural dialogue in a domestic 

environment. In this context, we understand that the integration between the university 

and the globe must have and has as its impact pole the academic community as a whole, 

which encourages and justifies the expansion of projects that propose the program's 

reach to the most varied teaching areas at UFU. Finally, we hope that the practices related 

to internationalization terms are defended and incorporated by professors, students, 

employees, and leaders, in their most diverse niches, so that the reading of this document 

becomes useful and stimulating. 

 
Keywords: Internationalization; projects; academic integration 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Idealizado para estimular a internacionalização na Universidade Federal de 

Uberlândia, o ProInt foi responsável por apoiar e realizar diversas atividades que 

envolvessem a comunidade UFU, a comunidade externa e os estudantes internacionais. 

Desde a sua criação em 2018 o ProInt realizou a Semana de Internacionalização 

INTERUFU, promoveu eventos de integração (como festa junina, Happy Hour das 

Nações e Gincana Intercultural); ofertou várias edições do curso Adolescentes Poliglotas, 

auxiliou a Comissão de Rankings Internacionais da UFU e se engajou na divulgação dos 

resultados nos rankings; promoveu o MIGUFU, realizou diversas recepções dos 

estudantes internacionais, dentre várias outros. Essas ações estão fundamentadas em 

uma compreensão mais abrangente da internacionalização (HUDZIK, 2011) do Ensino 

Superior brasileiro, na concepção de que a internacionalização não é apenas um meio, 

mas também uma finalidade ou conjunto de finalidades. 

As ações realizadas no biênio 2018-2020 podem ser conferidas no Relatório 

ProInt 2018-20201 já disponível para acesso. Como forma de dar continuidade ao 

trabalho desenvolvido, o presente relatório tem o objetivo registrar as atividades 

desenvolvidas entre 

e as adaptações que se fizeram necessárias pela 

considerando os projetos realizados 

pandemia do COVID-19, que teve 

início no ano de 2020. Com isso, as atividades presenciais do programa foram 

suspensas, e as reuniões semanais do grupo passaram a ser realizadas no formato 

online, além de uma adaptação nos projetos que tiveram andamento durante o período, 

todos realizados nas plataformas digitais, de forma remota, para garantir a segurança 

dos membros, professores e comunidade. 

O fato de as ações do biênio 2020/2022 terem acontecido exclusivamente no 

ambiente digital não significa que tais ações tenham sido de menor relevância. Ao longo 

deste texto, pretende-se reforçar que não é condição que haja contato presencial para 

as práticas de internacionalização e internacionalização em casa (IaH). Beelen e Jones 

 
1Este relatório se encontra disponível na íntegra no site da DRI e pode ser acessado através do link 
http://www.dri.ufu.br/sites/drii.ufu.br/files/media/documento/relatorio_final_proint_2018_2020.pdf. 

abril de 202 e março de 2022, 
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(2015) definem IaH como a integração intencional das dimensões internacional e 

intercultural no currículo formal e informal para todos os estudantes dentro dos ambientes 

de aprendizagem domésticos. Holubinka, Stacke, Forsman e Juutinem (2021, p. 52) 

defendem que “o formato digital também serve à igualdade, concedendo acesso a ofertas 

educacionais superiores colaborativas e inovadoras a indivíduos que de outra forma 

poderiam estar em desvantagem devido a condições econômicas e/ou de saúde, 

localização geográfica, compromissos familiares e de carreira ou prioridades”. Esses 

ambientes domésticos, com a pandemia da COVID 19, passaram para a virtualidade, 

talvez propiciando um cenário mais inclusivo para a internacionalização, e foi nesse 

contexto virtual que o ProInt desenvolveu suas atividades. 

 
2. SOBRE O PROINT 

 
 

O Programa de Formação para Internacionalização (ProInt) é um projeto da 

Universidade Federal de Uberlândia de ensino, pesquisa e extensão, cujas atividades 

são voltadas para o estímulo à internacionalização na universidade. Criado em março de 

2018, a iniciativa é composta por discentes de cursos de graduação de diferentes áreas 

do conhecimento, professores coordenadores do Instituto de Letras e Linguística (ILEEL) 

e professores convidados. Trata-se, portanto, de um grupo multidisciplinar que também 

permite a participação de estudantes internacionais que estejam em mobilidade na 

instituição, como forma de permiti-los uma vivência mais integrada às ações da UFU e 

agregar novas perspectivas para as atividades do ProInt. 

 
2.1. Equipe 

 
 

O ProInt é formado por professores coordenadores e discentes bolsistas de 

diversas áreas do conhecimento, além da colaboração de alguns docentes da UFU na 

orientação de pesquisas e apoio em eventos. 

 
2.1.1. Coordenação 
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A coordenação do ProInt é composta por uma professora coordenadora e três 

professores na vice-coordenação. 

 
Figura 01 - Coordenadora do ProInt 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

 

 
Figura 02 - Vice-Coordenadora do ProInt 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) 
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Figura 03 - Vice-Coordenadora do ProInt 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

 
Figura 04 - Vice-Coordenador do ProInt 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) 
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Fonte: Arquivos ProInt (2022) 

 

 

 

 

2.1.2. Bolsistas 

 
 

Além dos professores coordenadores, o ProInt é composto por um grupo 

multidisciplinar de estudantes que cursam as mais variadas áreas do conhecimento: 

Ciências Biomédicas, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias, entre outras. Esses 

alunos são selecionados a partir de editais divulgados pela DRI e pelos canais de 

comunicação oficial da UFU, como a DIRCO. Após realizarem as etapas previstas no 

processo seletivo, que inclui uma prova escrita de redação, entrevista com 

coordenadores e/ou gravação de um vídeo de apresentação, os estudantes selecionados 

são integrados nos grupos de comunicação junto aos demais membros. Desse modo, 

todos realizam atividades de ensino, pesquisa e extensão e oferecem apoio nas ações 

de acolhimento aos estudantes internacionais, que podem participar das ações do ProInt 

como um todo. As imagens abaixo apresentam as artes de divulgação dos editais e os 

bolsistas do período 2020-2022: 

 
Figura 05 e 06 - Editais de Seleção de Bolsistas ProInt 
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Fonte: Arquivos ProInt (2022) 

 

 

 

 

Figura 07 - Reunião de despedida e recepção de novos membros 

Fonte: Arquivos ProInt (2022) 

Figura 08 - Alysson 
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Figura 09 - Ana Luiza 

Fonte: Arquivos ProInt (2022) 

 
 

Figura 10 - Bianca 

Fonte: Arquivos ProInt (2022) 
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Fonte: Arquivos ProInt (2022) 

 

 

 

 

Figura 11 - Bruna 

Fonte: Arquivos ProInt (2022) 

Figura 12 - Carlos 
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Fonte: Arquivos ProInt (2022) 

 

 

 

 

Figura 13 - Guilherme 

Fonte: Arquivos ProInt (2022) 

Figura 14 - Júlia 
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Fonte: Arquivos ProInt (2022) 

 

 

 

 

Figura 15 - Letícia 

Fonte: Arquivos ProInt (2022) 

 

 
Figura 16 - Lucas 
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Fonte: Arquivos ProInt (2022) 

 

 

 

 

Figura 17 - Luís 

Fonte: Arquivos ProInt (2022) 

Figura 18 - Marco Antônio 
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Fonte: Arquivos ProInt (2022) 

 

 

 
 
 

Figura 19 - Maria Giulia 

Fonte: Arquivos ProInt (2022) 

 

 
Figura 20 - Mariana 
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Fonte: Arquivos ProInt (2022) 

 

 

 
 
 

Figura 21 - Mateus 

Fonte: Arquivos ProInt (2022) 

 

 
Figura 22 - Nayara 
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Figura 23 - Tiago 

Fonte: Arquivos ProInt (2022) 

 

 
3. ATIVIDADES 

 
 

As atividades realizadas pela equipe do ProInt são de ensino, de pesquisa e de 

extensão. Ademais, há também a participação em eventos, promoção de viagens, 

reuniões com os PETs e a capacitação de seus membros, almejando sempre a formação 

para a internacionalização. 

 
3.1. ATIVIDADES DE PESQUISA 

 
 

O ProInt está comprometido com pesquisas relacionadas ao tema de 

internacionalização da Educação Superior, tendo como objetos de pesquisa ações de 

gestão, de ensino e de extensão, na relação com a sociedade. Os graduandos do ProInt 

conduzem pesquisas de iniciação científica voluntária, orientados por docentes 

coordenadores do ProInt e docentes colaboradores, ao passo que os orientadores 

conduzem pesquisa conjunta em fluxo contínuo. 
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3.1.1. Pesquisas dos Discentes 

 
 

As atividades de pesquisa dos discentes do ProInt têm duração aproximada de 12 

a 18 meses. O quadro 01 mostra essas atividades. 

 
 

Quadro 01 - Trabalhos de Iniciação científica 
 

ESTUDANTE TÍTULO DA INICIAÇÃO 
 
ORIENTADOR 

(A) 

 
PERÍODO 

Luna Radin Influência e importância da 

tradução na 

internacionalização da 

Universidade Federal de 

Uberlândia 

 
Igor Antônio 

Lourenço da 

Silva 

 
05/2018 a 

05/2019 

Leonardo 

Brito 

Herrmann 

Aspectos da experiência do 

estudante estrangeiro na 

elaboração de estratégias 

institucionais de atração 

Armando 

Gallo Yahn 

Filho 

05/2018 a 

05/2019 

 
Alessandra 

Gomes 

Santana 

Gamifique sua aprendizagem de 

inglês com trace effects: uma 

pesquisa narrativa 

 
Valeska 

Virgínia Soares 

Souza 

 
01/08/2019 

a 

31/07/2020 

 
Francisco 

Javier 

Fernandez 

Vínculos interinstitucionais 

Brasil- Espanha no processo de 

internacionalização e as 

possibilidades para a UFU 

 
Valeska 

Virgínia Soares 

Souza 

 
09/2019 

 
a 02/2020 
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Munique 

Balieiro 

Aproveitamento de disciplinas no 

intercâmbio dentro da Faculdade 

de Engenharia Mecânica na 

Universidade Federal de 

Uberlândia 

 
Vera Lúcia D. 

S. Franco 

 
01/05/2018 

a 

30/04/2019 

 
Igor Patrick 

Pereira 

Relato de experiência de um 

professor em formação sobre o 

ensino de português para 

estudantes internacionais 

 
Alessandra 

Montera 

Rotta 

 
01/05/2018 

a 

30/04/2019 

 
Mateus Dias 

Silveira 

Enfoque intercultural nas aulas 

de Português como Língua 

Estrangeira para adolescentes 

 
Alessandra 

Montera 

Rotta 

 
05/2018 a 

 
04/2019 

 
Ivana Bomfim 

Brito 

Línguas estrangeiras na pós- 

graduação da UFU 

 
Maíra Sueco 

Maegava 

Córdula 

 
05/2018 a 

 
04/2019 

 
Bianca Larissa 

Silva 

Boaventura 

Estudo da relação da mobilidade 

outgoing X incoming na área da 

saúde da Universidade Federal de 

Uberlândia 

 
Valeska 

Virgínia Soares 

Souza 

 
01/08/2018 

a 

01/08/2019 

 
Jotta Dickson 

Diniz Silva 

A relevância do ensino de Língua 

Portuguesa para refugiados 

como estratégia de acolhimento 

e integração social 

 
Alessandra 

Montera 

Rotta 

 
01/05/2018 

a 

30/04/2019 
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Larissa de 

Castro 

Nogueira 

Internacionalização do ensino 

superior: os impactos do 

componente internacional nos 

rankings universitários 

 
Armando 

Gallo Yahn 

Filho 

 
05/2018 a 

 
05/2019 

 
Lucas 

Gabriel 

Ferreira de 

Souza 

Aproveitamento de disciplinas 

pós- mobilidade internacional 

 
Vera Lúcia D. 

S. Franco 

 
01/05/2018 

a 

30/04/2019 

 
Juan Diego 

Ortiz López 

Bem-vindo a um mundo que 

fala Espanhol 

 
Maíra Sueco 

Maegava 

Córdula 

 
01/05/2018 

a 

16/12/2018 

 
Mariana 

Cardoso 

Gomes 

Programa de parceria 

universitária na Universidade 

Federal de Uberlândia: 

estudo de caso da década 

2010-2019 

 
Valeska 

Virgínia Soares 

Souza 

 
01/2020 a 

07/2020 

 
Guilherme 

Vinícius 

Pereira 

Ribeiro 

Mapeando a mobilidade 

internacional no Instituto de 

Letras e Linguística da 

Universidade Federal de 

Uberlândia: um estudo de 

caso 

 
Valeska 

Virgínia Soares 

Souza 

 
01/2020 a 

07/2021 



26 
 

 

 

 

 
Carlos 

Victor Silva 

Nicácio 

Influência das tecnologias 

digitais e mídias sociais na 

internacionalização do 

ensino superior: um estudo 

de caso na Universidade 

Federal de Uberlândia 

 
Valeska 

Virgínia Soares 

Souza 

 
09/2020 a 

07/2021 

 
Júlia 

Gomes 

Internacionalização em 

Casa: Reflexões sobre os 

Projetos do ProInt 

 
Maíra Sueco 

Maegava 

Córdula 

 
07/2020 a 

08/2021 

 
Tiago 

Amadeu 

Borges 

Diniz 

O reconhecimento de 

diplomas do MERCOSUL 

pelo Brasil ante o processo 

de integração regional 

 
Tatiana de 

Almeida 

Freitas 

Rodrigues 

Cardoso 

Squeff 

 
09/2020 - 

11/2021 

 
Letícia 

Santana 

Mendes 

Práticas de 

Internacionalização do 

Ensino Superior: Estudo de 

Caso da Universidade 

Federal de Uberlândia 

 
Verônica 

Angélica 

Freitas de 

Paula 

 
04/2021 - 

 
04/2022 

 
Mariana 

Cristina 

Santos 

Explorando o processo de 

internacionalização da UFU: 

um estudo sobre parcerias 

de mobilidade estudantil 

internacionais com 

instituições asiáticas. 

 
Valeska 

Virgínia Soares 

Souza 

 
Em 

andamento 
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Nayara 

Rocha de 

Oliveira 

Experiências de Professores 

no Projeto Adolescentes 

Poliglotas: uma análise da 

proposta de ensino e 

aprendizagem. 

 
Valeska 

Virgínia Soares 

Souza 

 
Em 

andamento 

 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

 

 
3.1.2. Pesquisas dos Docentes 

 
 

A pesquisa dos coordenadores do ProInt tem como título “Processo de 

Internacionalização da Universidade Federal de Uberlândia: Investigando Práticas 

Acadêmicas, Linguísticas e de Gestão”. O projeto de pesquisa foi tramitado e aprovado 

no Comitê de Ética em Pesquisa da instituição, tendo como número de processo o CAAE 

39363120.5.0000.5152. Partindo do pressuposto de que a Universidade Federal de 

Uberlândia desenvolve seu processo de internacionalização buscando aproximação com 

critérios e parâmetros adotados internacionalmente por rankings que avaliam a educação 

superior no contexto global, os pesquisadores buscam mapear e analisar as ações de 

cunho acadêmico, linguístico e de gestão no processo de internacionalização da UFU, 

por meio da análise de dados de internacionalização e da percepção de seus 

participantes. Dessa forma, a análise apresenta as ações de internacionalização da UFU 

em comparação com seu processo histórico e outras instituições de ensino superior na 

América Latina e globais de porte semelhante. 

O objetivo geral da pesquisa é mapear e analisar as ações de cunho acadêmico, 

linguístico e de gestão no processo de internacionalização da UFU, por meio da análise 

de dados de internacionalização e da percepção de seus participantes. Como objetivos 

específicos, tem-se: 1. Descrever o processo de internacionalização da UFU a partir de 

suas práticas de internacionalização e à luz de ações de internacionalização de outras 

instituições de ensino superior brasileiras; 2. Analisar o processo de internacionalização 

da UFU sob a ótica dos gestores da instituição; 3. Analisar o processo de 

internacionalização da UFU sob a ótica dos atores envolvidos, incluindo discentes e 
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servidores que vivenciaram experiências de internacionalização na instituição; 4. Propor 

ações para fomentar a formação acadêmica de estudantes e a capacitação de servidores 

para a internacionalização além das ações de mobilidade internacional. 

É no cenário de ações em que os discentes do ProInt estão engajados que esta 

pesquisa está inserida e procurará apresentar, por meio da análise de dados coletados, 

um retrato dos atores, das ações e do estágio de internacionalização da UFU, a partir da 

observação das ações de acolhimento de estudantes internacionais, de 

internacionalização em casa, de governança, de integração intercultural, e de políticas 

linguísticas e de internacionalização na instituição. Os pesquisadores esperam contribuir 

para a compreensão das políticas e ações já implementadas e para pensar 

prospectivamente em alterações e inovações no que se refere ao processo de 

internacionalização. 

Como embasamento teórico, os pesquisadores recorrem às publicações de 

diferentes pesquisadores de diferentes continentes para nortearem a reflexão sobre o 

contexto local. Gacel-Ávila e Rodríguez-Rodríguez (2018) apontam para importância de 

políticas globais, como da ONU e da UNESCO e revisões periódicas dessas políticas 

para implantação de uma política institucional, seguindo as premissas da legalidade, 

legitimidade e eficácia, em um processo de sensibilização de todos os atores para a 

internacionalização. Nessa mesma linha, é importante conhecer o que já vem sendo feito 

localmente para compreendermos como essas práticas locais se alinham tanto às 

políticas institucionais como às políticas internacionais. O conhecimento a partir das 

perspectivas dos stakeholders das instituições locais podem ser de grande valia. 

 
 

3.2. ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 
 

3.2.1. Adolescentes Poliglotas 

 
 

O projeto Adolescentes Poliglotas surgiu no intuito de apresentar aos 

adolescentes de 11 a 14 anos uma imersão introdutória a três idiomas, sendo eles o 

Espanhol, Francês e o Inglês. O projeto conta com encontros de 01h30, disponibilizando 

30 minutos para cada idioma, nos quais os adolescentes desenvolvem a capacidade 
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fonética, aprendendo vocabulário e as formas faladas das palavras a partir de atividades 

pré-determinadas na apostila, vídeos escolhidos pelos professores, músicas, atividades 

lúdicas como oficina de desenhos, fotografia e imersão através de jogos. 

Durante os encontros, são explorados sites da internet para conhecer aspectos 

culturais de diversos países anglófonos, francófonos e hispanófonos, e também busca- 

se relacionar esses aspectos com nossas experiências cotidianas brasileiras, como 

encontrar afinidades em relação ao funcionamento das escolas na França, a merenda 

que é servida em escolas do México e demais comparações. Os adolescentes são 

convidados a introduzirem certos contextos de sua vida cotidiana, através de atividades 

que indicam a árvore genealógica, o ambiente de estudo, os brinquedos e hobbies 

favoritos e demais partes de sua vida que possam trazer familiaridade e proximidade 

entre alunos, professores e monitores. Outra experiência que os adolescentes têm 

durante o curso é ter contato com convidados de diversos países, como EUA, Canadá, 

México, Haiti, Benin e muitos outros, através de vídeos que mostram o cotidiano desses 

convidados em seus respectivos países. 

Em razão da pandemia do COVID-19 e a restrição de circulação de pessoas, o 

projeto Adolescentes Poliglotas passou por uma reformulação para se adequar ao 

contexto remoto. As aulas passaram a ser todas virtuais, com encontros em plataformas 

digitais disponibilizadas aos estudantes, e as atividades também foram elaboradas para 

serem entregues de forma virtual, assim como a ambientação dos adolescentes ao 

curso. Os anos de 2020 e 2021 contaram com aulas totalmente remotas. 

A expectativa do curso é introduzir aos adolescentes temáticas de conhecimento 

e acesso comum, como lazer, escola, alimentação, família, instrumentos, moradia, 

esportes, vestimentas, países, meio ambiente, culinária e demais temáticas de fácil 

acesso e entendimento à faixa etária. O objetivo é fomentar a curiosidade linguística e 

cultural acerca das particularidades de cada língua e cultura, que vão se tornando 

individuais de acordo com cada localidade. As atividades são um modo de avaliar a 

eficácia das aulas e os métodos educativos, sendo prontamente avaliadas e devolvidas 

aos adolescentes para que possam ter um feedback sobre o desempenho durante o 

curso. 
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Ao final do semestre, é feita uma pesquisa de opinião, com o intuito de avaliar o 

projeto a partir do ponto de vista dos estudantes e entender as melhorias necessárias 

para os próximos semestres. Durante este período pandêmico, houve uma certa 

dificuldade de adaptação ao novo modo de ensino e às plataformas digitais, o que já era 

esperado. Porém foi constatado que esse não foi um impedimento à aprendizagem de 

modo geral. No segundo semestre de 2021, as avaliações consideraram o curso uma 

ótima experiência, com ênfase na importância dos professores e das atividades para o 

processo de aprendizagem. 

 
Figura 24 - Divulgação do Adolescentes Poliglotas em contexto remoto 

Fonte: Arquivos ProInt (2020) 
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Figura 25 - Divulgação do Adolescentes Poliglotas em programa de tv 

Fonte: Arquivos ProInt (2020) 

 
Figura 26 - Reunião com a profª. Kássia Figura 27 - Reunião com profº. Dr. Gilmar 

 

Fonte: Arquivos ProInt (2020) Fonte: Arquivos ProInt (2020) 
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Como forma de enriquecer ainda mais a experiência dos adolescentes, foram 

planejadas as “Rodas de Conversa Poliglota” de duração de 1h30 com cursistas e 

egressos do projeto, com a participação de estudantes internacionais como convidados. 

Nesses encontros os adolescentes tinham a oportunidade de conhecer um pouco mais 

da rotina e da cultura dos convidados, podendo fazer perguntas diretamente para eles 

em sua língua nativa (inglês, espanhol ou francês). No ano de 2021, foram realizadas 

sete edições da Roda de Conversa Poliglota, nas respectivas datas: 26/03, 30/04, 28/05, 

25/06, 17/09, 08/11 e 09/12. Os registros desses encontros podem ser conferidos na 

seção Eventos. 

 
3.3. EVENTOS 

 

3.3.1. Eventos organizados pelo ProInt 

 
O quadro abaixo mostra os eventos organizados pelo ProInt. Em seguida, 

podemos ver registros de alguns desses eventos. 

 

Quadro 02 - Eventos Organizados pelo ProInt 
 

EVENTO DESCRIÇÃO 

Recepção Estudantes Internacionais 

2021 online 

O evento Recepção de Estudantes 

Internacionais 2021, ocorrida no dia 12 de 

julho de 2021, teve o objetivo de realizar o 

acolhimento e a recepção dos 

estudantes internacionais que vieram realizar 

seus estudos na UFU, de forma que esses 

estudantes tenham um panorama 

das possibilidades de ensino, pesquisa e 

extensão na nossa instituição. 

Rodas de Conversa Poliglota Este ciclo de debates promoveu a interação 

entre Adolescentes Poliglotas em curso ou 
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 egressos, estudantes 

internacionais correntemente na UFU ou 

egressos, comunidade de pais e responsáveis 

e demais membros da 

comunidade acadêmica e externa 

interessados no tema de internacionalização. 

Charla Transcultural en Espanhol O curso, que ocorreu durante o mês de maio 

de 2021, teve como objetivo familiarizar 

estudantes de graduação e pós-graduação da 

UFU com aspectos culturais de variados 

países hispanófonos, desenvolver 

competência comunicativa (oral e escrita) e 

intercultural para convivência universitária e 

atuação acadêmica e ainda explorar 

elementos verbais e não-verbais na 

comunicação intercultural. 

Atelier sur la Conversation 

Interculturelle en Français 

O curso, que ocorreu durante o mês de maio 

de 2021, teve como objetivo familiarizar 

estudantes de graduação e pós-graduação da 

UFU com aspectos culturais de variados 

países francófonos, desenvolver competência 

comunicativa (oral e escrita) e intercultural 

para convivência universitária e atuação 

acadêmica e ainda explorar elementos verbais 

e não-verbais na comunicação intercultural. 

 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) 
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Figuras 28 e 29 - Recepção dos Estudantes Internacionais 2021 (online) 

 

 
Fonte: Arquivos ProInt (2021) Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

 
Figura 30 - Divulgação da Roda de Conversa Figura 31 - Roda de Conversa Poliglota I 

Poliglota I 

 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) Fonte: Arquivos ProInt (2021) 
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Figura 32 - Divulgação da Roda de Conversa Figura 33 - Roda de Conversa Poliglota II 

Poliglota II 

 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

 
Figura 34- Divulgação da Roda de Conversa Figura 35- Roda de Conversa Poliglota III 

Poliglota III 

 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) Fonte: Arquivos ProInt (2021) 
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Figura 36- Divulgação da Roda de Conversa Figura 37- Roda de Conversa Poliglota IV 

Poliglota IV 

 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

 

 
Figura 38- Divulgação da Roda de Conversa Figura 39- Roda de Conversa Poliglota V 

Poliglota V 
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Fonte: Arquivos ProInt (2021) Fonte: Arquivos ProInt (2022) 

 

 

 
 
 
 

 

Figura 40 - Divulgação da Roda de Conversa Figura 41- Roda de Conversa Poliglota VI 

Poliglota VI 

 

 
Fonte: Arquivos ProInt (2021) Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

 
Figura 42-Divulgação da Roda de Conversa Figura 43-Roda de Conversa Poliglota VIII 

Poliglota VII 
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Quadro 03 - Roda de Conversa Poliglota 
 

EVENTO DATA HORÁRIO PARTICIPANTES 

1ª Roda de 

Conversa 2021.1 

26/03/2021 17:30h Paula (Brasil), 

Samir (Venezuela) 

Erin (EUA) 

2ª Roda de 

Conversa 2021.1 

30/04/2021 17:30h Kevin (França), 

Fabíola (El 

Salvador) 

Isabel (EUA) 

Mell (Brasil) 

3ª Roda de 

Conversa 2021.1 

28/05/2021 17:30h Hadja (Costa do 

Marfim) 

Ahmed (México) 

Maria José (EUA) 

Clara (Brasil) 

4ª Roda de 

Conversa 2021.1 

25/06/2021 17:30h Shirley (Haiti) 

David (Colômbia) 

Raeven (EUA) 

1ª Roda de 

Conversa 2021.2 

13/09/2021 17:30h Gregory (Haiti) 

Samir (Venezuela) 

Thaís 

(Brasil/Alemanha) 

2ª Roda de 

Conversa 2021.2 

08/11/2021 17:30h Tan (Canadá) 

Samir (Venezuela 

Lúcia 
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   (Brasil/França) 

3ª Roda de 09/11/2021 17:30h Duterval (Haiti) 

Conversa 2021.2   Antonio (Brasil) 

   Fernando 

   (Argentina) 

 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

 

 
Figura 44 - Divulgação do curso Atelier sur Figura 45 - Divulgação do curso Charla 
la Conversation Interculturelle en Français  Transcultural en Espanhol 

 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

 

 
3.3.2 Atividades internas ao grupo ProInt 

 
 

Também foram organizadas atividades internas ao grupo, como as conversas com 

professores convidados. O intuito dessa atividade é promover um espaço de troca de 

conhecimentos e experiências entre os membros do ProInt e os convidados acerca de 

alguma temática que atravessa o escopo da internacionalização. Na sequência há 

figuras que ilustram esses encontros. 
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Além disso, aproveitando-se dessa mesma metodologia, foi convidada uma 

estudante egressa do Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP) que realizou 

mobilidade internacional no ano de 2018. No encontro foi possível entender o lado dos 

estudantes que realizam a mobilidade internacional na UFU desde a candidatura, 

passando pela estadia no novo país, até o seu retorno ao Brasil. O encontro foi muito 

rico para entender as carências que necessitam de mais atenção neste setor. 

 
Figura 46 - Reunião com a Profª. Marrielle Figura 47 - Reunião com a Profª. Tatiana 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) Fonte: Arquivos ProInt (2021) 
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Figura 48 - Reunião com o Podcast  Figura 49 - Reunião com a Profª Maria 

Referências Bibliográficas Cláudia Salomão 

  
Fonte: Arquivos ProInt (2021) Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

 
 

 
Figura 50 - Reunião com Prof. Igor Figura 51 - Reunião com a Profª. Vera Lúcia 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) Fonte: Arquivos ProInt (2021) 
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Figura 52 - Reunião com Prof. Igor Figura 53 - Reunião com a Julia Morais 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

 
3.3.3 Reuniões com os PETs 

 
 

O ciclo de Reuniões com o Programa de Educação Tutorial (PET) foi mais uma 

atividade organizada pelo ProInt. A UFU atualmente conta com cerca de 40 PETs e o 

objetivo desses encontros é o de promover a formação e capacitação dos discentes para 

a internacionalização através de uma conversa sobre a internacionalização em casa na 

Universidade. Os encontros com duração média de 1h30min, eram realizados 

virtualmente pelo Google Meet ou Microsoft Teams, em dia e horário oportunos para os 

membros do PET e do ProInt. 

O membro representante do PROINT apresentava ao decorrer das reuniões os 

conteúdos a serem discutidos, esses são: i) uma breve apresentação sobre o PROINT; 

ii) uma reflexão sobre “O que é internacionalização para você?”. Aqui era esperado que 

todos conversem sobre o significado de internacionalização e quais seus desafios; iii) 

uma dinâmica em que são apresentadas as respostas da pergunta “qual foi a maior 

dificuldade quando você entrou na UFU?”, essa feita aos estudantes internacionais. 
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Nesse momento os participantes refletem sobre os problemas apresentados e são 

chamados a responder: “Como poderíamos resolver esses problemas”?; vi) uma 

explicação sobre o que é internacionalização em casa; v) apresentação das ações 

realizadas no PROINT, como o MIGUFU, o Adolescentes Poliglotas e a Recepção dos 

estudantes internacionais; vi) já no final da reunião há mais uma reflexão, agora sobre: 

“O que você acha que poderia ser feito na UFU para fomentar a internacionalização”? 

Aqui são dadas as opiniões e/ou propostas dos participantes sobre o tema. 

A partir das discussões, diversas sugestões foram levantadas pelos estudantes, 

sendo estes alguns pontos recorrentes entre as reuniões: i) incentivar os cursos da UFU 

a divulgarem o ProInt; ii) buscar saber sobre projetos similares ao ProInt em 

universidades internacionais e divulgar o funcionamento deles; iii) adaptar os mapas e 

cartilhas já existentes para outros idiomas; iv) divulgar as ações de interação que a UFU 

já realiza, como gincanas, Agita UFU e afins; v) incentivar os estudantes internacionais 

a conhecer os grupos do curso ou faculdade; vi) internacionalizar os campi fora de sede 

da UFU, como por exemplo organizar visitas, virtuais ou presenciais, aos laboratórios. 

Outros elementos se destacaram de forma isolada dentre as sugestões 

apresentadas, como: i) desenvolver um “centro de socialização internacional” tal como 

existe em algumas universidades dinamarquesas; ii) elaboração, pelas coordenações de 

curso, de folders com indicação de locais de acomodação para os estudantes 

internacionais; iii) organizar rodas de conversa com professores internacionais. 

O quadro abaixo apresenta as reuniões realizadas com os PETs, com as datas 

dos encontros e o formato da reunião. 

 

Quadro 04 - Reuniões realizadas com os PETs 
 

PET Data Formato da reunião Participantes 

PET Geografia 12/04/2021 Remoto Tiago e Júlia 

PET Economia 26/04/2021 Remoto Júlia e Lucas 

PET Letras 27/04/2021 Remoto Alysson e Lucas 
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PET Engenharia 

Mecânica 

22/05/2021 Remoto Guilherme e Lucas 

PET Conexões 11/06/2021 Remoto Mateus 

PET Odonto 22/06/2021 Remoto Carlos e Letícia 

PET Engenharia 

Elétrica 

08/07/2021 Remoto Letícia e Carlos 

PET História - 

Pontal 

16/08/2021 Remoto Júlia e Lucas 

PET Direito 16/09/2021 Remoto Tiago 

PET Matemática - 

Pontal 

14/09/2021 Remoto Mariana, Mateus e 

Nayara 

PET Engenharia 

Biomédica 

22/02/2022 Remoto Lucas 

PET Física 19/03/2022 Remoto Júlia e Ana Luiza 

PET Geografia - 

Pontal 

24/03/2022 Remoto Tiago 

PET Engenharia de 

Alimentos - Patos 

de Minas 

24/03/2022 Remoto Mariana e Marco 

Antônio 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

 
As figuras abaixo mostram os registros das reuniões com os PETs. 
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Figura 54 - Reunião com PET Geografia Figura 55 - Reunião com PET Economia 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

 

 
Figura 56 - Reunião com PET Letras Figura 57 - Reunião com PET Odonto 
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Fonte: Arquivos ProInt (2021) Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

 

 

 

 

Figura 58-Reunião com PET Eng Elétrica Figura 59-Reunião com PET História Pontal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivos ProInt (2021)  Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

Figura 60-Reunião com PET Matemática Figura 61-Reunião com PET Direito Pontal 
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Figura 62-Reunião com PET Física Figura 63-Reunião com PET Eng. de Alimentos 

Fonte: Arquivos ProInt (2022) Fonte: Arquivos ProInt (2022) 

 

 
3.3.4 Eventos com participação do ProInt 

 

Alguns dos eventos que o ProInt participou como colaborador são mostrados no 

quadro abaixo: 

 

Quadro 05 - Eventos que o ProInt participou como colaborador 
 

EVENTO DESCRIÇÃO 

Leitura coletiva programa BRaVE Os bolsistas do ProInt compartilharam a 

leitura do livro que aborda o trabalho de 

internacionalização em casa realizado por 

meio do BRaVE na UNESP. No livro, são 

explicados os fundamentos do 
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 intercâmbio virtual e ações estratégicas 

utilizadas na coordenação e realização da 

proposta. As reflexões geradas após a 

leitura foram compartilhadas nas redes 

sociais do ProInt. 

7º ECD Day O evento é anualmente promovido pelo 

curso de Letras: Inglês e Literaturas de 

Língua Inglesa da UFU e é aberto para a 

comunidade. O evento propõe a incursão 

de perspectivas oriundas de pessoas de 

diversas nacionalidades e posições 

discursivas sobre o tema “Resilience and 

resistance narratives in the face of COVID- 

19”. O ProInt participou do evento através 

de uma dinâmica envolvendo os egressos 

do curso Adolescentes Poliglotas e a 

experiência de realizar o curso durante a 

pandemia da COVID-19. 

XI Semana de Letras A participação do ProInt envolveu a 

coordenadora Maíra Córdula e os 

bolsistas Alysson Almeida, Mateus 

Silveira e Nayara de Oliveira com a 

apresentação do painel "Práticas de 

internacionalização em casa: fomentando 

o multilinguismo na aula de língua 

estrangeira". O evento foi organizado pelo 

PET Letras juntamente com o Instituto de 

Letras e Linguística da UFU. 

Participação em Congresso das Américas Na sétima edição do CAEI o ProInt teve a 
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sobre Educação Internacional (CAEI) 

2021 

oportunidade de compartilhar suas ações 

de internacionalização. O pôster: 

"Estudantes respondendo de forma digital 

e proativa aos desafios atuais " foi escrito 

pelos coordenadores do ProInt: Maíra 

Sueco Maegava Córdula, Valeska Virgínia 

Soares Souza, Verônica Angélica Freitas 

de Paula, Waldenor Barros Moraes Filho. 

O evento foi um momento de compartilhar 

iniciativas e boas práticas, tendo como 

tema: "Traçar o Futuro: Fortalecendo a 

Comunidade Global de Conhecimento". 

Congresso Internacional em 

Comemoração aos 30 Anos do 

MERCOSUL e 22 Anos do NEADI-PUCPR 

No Congresso foi apresentado pelo 

bolsista Tiago Diniz, como parte da sua 

pesquisa de iniciação científica, o artigo 

intitulado “O reconhecimento de diplomas 

do MERCOSUL na Universidade Federal 

de Uberlândia: agentes e mecanismos da 

integração” escrito em coautoria da Prof. 

Dra. Tatiana Squeff. No texto foi discutida 

a política da UFU para revalidação e 

reconhecimento de diplomas obtidos no 

exterior face à atuação do ProInt. 

Apresentação no Encontro Brasileiro 

sobre Internacionalização e Inovação em 

Estudos Linguísticos, Literários e 

Formação de Professores de Línguas 

No evento foi realizada uma palestra pela 

Prof. Dra. Valeska Virgínia Soares Souza 

intitulada “Internacionalização e Inovação: 

narrativas e possibilidades sobre ser 

professor de línguas na 

contemporaneidade”, além de uma mesa 
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 redonda com o Prof. Dr. Waldenor Barros 

Moraes Filho intitulada “A 

Internacionalização como recurso 

inovativo no trabalho dos professores de 

idiomas no contexto brasileiro”. 

Apresentação na 18º Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia (2021) - IFTM 

Campus Patrocínio 

Palestra ministrada pela Prof. Dra. 

Valeska Virgínia Soares Souza intitulada 

“Práticas de internacionalização: 

valorizando a ciência, a tecnologia e a 

inovação” 

Participação no VIII Congresso Latino- 

Americano de Formação de Professores 

de Línguas (CLAFPL) com o tema - 

Formação de Professores de Línguas em 

Tempos de Crises Sociais: Construindo 

Resistências 

Foi realizada a coordenação do Grupo de 

Trabalho ““Internacionalização da 

Educação” pelo Prof. Dr. Waldenor Barros 

Moraes Filho. 

Participação no II Congreso de 

Internacionalización Superior na cidade de 

Santa Fe, na Argentina. 

Apresentação da Comunicação oral 

intitulada “Programa de 

Internacionalización (ProInt UFU) ante los 

efectos de la COVID 19: proactividad 

digital” pela Profa. Dra. Valeska Virgínia 

Soares Souza 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) 
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Figura 64 - Leitura coletiva programa BRaVE 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

 
 

Figura 65 - Divulgação dos Adolescentes Figura 66 - Adolescentes Poliglotas no ECD 

Poliglotas no ECD Day  Day 
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Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 67 - Participação do ProInt na XI Semana de Letras 
 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

 

 
Figuras 68 e 69 - Participação do ProInt no CAEI 2021 
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3.3.5 Participação como ouvinte 

 
 

Alguns dos eventos em que o ProInt participou como ouvinte estão descritos abaixo: 

 
 

Treinamento do ACNUR (parceria com a Cátedra Sérgio Vieira de Melo UFU) 

 
 

Nesse treinamento foram ensinados os fundamentos básicos de Direito 

Internacional dos refugiados, com apresentação de conceitos-chave e uma abordagem 

mais aprofundada sobre as particularidades de diferentes grupos de refugiados, focando 

nos grupos mais vulneráveis. 

 
Participação em curso do Grupo de Cooperação Internacional de Universidades 

Brasileiras (GCUB) 

 
O curso Diálogo Intercultural oferecido pelo GCUB, composto por teorias e 

práticas sobre o diálogo intercultural e teve como objetivos: i) Promover relações 

harmoniosas entre membros de comunidades de diferentes culturas, ii) Propiciar 

formação de relacionamentos ou parcerias com grupos e organizações que celebram a 

diversidade e o multiculturalismo, iii) Oportunizar a conexão de pessoas mediante valores 

compartilhados e em comum, iv) Incentivar as pessoas a celebrar a diversidade em suas 

vidas profissionais e pessoais, organização de debate público, v) Produzir e disseminar 

conhecimento sobre o diálogo. 

 
MOOC 

 
 

Os Massive Open Online Courses (MOOCs), são cursos abertos em plataformas 

digitais, que permitem, por meio de ambientes virtuais, o acesso de milhares de pessoas 

a conteúdos de aprendizagem. Esses, geralmente oferecidos por instituições 

acadêmicas, são majoritariamente gratuitos, não havendo a necessidade de possuir pré- 
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requisitos para a inscrição. Desse modo, especialmente com o surgimento da pandemia, 

foi exigida uma readequação quanto aos métodos de estudo, fazendo com que houvesse 

uma grande busca por veículos remotos de ensino. 

Nesse sentido, unindo os obstáculos impostos pela disseminação do vírus e ao 

plano de trabalho do programa, foi proposto aos membros do ProInt, como atividade de 

extensão, a participação em MOOCs. Assim, com o objetivo de expandir o conhecimento 

acerca de diversas temáticas, em especial, a internacionalização, cada integrante se 

inscreveu em um curso online durante o semestre. Após o término, todos compartilharam 

suas experiências de aprendizagem por meio de uma apresentação aos outros colegas. 

 

Quadro 06 - Participação dos membros do ProInt em MOOCs 

 

MOOC Participant 
e 

Universidad 
e 

Professore 
s 

Plataforma Período de 
Realização 

Academic 
Recognition: 
promoting 
student 
exchange 
between Europe 
and Latin 
America 

Lucas e 
Tiago 

Universidad 
e do Porto 

- MiríadaX Abril/2021 a 
Maio/2021 

Achieving 

Sustainable 

Development 

Nayara Trinity 
College 
Dublin 

Martina 
Hennessy, 
Carol 
Newman, 
Gillian 
Wylie e 
Laurence 
Gill. 

Future 
Learn 

Novembro/ 
2021 à 
Dezembro/ 
2021. 

Double  degree 

agreement: 

what, why, and 

how do you 

make? 

Letícia UFRGS Paloma 
Dias 
Silveira e 
Nicolas 
Maillard 

Lumina - 
Educação 
para todos 
(UFRGS) 

Agosto/2021 
à 
Setembro/20 
21 

Global Carlos University of Dr. J, Coursera Setembro/20 
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Diplomacy – 

Diplomacy in the 

Modern World 

 London Simon 
Rofe 

 21 à 
Dezembro/2 
021 

Learning to 
teach online 

Mateus The 
University of 
New South 
Wales 

Simon 
McIntyre e 
Dr Negin 
Mirriahi 

Coursera Agosto/2021 
à / 
Dezembro/2 
021 

Learning how to 
learn: Powerful 
mental tools to 
help you master 
tough subjects 

Júlia MCMaster 
University 

Barbara 
Oakley e 
Terrence 
Sejnowski 

Coursera Agosto/2021 
à 
Setembro/20 
21 

Mindshift: Break 
through 
obstacles to 
learning and 
discover your 
hidden potential 

Mariana MCMaster 
University 

Barbara 
Oakley e 
Terrence 
Sejnowski 

Coursera Setembro/ 
2021 à 
Outubro/202 
1 

Scientific 
Writing 

Guilherme Stanford 
University 

 Coursera  

De la créativité à 

l'nnovation 

Marco 
Antônio 

Université 
de 
Bordeaux 

Stéphanie 
Cardoso, 
Marie 
Stutzmann, 
Matthieu 
Bacquin, 
Alain 
Filipowicz, 
Claude 
Dupuy, 
entre 
outros 

FUN.mooc Fevereiro/20 
22 à 
Março/2022. 

Internacionaliza 
ção em casa 
como  hub  na 
Educação 
Superior 

Júlia 
Lucas 
Mariana 
Nayara 

Universidad 
e Federal de 
Uberlândia 

Valeska 
Virgínia 
Soares 
Souza 

Google 
Meet e 
Moodle 

Janeiro/2022 
à Maio/2022 

English for Nayara RELO Brazil Jennifer Canvas Novembro/ 
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Business and 
Entrepreneurshi 
p 

  Janis Network 2021 à 
Janeiro/ 
2022 

Business 
Sustainability in 
the Circular 
Economy 

Ana Luiza University of 
London 

Alan 
Pilkington 

Coursera Abril/2022 - 
em 
andamento 

Fonte: Arquivos ProInt (2021 - 2022) 

 

As fotografias abaixo mostram a participação do ProInt em alguns dos eventos 

citados. 

 
Figura 70 - Participação em treinamento do Figura 71 - Participação em MOOC 

ACNUR 

  

Fonte: Arquivos ProInt (2021) Fonte: Arquivos ProInt (2021) 
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Figura 72 - Participação em MOOC Figura 73 - Participação em MOOC 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

 
 

Figura 74 - Participação em MOOC Figura 75 - Participação em MOOC 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) Fonte: Arquivos ProInt (2021) 
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Fonte: Arquivos ProInt (2022) Fonte: Arquivos ProInt (2022) 

 

 

Figura 76 - Participação em MOOC Figura 77 - Participação em MOOC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Arquivos ProInt (2021)  Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

Figura 78 - Participação em MOOC Figura 79 - Participação em MOOC 
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3.4 MIGUFU 

 
O MIGUFU (Mentor para a Integração Global da UFU) é um programa criado pelo 

Programa de Formação para Internacionalização (PROINT), em parceria com a Diretoria 

de Relações Internacionais (DRI/UFU), que se propõe a promover o diálogo e a 

integração entre os(as) estudantes internacionais e a comunidade acadêmica da UFU. 

Entre maio de 2020 e abril de 2022 a proposta foi adaptada devido à pandemia de 

COVID-19. Se trata de uma iniciativa voluntária dos(as) alunos(as) em prestar 

assistência a estudantes em mobilidade internacional, através de ações como: 

➢ Dialogar com o(a) aluno(a) internacional antes de sua chegada à UFU; 

➢ Fornecer ao estudante informações básicas sobre as possibilidades de 

moradia e custo de vida; 

➢ Ajudar o(a) estudante a obter alguma informação básica, quando 

necessário (ex.: informações sobre onde comprar coisas ou tirar 

documentos); 

➢ Prestar assistência ao processo de matrícula e utilização do Portal do 

Estudante; 

➢ Auxiliar o(a) aluno(a) sobre como acessar e utilizar a plataforma onde 

ocorrem as aulas e atividades avaliativas do ensino remoto; 

➢ Apresentar o(a) estudante às atividades de interação à distância e incluí-lo 

nos grupos de WhatsApp e demais redes sociais de interesse do estudante 

(ex.: apresentar o(a) aluno(a) a amigos(as) em reuniões online e incluir nos 

grupos de turma); 

➢ Incentivar o(a) aluno(a) internacional a aprender o idioma local e se inserir 

em atividades culturais (ex.: lives de artistas, canais brasileiros de 

entretenimento ou informação nas redes ou na TV, etc); 

➢ Se possível, encontrar com o(a) estudante internacional para fazer um tour 

pela Universidade ou pela cidade, para conhecer pontos turísticos ou 

passear, desde que seguindo as orientações de evitar aglomerações e usar 

máscaras, além de qualquer outra orientação sanitária vigente. Caso não 
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seja possível o encontro presencial, realizar um tour virtual a partir de fotos 

e vídeos da UFU e de Uberlândia. 

 

 
O Projeto MIGUFU preza pelo respeito entre todos os participantes envolvidos, não 

permitindo que nenhuma das partes envolvidas pratiquem ações de assédio ou 

constrangimento relacionadas: 

➢ À nacionalidade, raça ou grupo étnico; 

➢ À aparência física ou idade; 

➢ Às crenças religiosas e/ou percepções políticas; 

➢ Ao idioma falado e às bases educacionais; 

➢ Às questões de orientação sexual, identidade e expressão de gênero; 

➢ Ao nível de domínio das técnicas digitais. 

 
Havendo a ocorrência de desrespeito, o projeto MIGUFU não emite certificado e repassa 

o caso para as autoridades competentes, se for o caso. Todavia, no período analisado 

no presente relatório, todas as interações foram positivas. 

Figura 80: Logo MIGUFU 

Fonte: Arquivos ProInt (2022) 
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A organização do MIGUFU é realizada semestralmente. O ProInt recebe da DRI 

os dados dos Estudantes Internacionais. Então é enviado um e-mail de boas-vindas para 

estes estudantes explicando o que é o ProInt e convidando-os a participar do MIGUFU. 

 
Figura 81: Vista parcial do primeiro e-mail que os estudantes internacionais receberam 

do ProInt, na língua nativa dos estudantes. 
 

Fonte: Arquivos ProInt (2022) 
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Figura 82 - Divulgação para apadrinhamento no MIGUFU 

Fonte: Arquivos ProInt (2022) 

 

 
Antes da pandemia de Covid-19, o primeiro contato via e-mail incluía formulários 

em línguas internacionais para que os(as) estudantes internacionais pudessem adicionar 

informações. Devido à menor demanda causada pela pandemia, optou-se por pedir o 

envio de tais informações por e-mail, junto a um termo de adesão. Neste termo, além de 

concordar com o apadrinhamento e atitudes como respeito e contato constante com 

seu/sua MIGUFU, o(a) estudante internacional envia as seguintes informações: 

● Nome; 

● Número de matrícula; 

● CPF (ou passaporte); 

● E-mail; 

● Telefone: 

● Curso/Campus: 

 
 

   Os(as) estudantes brasileiros(as) que apadrinha o(a) estudante internacional assina um 

termo semelhante e assim recebe certificado de 20 horas para cada semestre de 

apadrinhamento. Embora o(a) estudante internacional não receba certificado, o termo é 

assinado para garantir ciência das regras de respeito mútuo e não discriminação. 
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Após o envio do termo de adesão por parte do(a) estudante internacional, o(a) 

MIGUFU é selecionado. Em ordem respectiva de prioridade, o(a) MIGUFU escolhido 

deve fazer parte do mesmo curso, língua e/ou campus do(a) estudante internacional. 

Com os dados do termo de compromisso de ambas as partes, o telefone e o e- 

mail do(a) estudante internacional é repassado para o(a) MIGUFU, que faz contato com 

a pessoa que irá apadrinhar. 

Quando o(a) estudante internacional vai embora, responde a um formulário de 

atividades realizadas. O(a) MIGUFU responde a um formulário semelhante e havendo 

convergência nas respostas, é emitido o certificado do(a) MIGUFU. 

 
 

Figura 83: Vista parcial da versão do(a) MIGUFU do formulário de finalização do 

apadrinhamento 

 

 
Fonte: Arquivos ProInt (2022) 
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3.5 DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS 

 
 

No período relato no presente texto, o ProInt utilizou suas redes sociais para a 

realização de séries de postagens relacionadas à internacionalização, buscando ampliar 

o acesso à informação da comunidade acadêmica e externa à universidade. 

 

Quadro 07 - Divulgação em Redes Sociais 
 

Série Tema Período Publicações 

ProInt contra a 

COVID 

Políticas de prevenção à 

COVID pelo mundo 

04/2020 a 06/2020 11 

ProInt no Going 

Global 

Participação do ProInt em 

evento internacional 

06/2020 a 07/2020 28 

ProInt explica os 

rankings 

Informativos sobre 

rankings internacionais 

10/2020 a 12/2020 e 

05/2021 a 06/2021 

14 

ProInt explica  o 

Edital  de 

Credenciamento 

Informativos sobre 

mobilidade internacional 

10/2021 a 03/2022 16 

Fonte: Arquivos ProInt (2020 - 2021) 

 
ProInt contra o COVID: 

 
 

Na série “ProInt contra o COVID”, foram convidados estudantes internacionais com 

ligação à UFU, para falarem sobre as medidas tomadas em seus países de origem que 

colaboraram positivamente para o combate ao COVID-19. Um exemplo, é o Ahmed 
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Aldana Soto, que foi também integrante do ProInt. Ele contou um pouco sobre as 

medidas positivas tomadas pelo México. 

 
Figura 84: 

Fonte: Arquivos ProInt (2020) 

Durante essa série, também foram divulgados updates relacionados à pandemia. 

Figura 85: 
 

Fonte: Arquivos ProInt (2020) 
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ProInt no Going Global: 

 
 

Nesta série, os bolsistas do ProInt selecionaram e resumiram palestras e pôsteres que 

contêm assuntos relacionados à educação e pandemia; mobilidade; diversidade; 

inclusão; equidade; desenvolvimento sustentável; ensino remoto; aprendizagem em um 

mundo pós-COVID; empreendedorismo, e entre outros temas importantes de serem 

tratados. 

Abaixo estão listadas as palestras e os pôsteres que foram apresentados nas postagens. 

 
 

PALESTRAS 

a) Global Learners and Universities of the Future 

b) Diversity, Equity and Inclusion in Higher Education 

c) How do Universities ensure Quality Teaching Online? 

d) Leading with Integrity: Sustaining Ethical Leadership and Governance in Higher 

Education: 

e) Reaching the Sustainable Development Goals: Universities and Students Looking 

for Solutions 

f) Global Learning in a post-COVID World 

 
 

 
PÔSTERES 

a) Enhancing Transnational Mobility: Overcoming Barriers to Student Integration 

b) Environment, our Home 

c) Supported Distance Learning Programmes: Global Context, Local Relevance 

d) The Academy Data Café 

e) The Changing Nature of the Learner Population: Supporting non-Traditional 

Students 

f) What makes African Leadership Academy effective as a Leadership Learning 

Institution 
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g) Assessing the Role of Universities in producing Entrepreneurs for Fourth Industrial 

Revolution 

 
Figura 86: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Arquivos ProInt (2020) 

Figura 87: 

Fonte: Arquivos ProInt (2020) 
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ProInt Explica os Rankings 

 
 

A partir da intensificação dos trabalhos na UFU para a promoção da universidade em 

rankings internacionais, o ProInt passou a divulgar periodicamente os resultados obtidos. 

Nesse sentido, identificou-se a necessidade de informar a comunidade acadêmica e 

externa sobre os rankings os quais a UFU foi classificada e quais as suas características. 

A primeira edição da série ocorreu entre outubro e dezembro de 2020 e teve dez 

postagens sobre os seguintes temas: 

1. o que são rankings e qual a sua importância; 

2. o que o THE Mundial mede; 

3. o que o THE para América Latina mede; 

4. o que o THE by Subjects mede; 

5. o que o World Universities Ranking by Subject mede; 

6. o que o THE Impact mede; 

7. o que o QS Mundial mede; 

8. o que o QS para América Latina mede; 

9. Como posso contribuir para o bom desempenho da UFU nos rankings 

universitários internacionais ; 

10. Resumo dos resultados. 

 
 

A segunda edição da série incluiu informações sobre novos rankings nos quais a UFU 

aparece, sendo quatro publicações no total entre maio e junho de 2021: 

1. o que o THE Emerging Economies mede; 

2. o que o QS by Subjects mede; 

3. o que o CWUR mede; 

4. o que o UniRank mede. 

 
Além desse trabalho de divulgação, o ProInt também oferece sua contribuição a 

partir da ajuda da participação de um de seus membros na Comissão para 

Acompanhamento de Lançamento de Dados Institucionais da UFU em Rankings 
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Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

 

 

 

 

Universitários Internacionais, bem como no apoio de alguns membros na consolidação 

dos dados dos rankings. 

 
Figura 88: 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

 

 
Figura 89: 
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Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

 

 

 

 

Figura 90: 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

 
 

Resultados dos Rankings 

 
Figura 91: QS Latin America University Rankings 2021 
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Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

 

 

 

 

Figura 92: 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

 
 

Figura 93 :THE World University Rankings 2021 
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Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

 

 

 

 

Figura 94: THE Latin America University Rankings 2020 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

Figura 95: THE World University Rankings by Subject 2021 
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Figura 96: QS World University Rankings by Subject 2021 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

 
 
 
 

Figura 97: 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) 
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Figura 98: Times Higher Education Emerging Economies University Rankings 2021 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

 
 
 
 

Figura 99:Times Higher Education Impact Rankings 
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Figura 100; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

Figura 101: 
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Figura 102: Center for World University Rankings 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

 
 

ProInt Explica o Edital de Credenciamento 

 
 

Nesta série de postagens, o ProInt explicou o que é e como funciona a mobilidade 

internacional na UFU. Ademais, foram postadas instruções de como um potencial 

estudante de mobilidade pode se preparar para o edital, além de ter sido explanado como 

esse mecanismo utilizado pela Universidade funciona. Foi também compartilhado os 

Programas de Mobilidade envolvidos. 
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Figura 103: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

Figura 104: 
 

Fonte: Arquivos ProInt (2022) 

 
 

 
3.5.2 Legendas de postagens em mais de um idioma 

 
 

A partir da pesquisa realizada pelo membro do ProInt Carlos Victor Silva Nicacio, 

“Influência das tecnologias digitais e mídias sociais na internacionalização do ensino 
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superior, um estudo de caso na Universidade Federal de Uberlândia”, foi possível 

identificar, nas redes sociais da Universidade Federal de Uberlândia, uma lacuna no que 

diz respeito a conteúdo produzido para o público internacional, isso no sentido de que as 

postagens realizadas não possuíam versões traduzidas para quaisquer outros idiomas a 

fim de tornar o acesso de outros países aos nossos conteúdos, mais fácil e atraente. 

Com essa perspectiva, buscando novas formas de internacionalizar, a partir do 

início do mês de Setembro de 2021, a equipe de marketing do ProInt passou a 

implementar o uso de dois ou mais idiomas nas descrição das postagens para as redes 

sociais, visando a acessibilidade às informações para usuários de diversas línguas, 

facilitando o engajamento dos próprios estudantes, professores e servidores 

internacionais que se encontram na UFU, assim como, para àqueles que visam entrar 

e/ou visitar a UFU. Mas para além disso, também criando incentivo para que outras 

unidades dentro da universidade venham a fazer o mesmo em sua criação de conteúdo, 

pois, como é destacado dentro da pesquisa, a internacionalização da universidade deve 

ser realizada através de ações conjuntas das unidades. 

 
Figura 105: 

Fonte: Arquivos ProInt (2022) 
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Figura 106: 
 

 
Fonte: Arquivos ProInt (2022) 

Figura 107: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivos ProInt (2022) 
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Figura 108: 

Fonte: Arquivos ProInt (2022) 

 
 
 
 
 

Figura 109: 

Fonte: Arquivos ProInt (2022) 

 
 

 
4. MOVIMENTOS RETROSPECTIVOS E PROSPECTIVOS 
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Analisando retrospectivamente e prospectivamente as ações implementadas pelo 

ProInt, faz-se necessário a apresentação dos objetivos alcançados, referente às metas 

propostas pelo plano de Internacionalização da UFU. Adjunto a esse tópico, 

abordaremos também as ações futuras que estão sendo planejadas pela coordenação e 

pelos membros do ProInt. 

 
4.1 Objetivos Alcançados 

 
 

Para nortear as ações do ProInt, foram considerados os objetivos do Plano de 

Internacionalização (PInt) da UFU. Acreditamos que os seguintes objetivos foram 

alcançados: 

Em termos de cooperação internacional, instituímos projetos PIVIC na área de 

Internacionalização e continuamos com o programa de acolhimento e acompanhamento 

de pesquisadores e discentes estrangeiros. 

Em termos de atração de pesquisadores e estudantes estrangeiros, tivemos o 

contexto da pandemia como impeditivo da continuação da referida ação. Primeiramente, 

ficou proibida a mobilidade transfronteiriça durante o período ao qual esse relatório se 

refere. Além disso, as possibilidades de mobilidade e intercâmbio virtual ainda não 

haviam sido implementadas na instituição e apenas incursões tentativas nessa seara 

começaram a ser colocadas em prática. Em termos de infraestrutura para a 

internacionalização, compreende-se que a falta de infraestrutura tecnológica digital 

pesou negativamente para a migração das ações de mobilidade para o contexto virtual. 

Em termos de línguas estrangeiras e o processo de internacionalização, 

contribuímos da seguinte forma: ofertamos curso/projeto multilíngue, com foco no 

Espanhol, Francês e Inglês; traduzimos textos advindos de demanda do escritório de 

relações internacionais e, nas postagens nas redes sociais, inserimos traduções das 

legendas do Português para o Inglês (English Below), a fim de que os posts tivessem um 

maior alcance. 
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Em termos de inovação, contribuímos com a produção e divulgação de materiais 

em formato e meio virtual, para o compartilhamento de oportunidades e notícias 

relacionadas à internacionalização. 

 
 

4.2 Ações futuras do ProInt 

 
 

Em geral visamos: 

- A partir das reuniões com os PETs, manter a reflexão sobre as ideias que surgem 

durante esses encontros, e buscar sempre ajudar no que estiver ao nosso alcance; 

- Continuar a realização dos MOOCs; 

- Ampliar o número de parceiros; 

- Planejar e desenvolver pesquisas relacionadas à internacionalização; 

- Divulgar ações do ProInt por meio das redes sociais; 

- Colaborar para a melhoria do ranking da UFU; 

- Continuar a ofertar o projeto Adolescentes Poliglotas; 

- Coletar o feedback dos participantes do projeto Adolescentes Poliglotas; 

- Participar e organizar eventos de internacionalização; 

- Emitir certificados para ações que são de direito a emissão; 

- Identificar potenciais "padrinhos" para o programa MIGUFU; 

- Organizar eventos de integração MIGUFU; 

- Coletar o feedback MIGUFU; 

- Analisar a demanda do Campus Pontal de oferta de cursos de idiomas em campi 

fora de sede, como apontado pelos membros da equipe do PET do referido campus. 

 
Podcast “Internacionaliza UFU” 
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Figura 110: 

Fonte: Arquivos ProInt (2021) 

 
 

O Podcasts “Internacionaliza UFU” surgiu durante o planejamento para o ano de 

2021 como parte da diversificação de mídias produzidas pelo ProInt a fim de atingir mais 

pessoas através de diferentes formatos. O episódio piloto foi gravado e editado tendo 

como convidada a Prof. Dra. Valeska Virgínia Soares Souza comentando sobre “o ensino 

de línguas e a internacionalização”. 

O roteiro planejado possui a seguinte organização: 

1. Apresentação geral da convidada realizada por um membro do ProInt; 

2. Apresentação de ações da convidada relacionadas ao tema do episódio 

feita pela própria convidada; 

3. Comentários da convidada em um minuto sobre o que é 

internacionalização; 

4. Primeira provocação feita por um membro do ProInt; 

5. Resposta da convidada à primeira provocação; 

6. Na edição, inserção de um comentário à resposta da convidada; 

7. Segunda provocação feita por um membro do ProInt; 

8. Resposta da convidada à segunda provocação; 

9. Na edição, inserção de um comentário à resposta da convidada; 

10. Membro do ProInt faz uma pergunta enviada pelo público (coletada através 

das redes sociais); 

11. Sequência de cinco perguntas rápidas sobre internacionalização. 
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A publicação oficial do episódio piloto e a gravação dos demais episódios não 

foram realizadas e devem acontecer nos meses que seguem. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O relato das ações do ProInt no biênio 2020/2022, mesmo no contexto adverso 

da pandemia da COVID-19, aponta para a necessidade de investimento na preparação 

para a Internacionalização em casa, que democratiza a internacionalização, ampliando 

o acesso a todos os estudantes e não a poucos selecionados que têm os meios 

financeiros para serem móveis. “Representa uma oportunidade de incorporar o 

aprendizado global no currículo principal, movendo a internacionalização das margens 

de uma instituição (onde ela geralmente reside) para o centro” (GREEN, 2021, p. 101). 

Talvez tenha ficado claro, no contexto adverso, que enquanto a internacionalização não 

for privilegiada e pensada para aqueles que estão em casa, no ambiente doméstico, não 

teremos uma política inclusiva, para todas e todos. 

Nussbaum (2002, p. 296) aponta que “a educação para a cidadania mundial tem 

duas dimensões: a construção de cursos básicos necessários que todos os alunos fazem 

e a infusão de perspectivas de cidadania mundial em cursos mais avançados nas 

diferentes disciplinas”. Equipes formadas por discentes e docentes, como o ProInt, em 

sua exploração pelas práticas de internacionalização podem colaborar sobremaneira 

para levar a mensagem da cidadania global tanto para a comunidade interna como a 

externa. 

Santos Jorge (2018) defende a ampliação do que é concebido como 

internacionalização e aponta que junto com o multiculturalismo os conceitos se mostram 

como caminhos apropriados para cumprimento da agenda 2030 da UNESCO para o 

enfrentamento dos desafios do século XXI. As inúmeras possibilidades de 

internacionalização para além da mobilidade internacional docente e discente têm sido 

subvalorizadas e isso é algo que demanda mudanças. Assim, cabe à instituição superior 

apoiar iniciativas para o ProInt, já em ação há quatro anos, e mais amadurecido para seu 
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processo de institucionalização, o que esperamos estar registrado no próximo relatório 

bianual. 
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PLE desse semestre foi 

ministrado nos meses de 
agosto e setembro

Aplicação do TOEFL
Aplicação do exame pelos 
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Vem pra UFU
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2019
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Julho

Finalização da 
primeira turma 
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projeto 
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Poliglotas

Participação no 
projeto “Incentivo à 

participação de 
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Os membros do ProInt 
participaram de ação 
no projeto, o qual foi 
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Vérica Freitas



Janeiro
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novos bolsistas
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projeto

Fevereiro
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estudantes 
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à UFU

Março

Mobilização para o 
combate ao 
COVID-19

Abril

Participação dos 
membros ProInt na 
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Global

Junho

2020
Maio

Postagens 
informativas acerca 

do COVID-19 
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projeto 
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Março
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ProInt
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“Internacionalização 
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