
III SIN – SEMINÁRIO DE INTERNACIONALIZAÇÃO UFSJ 
7 A 11 de novembro de 2016 

 

COMUNICAÇÕES 
 

  
SSeessssããoo::  1  
DDaattaa::  08/11/2016 (terça-feira)  
HHoorráárriioo::  10h45 – 12h15  
SSaallaa::  3.06 (Campus Santo Antônio)   
 
 
Apresentador: Guilherme Neves Medeiros 
                           Discente do curso de Engenharia Mecânica da UFSJ 
Resumo: Apresentação da experiência de intercâmbio nos Estados Unidos durante o período de 08/2015 - 
07/2016. Dificuldades de adaptação, adaptação à cultura diferente, alimentação, projetos e oportunidades de 
trabalho acadêmico. 

 

Apresentador: Talisson Eduardo 
                           Discente do curso de Engenharia de Telecomunicações da UFSJ 
Resumo: Segundo um estudo realizado pela Association of Language Travel Oganizations, os destinos mais 
procurados para intercâmbios são Austrália, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, pois a maioria dos 
estudantes deseja aprender a língua mais usada no mundo, o inglês. Contudo, outros países podem oferecer 
experiências incríveis e desejadas. Nesta apresentação, será abordado motivos para conhecer/estudar no 
Chile: um país que tem a nossa cara, uma língua parecida com o português, uma natureza incrível, um povo 
festeiro e receptivo, além de ser um passeio pela história da América do Sul.  
 
 

Apresentadora: Thayanne Nascimento 
                              Discente do curso de Comunicação Social – Jornalismo da UFSJ 
Resumo: Atualmente, é fundamental que as pessoas assumam um posicionamento cosmopolita e busquem 
interlocuções com novas culturas, treinando diferentes olhares sobre o mundo, para que possam ampliar seus 
horizontes e, assim, amealhar bagagem própria de informação e de conhecimento. Estudar uma mesma 
temática em mais de uma perspectiva é um dos ganhos que o intercâmbio oferece. O curso de Ciências da 
Comunicação da Universidade do Porto tem como uma de suas ênfases a assessoria de comunicação. Durante 
o intercâmbio, tive a oportunidade de me aperfeiçoar nessa área de atuação e trabalhar meu artigo científico 
"Os governantes e a administração da imagem em redes sociais nos períodos de crise: um estudo sofre a 
fanpage de Dilma Rousseff" sob a ótica da UFSJ, representada pelo meu orientador, e da UP. 
 
 

Apresentadora: Lis de Queiroz Maldos 
                             Discente do curso de Comunicação Social – Jornalismo da UFSJ 
Resumo: Esta websérie teve como objetivo documentar as experiências de intercâmbio realizadas por alunos 
brasileiros na cidade e Universidade do Porto, em Portugal. Foram realizadas dez entrevistas que resultaram 
em sete episódios com temas que abordavam:1. a apresentação dos intercambistas e motivos para realizar 
um intercâmbio; 2. a escolha do Porto como cidade de destino e as primeiras impressões da cidade; 3. as 
semelhanças e diferenças entre Brasil e Portugal- língua, hábitos e costumes; 4. como é estudar no Porto; 5. a 
xenofobia em Portugal; 6. o machismo em Portugal e 7. as últimas impressões sobre a experiência do 
intercâmbio na cidade do Porto. Esse trabalho problematiza as diversas percepções e experiências de 
brasileiros em Portugal e oferece um panorama informativo sobre o intercâmbio. 
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SSeessssããoo::  2  
DDaattaa::  08/11/2016 (terça-feira)  
HHoorráárriioo::  17h – 18h30   
SSaallaa::  3.06 (Campus Santo Antônio)   
  
Apresentadora: Edelyne Nunes Diniz de Oliveira 
                              Universidade Federal de Minas Gerais 
Resumo: O objetivo deste trabalho é refletir sobre o processo de internacionalização e a inserção do francês, 
língua estrangeira, na grade curricular da educação básica brasileira, traçando uma ponte entre a 
universidade (no âmbito do estágio docente em LE) e a escola. Avaliamos: Por que implementar mais uma 
língua estrangeira na educação básica e como pode ser usada enquanto proposta multiculturalista? Os 
recursos linguísticos são capazes de promover aproximações globais, proporcionar diferentes conhecimentos 
enciclopédicos e mosaicos culturais quando são investidos na formação do aluno ainda no ensino básico, 
porque corrobora para uma visão crítica e permite que ele possa explorar melhor os elementos do mundo 
através de outras línguas além da língua materna. Esse estudo pauta-se nas concepções de Pietraróia (1997) e 
Maingueneau (2004) para discutir como o ensino de francês LE pode projetar no aluno o interesse pela língua 
materna, estimulando-o ao desenvolvimento das competências linguísticas e a habilidade de leitura e escrita 
igualmente em uma língua estrangeira, visto que há estratégias eficientes para o ensino/aprendizagem de LE 
que refletem na aprendizagem de língua materna. Além disso, acrescenta à formação, à didática e à 
performance do professor em sala de aula. A importância de se refletir sobre o currículo escolar na atualidade, 
implica inserir novos horizontes linguísticos e discutir uma política linguística na educação basilar em seus 
parâmetros curriculares, de modo a tornar o sistema educacional mais democrático e capaz de oferecer aos 
alunos novas possibilidades disciplinares. Destacamos ainda a importância da abordagem comunicativa como 
um projeto metodológico que pode ser usado para integrar o ensino de FLE e PLM, pois defendemos que o 
plurilinguismo pode ser uma realidade desde a esfera escolar e pode ser tomado nas políticas linguísticas para 
o acolhimento e para a internacionalização da língua estrangeira e da própria língua materna. 
 
 

Apresentadora: Mayara Tsuchida Zanfra 
                            Docente do Instituto Federal de Santa Catarina 
Resumo: O programa Fulbright FLTA é um programa do governo americano que leva professores de vários 
países para ensinarem suas línguas nativas nos Estados Unidos. Fui Professora Assistente da professora de 
Português como Língua Estrangeira na universidade de Tulsa, e minhas tarefas variavam de preparar 
atividades para sala de aula a organizar eventos culturais e mobilizar o TU Brazil Club. Esta 
internacionalização proposta pelo governo americano possibilita um intercâmbio com via de mão dupla, onde 
o intercambista, ao mesmo tempo que entra em contato com a cultura e língua americanas, também envolve 
os alunos da universidade com a cultura e a língua do país do intercambista. Portanto, o objetivo desta 
comunicação é afirmar a validade deste tipo de programa para a internacionalização do ensino. 
 
 

Apresentadora: Natália Moreira Tosatti 
                             Docente do CEFET-MG 
Resumo: A Secretaria de Relações Internacionais do CEFET-MG tem como princípio estabelecer relação direta 
entre internacionalização e difusão da língua portuguesa. A oferta regular de cursos de PLE tem sido ação 
implementada pela Secretaria, além de constituir objeto de pesquisa de iniciação científica e de pós-
graduação na instituição. Defendendo uma visão intercultural de ensino e aprendizagem de língua 
estrangeira, os cursos ofertados englobam aspectos relacionados não só à língua padrão, mas a suas 
variações e à cultura que é aprendida e expressada por meio desse idioma.  Nesta comunicação 
apresentaremos a organização dos Cursos de PLE ofertado aos alunos intercambistas. 
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Apresentadoras: Livia Reis, Adriana Maciel, Marina Souza 
                               Universidade Federal Fluminense 
Resumo: Este trabalho objetiva contextualizar o Programa de Universalização em Línguas Estrangeiras – 
PULE, implementado em 2012, pela Universidade Federal Fluminense (UFF) no âmbito das ações voltadas para 
a internacionalização da universidade e para a inserção acadêmica. O PULE visa preparar linguisticamente os 
estudantes em condições de vulnerabilidade social para os programas de mobilidade, uma vez que 
determinantes socioeconômicos são alguns dos principais responsáveis pela exclusão de grande parte da 
população ao ensino superior, principalmente no setor público. A proposta do PULE encontra amparo nos 
estudos sobre políticas linguísticas e sobre políticas educativas. 
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SSeessssããoo::  3  
DDaattaa::  09/11/2016 (quarta-feira)  
HHoorráárriioo::  8h30 – 10h  
SSaallaa::  3.06 (Campus Santo Antônio)   
  
Apresentador: Rodrigo Pereira dos Reis 
                          Discente do curso de Arquitetura da UFSJ 
Resumo: A apresentação é estruturada a partir de uma experiência vivenciada durante meu período de 
intercâmbio na Università degli Studi Roma Tre, especificamente na disciplina de “Arte Cívica”, que reuniu 
estudantes e artistas de nacionalidades distintas, com o objetivo de explorar e intervir na periferia romana.  
Objetiva-se mostrar as barreiras linguísticas vividas em uma experiência interdisciplinar internacional, a 
metodologia utilizada durante este período e os resultados obtidos. 
 
 

Apresentador: Gabriel José Carneiro 
                           Discente do curso de Teatro da UFSJ 
Resumo: Mobilidade internacional para "Hochschule für Bildende Künste Braunschweig", Braunschweig, 
Alemanha. Parceria internacional entre a UFSJ e a HBK, com bolsa UFSJ, um semestre letivo em Artes Cênicas. 
Realização de estágio no "Staatstheater Braunschweig". Visita a projetos artístico-culturais, e ações artístico-
pedagógicas em escolas públicas. Voluntariado em projeto teatral/cultural incluindo visitas a espaços culturais 
e montagem de um experimento cênico com cidadãos locais e refugiados. 
 
 

Apresentadora: Gabriela Ferreira de Andrade 
                            Discente do curso de Filosofia da UFSJ 
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo explicitar as experiências obtidas durante o intercâmbio na 
Universidad de Monterrey, no México. O viés a ser tomado permeia entre a compreensão de como é viver em 
um país latino americano, que sofre diariamente diversas influências dos Estados Unidos; e, como é estar 
inserido em uma universidade com sistema americano de ensino. Discutiremos também, como se instaura o 
planejamento de acolhimento aos estrangeiros, serviços prestados aos alunos e intercambistas, e como são 
empregadas as políticas linguísticas na universidade. Ao final, mostraremos um pouco da cultura local do país, 
mais especificadamente da cidade de Monterrey, a qual situa-se a universidade anfitriã, tentando 
desmistificar o estereótipo enraizado, referente a cultura mexicana. 
 
 

Apresentador: Luiz Ricardo Almada de Oliveira 
                           Discente do curso de Psicologia da UFSJ 
Resumo: Jáen é um dos destinos mais escolhidos pelos estudantes que desejam realizar intercâmbio na 
Espanha. Encontramos ali uma imensa variedade de culturas, além de uma universidade preparada para 
receber estudantes de diversos lugares do mundo. Nesta comunicação, serão apresentados detalhes sobre a 
realização de uma mobilidade acadêmica na U. Jaén, pelo olhar de um estudante de psicologia, discutindo 
informações úteis sobre matricula, como se preparar antes da viagem, como realizar contato inicial com a 
universidade, bem como condições e custo de vida na cidade. Também, serão compartilhadas  informações 
sobre atividades que podem ser realizadas na cidade e nas importantes cidades vizinhas, bem como as 
ansiedades, medos, expectativas e realizações do período de intercâmbio. 
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SSeessssããoo::  4  
DDaattaa::  09/11/2016 (quarta-feira)  
HHoorráárriioo::  14h30 – 16h   
SSaallaa::  3.06 (Campus Santo Antônio)   
  
Apresentadora: Danielly Rodrigues Tolentino 
                             Técnico Administrativo da UFMG 
Resumo: Serão apresentadas algumas ações da internacionalização doméstica como o case de Duplo Título 
que a UEMG desenvolve com o Politécnico di Torino, em parceria com a FAPEMIG; a criação dos Núcleos de 
Apoio ao Intercambista nas Unidades da UEMG na capital e interior de Minas Gerais; e o blog “Com Legenda” 
da Escola de Design, juntamente com a disciplina optativa Mobilidade Acadêmica I e II. 
 
 

Apresentadora: Lina Coimbra Donnard 
                             Técnico Administrativo Da Université de Montréal 
Resumo: Projeto UdeM - Brasil  
Em fevereiro de 2013 a UdeM lançou um projeto de internacionalização para atrair mais estudantes 
brasileiros. Eu participei da concepção do projeto como estudante embaixadora:  
 
Site em português: www.umontreal.ca/brasil  
Meu perfil Facebook UdeM: www.facebook.com/linadonnard.universitedemontreal  
Grupo de discussão e ajuda no Facebook: www.facebook.com/groups/udembrasilcanada  
Video sobre a universidade onde explico o projeto: https://www.youtube.com/watch?v=QsvWtUGz4a8  
Entrevista no Canadá sobre o projeto (à partir minuto 10:15): http://tinyurl.com/mbpz8n3  
Vou explicar os detalhes do modelo de promoção e atração de estudantes brasileiros e por que esse projeto 
tem sido um sucesso. Esse modelo pode ser aplicado à qualquer universidade. 
 
 

Apresentadora: Orlanda Mabel Cordini De Rosa 
                             Diretora de Relações Internacionais – UFVJM 
Resumo: Muito além das políticas oficias: O Processo de Internacionalização da UFVJM A UFVJM tem tomado 
uma atitude de querer romper com a inércia que é colocada pelas políticas oficiais de internacionalização. A 
pergunta que a Diretoria de Relações Internacionais desta IES se pergunta: O que é possível fazer para 
restabelecer a dinâmica de internacionalização em casa?  
Novos cenários de cooperação:  
- Instituições de Educação Superior interessados na cooperação em bi parceira  
- Instituições não tradicionais na cooperação internacional  
O papel do ensino de línguas: 
 - A mobilização interna para atender ao busca do segundo idioma  
- Algumas experiências fora do eixo IsF 
 

Apresentadora: Juliana Alves Mota Drummond 
                             Docente da UFSJ 
Resumo: O Projeto CASA ABERTA tem como objetivo facilitar e ampliar as relações entre artistas da academia 
(professores, técnicos e alunos do curso de Teatro e Música) e a comunidade artística externa (regional, 
nacional e internacional). Ao tratar o espaço da universidade como uma Casa Aberta, utilizamos a premissa de 
que nela o trânsito, as trocas e os encontros são valorizados, pois eles são capazes de ampliar nossas 
habilidades de enxergar, entender e dialogar com o outro.  
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SSeessssããoo::  5  
DDaattaa: 10/11/2016 (quinta-feira)  
HHoorráárriioo::  9h – 10h30  
SSaallaa::  3.06 (Campus Santo Antônio) 
  
Apresentação dos alunos estrangeiros dos programas de graduação da UFSJ: títulos e resumos serão 
divulgados em breve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III SIN – SEMINÁRIO DE INTERNACIONALIZAÇÃO UFSJ 
7 A 11 de novembro de 2016 

 

SSeessssããoo::  6  
DDaattaa::  10/11/2016 (quinta-feira)  
HHoorráárriioo::  10h45 – 12h15  
SSaallaa::  3.06 (Campus Santo Antônio)   
  
 

Apresentação dos alunos estrangeiros dos programas de pós-graduação da UFSJ: títulos e resumos serão 
divulgados em breve. 
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SSeessssããoo::  7  
DDaattaa::  10/11/2016 (quinta-feira)  
HHoorráárriioo::  14h – 15h30   
SSaallaa::  3.06 (Campus Santo Antônio)   
  
Apresentadora: Izaulina Videira Ramos Lourenço 
                           Técnico Administrativo da Universidade Federal de Roraima 
Resumo: O Programa de Apadrinhamento criado em 2015 auxilia o estrangeiro no intercâmbio na UFRR. As 
vivências entre estudantes brasileiros e alunos das Américas, Caribe e África contribuem para a recepção e 
acolhimento, onde a troca de conhecimentos, receptividade e humanização são os resultados relevantes 
observados nos relatos e nas avaliações dos padrinhos, reforçando o processo de internacionalização na UFRR. 
 
 

Apresentadoras: Elaine Parreiras, Luciana Fiuza, Michelle Gontijo 
                              Universidade Federal de Minas Gerais 
Resumo: Pretende-se apresentar boas práticas de acolhimento de estudantes e pesquisadores internacionais 
da UFMG pela Diretoria de Relações Internacionais-DRI. Percebeu-se a demanda por pesquisas que 
contemplem o impacto da gestão de processos nas atividades de acolhimento. Fez-se então o compêndio das 
diversas atividades desenvolvidas pelo Setor de Acolhimento, possibilitando o mapeamento e o gerenciamento 
mais sistemático das informações, identificando-se as melhores práticas. Compilou-se materiais e 
descreveram-se as operações intrínsecas aos setores. Houve a elaboração do Portfólio de Acolhimento e o 
desenho de um Fluxograma de Processos. Propõe-se, ainda, o compartilhamento dessas práticas com outros 
setores da UFMG e com outros escritórios de internacionalização em instituições brasileiras. 
 
 

Apresentadora: Ludmila Garonce 
                             Secretária – Assessoria para Assuntos Internacionais da UFSJ 
Resumo: O objetivo desta apresentação é evidenciar o processo de acolhimento dos alunos americanos que 
participam do programa Flagship/Português, desenvolvido em parceria entre a UFSJ e a University of 
Georgia/UGA e financiado pelo National Security Education Board (NSEB) do Departamento de Defesa dos 
Estados Unidos da América. No âmbito do acolhimento desses alunos, é desenvolvido um trabalho pautado 
nos seguintes pilares: recepção e orientação, minimização do choque cultural, inserção acadêmica, social, 
cultural e profissional. Nesta sessão, serão apresentadas as estratégias utilizadas pela secretaria executiva 
para facilitar os trâmites administrativos e acadêmicos dos alunos, assim como minimizar o choque cultural e 
permitir uma inserção na cultura brasileira pela ótica da identidade mineira. 
 
 

Apresentador: Hiago Higor de Lima 
                          Discente do curso de Letras da UFSJ 
Resumo: A pesquisa tem como objetivo investigar as experiências de aprendizagem de português de 
estudantes estrangeiros participantes do projeto Expressions da UFSJ, a fim de que se possa ampliar o 
conhecimento sobre o processo de aprendizagem de línguas estrangeiras, além de propor ações para 
aprimorar a prática do ensino de PLE. Narrativas desse contexto constituem o corpus de análise, tendo como 
aporte o marco de referência experiencial (MICCOLI, 2007, 2010, 2014). A análise dos dados evidencia que as 
experiências desses estudantes apresentam características particulares que diferem das de alunos brasileiros 
estudantes de outras línguas. Ademais, as experiências tomam proporções diferentes, uma vez que cada um 
possui experiências e crenças únicas, que modulam seus processos de aprendizagem. 
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SSeessssããoo::  8  
DDaattaa::  10/11/2016 (quinta-feira)  
HHoorráárriioo::  16h – 17h30   
SSaallaa::  3.06 (Campus Santo Antônio)   
  
Apresentadoras: Climene F. Brito Arruda; Deise Prina Dutra; Katherine N. Pereira Oliva; Luciana D. de Macedo 
                              
Resumo: No quarto ano de curso de Inglês para Fins Acadêmicos da UFMG, desejamos compreender as 
repercussões das disciplinas. Dessa maneira, alunos e professores discorreram sobre o crescimento acadêmico 
e profissional e o desenvolvimento de habilidades linguísticas. Resultados apontam que os alunos destacam o 
impacto positivo no desenvolvimento de habilidades de produção oral e escrita. Além disso, acreditam que a 
aprendizagem do inglês acadêmico subsidia sua inserção em eventos acadêmicos, como publicações em 
periódicos. Já os professores colocam como foco de suas preocupações as necessidades dos alunos de 
engajamento em práticas sociais da comunidade acadêmica e trabalham especificamente o desenvolvimento 
de habilidades de produção, alinhando-se aos resultados das narrativas dos alunos. 
 
 

Apresentador: Diogo Moreno Pereira Carvalho 
                           Docente do IFSC 
Resumo: Pretende-se discutir a importância do ensino de Línguas Estrangeiras Modernas (LEM) no processo 
de internacionalização do Ensino Médio Técnico Integrado (EMTI) na Rede Federal de Ensino. Assim, esta 
proposta de comunicação revisa estudos sobre o papel e a função das LEM, em particular o Espanhol, no 
processo de internacionalização do EMTI. Para fundamentar a proposta de discussão, arrolaram-se as 
orientações dos documentos nacionais da educação básica no Brasil, o que propõem os PPC dos cursos 
técnicos integrados do IFSC e a oferta do programa Idiomas sem Fronteiras.  
 
 

Apresentadora: Maurinéia de Lourdes Ferreira 
                             Técnico Administrativo da UFSJ 
Resumo: Núcleo de Conversação é um projeto de extensão da UFSJ que promove práticas para democratizar o 
conhecimento de línguas estrangeiras por meio de atividades culturais e de ensino, de modo horizontal entre 
todos os agentes. Desde 2014 o Núcleo vem atuando no CAP e hoje conta com 4 Grupos de Conversação 
(Alemão, Espanhol, Francês e Inglês) e todos eles se fundamentam em criar um ambiente de troca de 
experiência em encontros semanais ( média de 5 a 10 alunos por grupo). Isso acontece através de aulas 
expositivas, eventos culturais, encontros restaurantes, workshops profissionalizantes e atividades lúdicas, 
independente de suas respectivas proficiências, respeitando a diversidade de ideias e o ritmo de aprendizado 
de cada um, o que tem gerado bons resultados dentro e fora do Campus. 
 
 

Apresentadora: Ana Lucia S. Resende de Andrade Reis 
                            Discente de pós-graduação da PUC-RJ 
Resumo: A literatura produzida no exílio abre para o escritor uma constelação vocabular que ilustra a 
problemática do exilado. Nesta questão fica nítido o quanto o exílio dói, o quanto as palavras associadas a ele 
trazem sofrimento e caotizam o cotidiano. Retirando do escritor a noção de pertencimento, a sensação de 
origem, a distância dos lugares que nos evocam como referencial (lócus). O estudo da literatura do exílio é a 
análise de situações díspares, contraditórias e que mostra ao escritor uma nova rede de conexões e 
possibilidades que só se realizam através do distanciamento e da ruptura com seu lugar de origem. Assim o 
exilado se torna um indivíduo errante que sofreu uma fissura aguda, contrariando a ordem e abrindo lugar 
para o sentimento de distância, deslocamento, migração. 
 
 


