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

 
PROGRAMAÇÃO COMPLETA 

DDIIAA  0077//1111  ––  SSEEGGUUNNDDAA--FFEEIIRRAA  

HHoorráárriioo  AAttiivviiddaaddee  LLooccaall  

14h às 18h Credenciamento Anfiteatro do Campus Santo Antônio 

16h30 às 18h 

Workshop 1: 

“American English Pronunciation for Portuguese Speakers” 

ETA/UFMG: Henry Pratt 

Acesso ao Resumo:  

http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/assin/workshops(3).pdf  

Sala 3.02 (Campus Santo Antônio) 

19h30 às 20h Abertura Oficial do Evento Anfiteatro do Campus Santo Antônio 

20h às 21h 

Palestra de Abertura: 

“Política Linguística, Multilinguismo e Internacionalização” 

Palestrante Convidado: 

Dr. Waldenor Moraes – Vice-Presidente do Programa Idiomas sem 

Fronteiras – SESU/MEC e Professor da Universidade Federal de 

Uberlândia 

Anfiteatro do Campus Santo Antônio 

21h 
Coquetel de Abertura: 

Participação de Professores e Alunos do Curso de Música da UFSJ 

Espaço Cultural em frente ao 

Anfiteatro do Campus Santo Antonio 

DDIIAA  0088//1111  ––  TTEERRÇÇAA--FFEEIIRRAA  

HHoorráárriioo  AAttiivviiddaaddee  LLooccaall  

8h às 9h Credenciamento Anfiteatro do Campus Santo Antônio 

9h às 10h30 

Workshop 2: 

 “Teaching Music, teaching English” 

ETA/UFSJ: Julia de la Rosa 

Acesso ao Resumo: 

http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/assin/workshops(3).pdf   

Sala 3.02 (Campus Santo Antônio) 
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9h às 10h30 

Minicurso 1: 

“Português como Língua de Acolhimento: debates contemporâneos” 

Ana Paula de Araújo Lopez (Mestranda UFMG) 

Acesso ao Resumo: 

http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/assin/workshops(3).pdf  

Sala 3.03 (Campus Santo Antônio) 

10h30 às 10h45 Coffee-Break - 

10h45 às 12h45 

Mesa-Redonda: 

“Português como língua adicional em nível avançado: a experiência do 

Programa FLAGSHIP (UFSJ/UGA)”. 

Participantes: 

Dra. Carolina Vianini (UFSJ) 

Dra. José Antônio Resende (UFSJ) 

Dra. Nádia Biavati (UFSJ) 

Anfiteatro do Campus Santo Antônio 

10h45 às 12h15  

Comunicações Individuais – Sessão 1 

Acesso à lista de participantes:  

http://www.ufsj.edu.br/portal2-

repositorio/File/assin/comunicacoes(1).pdf 

Sala 3.06 (Campus Santo Antônio) 

12h30 às 14h Almoço - 

14h às 15h30 

Mesa-Redonda: 

“O acolhimento a grupos multiculturais: Quilombola, Imigrantes 

forçados e refugiados e o programa PEC-G” 

Participantes: 

Geunice Tinoco Scola (UFSJ) 

Glauco Manuel dos Santos (UFSJ) 

Ana Paula de Araújo Lopez (Mestranda UFMG) 

Anfiteatro do Campus Santo Antônio 

15h30 às 16h 

Coffee-Break Cultural: 

“Cultura Colombiana” 

Participação dos alunos colombianos da UFSJ 

Espaço Cultural em frente ao 

Anfiteatro do Campus Santo Antônio 
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16h às 17h30 

Mesa-Redonda: 

“Multiculturalismo, ensino de Português como língua materna e como 

língua de acolhimento e a experiência do Programa PEC-G” 

Participantes: 

Dra. Dylia Lysardo Dias (UFSJ) 

Dra. Nádia Biavati (UFSJ) 

Izaurina Videira R. Lourenço (Técnica Educacional – UFRR) 

Anfiteatro do Campus Santo Antônio 

17h30 às 19h 

Workshop 3: 

“Improving Language Acquisition Through Engaging in Artistic 

Expression” 

ETA/UFPB: Theodora Saclarides 

Acesso ao Resumo: 

http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/assin/workshops(3).pdf   

Sala 3.02 (Campus Santo Antônio) 

17h às 18h30 

Comunicações Individuais – Sessão 2 

Acesso à lista de participantes:  

http://www.ufsj.edu.br/portal2-

repositorio/File/assin/comunicacoes(1).pdf 

Sala 3.06 (Campus Santo Antônio) 

19h30 às 20h30 

Palestra: 

“Política Linguística com foco na questão da promoção do ensino da 

Língua Portuguesa como língua não materna e do multilinguísmo” 

Palestrante convidado: 

Dr. Gilvan Müller de Oliveira – professor da Universidade Federal de 

Santa Catarina e Secretário Executivo Adjunto da MAAYA – Rede 

Mundial de Multilinguísmo 

Anfiteatro do Campus Santo Antônio 

20h30 
Sorteio de Prêmios 

Brindes e passeios culturais 
Anfiteatro do Campus Santo Antônio 

20h45 

Apresentação Cultural 

“Grupo de Danças Africanas – Decalê, Kizomba, Azonta, Kuduro” 

Coordenação: 

Anfiteatro do Campus Santo Antônio 
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Dra. Daniele Trindade (UFRR) 

Participantes: 

Alunos africanos da Universidade Federal de Roraima (UFRR) 

Acesso ao Resumo:  

http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/assin/workshops(3).pdf  

DDIIAA  0099//1111  ––  QQUUAARRTTAA--FFEEIIRRAA 

HHoorráárriioo  AAttiivviiddaaddee  LLooccaall  

8h às 8h30 Credenciamento Anfiteatro do Campus Santo Antônio 

8h30 às 10h 

Workshop 4: 

“Uma análise ao vivo da eleição presidencial dos Estados Unidos” 

ETA/UFSJ: Michael Creedon 

Acesso ao Resumo: 

http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/assin/workshops(3).pdf   

Sala 2.05 (Campus Santo Antônio) 

8h30 às 10h 

Comunicações Individuais – Sessão 3 

Acesso à lista de participantes: 

http://www.ufsj.edu.br/portal2-

repositorio/File/assin/comunicacoes(1).pdf  

Sala 3.06 (Campus Santo Antônio) 

10h às 10h15 Coffee-Break - 

10h15 às 11h45 

Workshop 5: 

“The Challenge of Helping Adult Learners overcome Pronunciation 

Problems” 

Professor Adriano Zanetti – Cultura Inglesa (São João del-Rei) 

Acesso ao Resumo:  

http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/assin/workshops(3).pdf   

Sala 2.05 (Campus Santo Antônio) 

10h15 às 11h45 

Minicurso 2: 

“Graduação e Estágio na Alemanha – como conseguir?” 

Discente Lucas de Souza Nicácio Parreira (UFSJ) 

Sala 3.06 (Campus Santo Antônio) 
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Acesso ao Resumo:  

http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/assin/workshops(3).pdf   

11h45 às 13h30 Almoço - 

13h30 às 14h30 

Mesa-Redonda: 

“A França em Foco: Língua e Cultura em Processos de Mobilidade Brasil-

França e França-Brasil”  

Participação:  

Alunos franceses no Brasil e alunos brasileiros intercambistas na França 

Moderação: 

Discente Matheus Antonio de Lima – Embaixador Universitário da 

França na UFSJ 

Anfiteatro do Campus Santo Antônio 

14h30 às 16h 

Comunicações Individuais – Sessão 4 

Acesso à lista de participantes: 

http://www.ufsj.edu.br/portal2-

repositorio/File/assin/comunicacoes(1).pdf  

Sala 3.06 (Campus Santo Antônio) 

16h às 16h30 
Coffee-Break Cultural 

Café Franco-Mineiro 

Espaço Cultural em frente ao 

Anfiteatro do Campus Santo Antônio 

16h30 às 18h 

Workshop 6: 

“Dicas práticas para a inserção no Mercado de Trabalho Internacional” 

Lina Coimbra Donnard 

Organização Internacional Mission Abroad 

Acesso ao Resumo:  

http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/assin/workshops(3).pdf   

Anfiteatro do Campus Santo Antônio 

16h30 às 18h 

Workshop 6A: 

“Brazil Beyond Rio: Through Photography and Digital Storytelling” 

Rebecca Rethwisch 

ETA/UFMG 

Acesso ao Resumo:  

Sala 3.06 (Campus Santo Antônio) 
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http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/assin/workshops(3).pdf 

18h às 19h 

Apresentações: 

 “Oportunidades de Mobilidade Acadêmica Internacional” 

Empresa EGALI Intercâmbios 

Marcelo Barros – Representante da EGALI Intercâmbios 

“Oportunidades de Estágio e Programas Internacionais” 

Daniel Gallo – Secretário da Assessoria Internacional UFSJ 

Anfiteatro do Campus Santo Antônio 

19h30 às 20h45 

Palestra: 

“Internacionalização, Estágio e Mercado de Trabalho.” 

Participante convidado: 

Fábio Gonçalves – Representante da Empresa SAINT-GOBAIN 

Anfiteatro do Campus Santo Antônio 

20h45 
Sorteio de Prêmios: 

Brindes e Passeios Culturais 
Anfiteatro do Campus Santo Antônio 

21h 

Programação Cultural: 

Francês no Bar – Rodízio de Crepes 

(jantar por adesão)* 

Creperia Chez Thierry 

DDIIAA  1100//1111  ––  QQUUIINNTTAA--FFEEIIRRAA 

HHoorráárriioo  AAttiivviiddaaddee  LLooccaall  

8h às 9h Credenciamento Anfiteatro do Campus Santo Antônio 

9h às 10h30 

Comunicações Individuais – Sessão 5 

Acesso à lista de participantes: 

http://www.ufsj.edu.br/portal2-

repositorio/File/assin/comunicacoes(1).pdf  

Sala 3.06 (Campus Santo Antônio) 

9h às 10h30 

Workshop 7:  

“Multiculturalidade na sala de aula de LE” 

Aline Cristina Monteiro Neves Almeida e Camila Emanuelle Monteiro 

Neves – discentes UFSJ 

Sala 3.02 (Campus Santo Antônio) 



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

 
Acesso ao resumo: 

http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/assin/workshops(3).pdf   

9h às 10h30 

Mesa-Redonda: 

“A presença de alunos estrangeiros na pós-graduação; Co-Tutelas e 

Dupla-Diplomação” 

Participantes Convidados: 

Dr. Vladimir D’Iório – Diretor de Relações Internacionais UFV 

Dr. Antônio Chalfun Júnior – Diretor de Relações Internacionais UFLA 

Público Alvo: Pró-Reitores, Coordenadores e professores de Pós-

graduação e gestores de Relações Internacionais. 

Anfiteatro do Campus Santo Antônio 

10h30 às 10h45 Coffee-Break 
Espaço Cultural em frente ao 

Anfiteatro do Campus Santo Antônio 

10h45 às 12h15 

Mesa-Redonda: 

“Internacionalização como critério para pontuação dos cursos de Pós-

Graduação; o Programa PAEC” 

Participantes convidados: 

Dr. Vladimir D’Iório – Diretor de Relações Internacionais UFV 

Dr. Antônio Chalfun Júnior – Diretor de Relações Internacionais UFLA 

Dr. Carlos Magno de S. Paiva – Diretor de Relações Internacionais UFOP 

Público Alvo: Pró-Reitores, Coordenadores e professores de Pós-

graduação e gestores de Relações Internacionais. 

Anfiteatro do Campus Santo Antônio 

10h45 às 12h15 

Workshop 8: 

“O conceito da natureza selvagem na imaginação Estadunidense” 

ETA/UFSJ: Michael Creedon 

Acesso ao Resumo:  

http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/assin/workshops(3).pdf   

Sala 3.03 (Campus Santo Antônio) 

10h45 às 12h15 

Comunicações Individuais – Sessão 6 

Acesso à lista de participantes: 

http://www.ufsj.edu.br/portal2-

Sala 3.06 (Campus Santo Antônio) 
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repositorio/File/assin/comunicacoes(1).pdf  

10h45 às 12h15 

Workshop 9: 

“Error Correction: Going Above & Beyond” 

Professor Adriano Zanetti – Cultura Inglesa (São João del-Rei) 

Acesso ao Resumo:  

http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/assin/workshops(3).pdf   

Sala 3.02 (Campus Santo Antônio) 

12h15 às 14h Almoço - 

14h às 15h30 

Mesa-Redonda: 

“Atratividade Institucional para o Estrangeiro: oferta de disciplinas em 

língua estrangeira: mobilidade de saída e políticas de acolhimento” 

Participantes convidados: 

Dr. Vladimir D’Iório – Diretor de Relações Internacionais UFV 

Dr. Antônio Chalfun Júnior – Diretor de Relações Internacionais UFLA 

Dr. Carlos Magno de S. Paiva – Diretor de Relações Internacionais UFOP 

Público Alvo: Pró-Reitores de Graduação, Coordenadores de Curso, 

Chefes de Departamento, professores e gestores de Relações 

Internacionais. 

Anfiteatro do Campus Santo Antônio 

14h às 15h30 

Workshop 10: 

“Language work based on multiliteracy and life skills development” 

Patrícia Muradas – Coordenadora Acadêmica da Macmillan Education 

no Brasil 

Acesso ao Resumo: 

http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/assin/workshops(3).pdf   

Sala 3.02 (Campus Santo Antônio) 

14h às 15h30 

Atividade Cultural: 

“Convite à Experimentação Artística” 

Sávio Campos Oliveira Souza – discente de Artes Aplicadas UFSJ 

Sala 3.03 (Campus Santo Antônio) 

14h às 15h30 
Comunicações Individuais – Sessão 7 

Acesso à lista de participantes: 
Sala 3.06 (Campus Santo Antônio) 
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http://www.ufsj.edu.br/portal2-

repositorio/File/assin/comunicacoes(1).pdf 

15h30 às 16h Coffee-Break Cultural 
Espaço Cultural em frente ao 

Anfiteatro do Campus Santo Antônio 

16h às 17h30 

Comunicações Individuais – Sessão 8 

Acesso à lista de participantes: 

http://www.ufsj.edu.br/portal2-

repositorio/File/assin/comunicacoes(1).pdf  

Sala 3.06 (Campus Santo Antônio) 

16h às 17h30 

Workshop 11:  

”Academic English can be Interesting!” 

Ana Laura El-Corab, Diana Drumond e Elysa Marques Campos 

Professores IsF/UFSJ 

Acesso ao Resumo:  

http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/assin/workshops(3).pdf   

Sala 3.02 (Campus Santo Antônio) 

16h às 18h 

Mesa-Redonda: 

“Equivalência de Disciplinas e Validação de Diplomas” 

Participantes convidados: 

Dr. Vladimir D’Iório – Diretor de Relações Internacionais UFV 

Dr. Antônio Chalfun Júnior – Diretor de Relações Internacionais UFLA 

Dr. Carlos Magno de S. Paiva – Diretor de Relações Internacionais UFOP 

Público Alvo: Pró-Reitores de Graduação, Coordenadores de Curso, 

Chefes de Departamento, professores e gestores de Relações 

Internacionais. 

Anfiteatro do Campus Santo Antônio 

19h às 19h30 

Premiação: 

Concurso de Criação da Logomarca do Seminário de Internacionalização 

da UFSJ 

Anfiteatro do Campus Santo Antônio 

19h30 às 20h30 

Palestra de Encerramento: 

“A Internacionalização do Ensino Superior: estudo atual e perspectivas 

futuras” 

Anfiteatro do Campus Santo Antônio 
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Palestrante Convidada: 

Dra. Rita Louback – Diretora da Rede UNIMINAS; 

Secretária Executiva da Associação Brasileira de Educação Internacional 

Diretora de Relações Internacionais da PUC/Minas 

20h30 Encerramento Oficial do III SIN Anfiteatro do Campus Santo Antônio 

DDIIAA  1111//1111  ––  SSEEXXTTAA--FFEEIIRRAA 

HHoorráárriioo  AAttiivviiddaaddee  LLooccaall  

10h 

Programação Cultural: 

Passeio de Maria Fumaça (trem histórico) à cidade de Tiradentes  

(por adesão)* 

Estação Ferroviária da Maria Fumaça 

(haverá ônibus da UFSJ para levar e 

buscar os participantes) 

 

* Para participação nos eventos por adesão, será cobrado o valor de R$ 25,00 por evento.  

Como as vagas são limitadas, haverá a necessidade de inscrição prévia em cada evento 
escolhido, através do seguinte procedimento: 

1. Entrar na página do III SIN:  http://ufsj.edu.br/assin/iii_sin.php e clicar em “Eventos 
Culturais por Adesão”; 

2. Selecionar os eventos desejados: 
Evento 1: “Francês no Bar”: o valor de R$ 25,00 se refere ao pagamento do rodízio de 
crepes; as bebidas serão pagas à parte.  
Evento 2: “Passeio de Maria Fumaça à Tiradentes”: o valor de R$ 25,00 se refere às 
entradas do trem. Em Tiradentes, os convidados poderão almoçar em restaurantes de 
sua escolha. Haverá ônibus da UFSJ para trazer os convidados de volta a São João del-
Rei, às 17h.  

3. Realizar inscrição on-line, no endereço indicado acima. 
4. Efetuar o pagamento (somente em dinheiro) no momento do credenciamento e retirar 

os bilhetes de entrada.  

Observação: As pessoas que não se inscreverem antecipadamente poderão fazer isso 
presencialmente durante o III SIN, porém, como as vagas são limitadas, não poderemos 
garantir o atendimento a todos os interessados.   
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WORKSHOPS, MINICURSOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS 

Workshops 
DDaattaa::  07/11/2016  HHoorráárriioo::  16h30 às 18h  SSaallaa::  3.02 (Campus Santo Antonio)   

TTiippoo  ddee  PPrrooppoossttaa::  Workshop   

PPrrooppoonneennttee:: Henry Pratt 

IInnssttiittuuiiççããoo  ddee  OOrriiggeemm:: English Teacher Assistant / Universidade Federal de Minas Gerais 

TTííttuulloo  ddaa  PPrrooppoossttaa::  American English Pronunciation for Portuguese Speakers 

RReessuummoo:: 

Objective: This workshop will help highlight some of the main phonetic differences between American 
English and Brazilian Portuguese, thereby shedding light on some of the main characteristics of a 
Brazilian accent speaking English and some of the difficulties Brazilians tend to face with English 
pronunciation. 
Skills/Topics to Cover: 
● Interna onal Phone c Alphabet (very quick) 
● Vowel Sounds/Phonemes in American English 
○ A list of words represen ng all vowel sounds in standard American English 
○ Difference between /ɑː/ and /ɒ/ in some regions (e.g. cot vs. caught) 
○ Difference between /ɛ/ and /æ/ (e.g. mess vs. mass) 
○ Difference between /iː/ and /ɪ/ (e.g. sheep vs. ship) 
○ Difference between /uː/, /ʊ/, and /ʌ/ (e.g. boot, book, but) 
○ “A” before “M” or “N” (e.g. can, lamp) 
○ The Schwa 
○ Diphthongs /aɪ/, /eɪ/, /oʊ/, /ɔɪ/, /aʊ/ 
● Consonant Sounds/Phonemes in American English 
○ Voiced and Unvoiced consonants 
○ Aspira on in English with the unvoiced /p/, /k/, and /t/ sounds (as opposed to 
Portuguese which is considered unaspirated) 
○ Tongue placement in English vs. Portuguese when making the /t/ and /d/ sounds 
○ The le er “L” at the end of a word (e.g. legal in Portuguese vs. legal in English) 
○ Difference between English and Portuguese when “M” or “N” follows a vowel 
○ -ng (the /ŋ/ sound) 
○ The le er “S” making S or Z sound 
○ “R” vs. “H” star ng a word (e.g. ride vs. hide) 
○ “R-colored vowels” 
○ “Sh” vs. “Ch” (e.g. ship vs. chip) 
○ “Th”: /θ/ and /ð/ 
● Adding “-ed” in the past tense 
○ Voiced “D” sound vs. Unvoiced “T” sound 
● Adding “-s” in noun plurals and in 3 rd -person verb conjugations 
○ Voiced “Z” sound vs. Unvoiced “S” sound 
● A couple of major phone c differences between American and Bri sh English 
○ American “Weak Ts” 
○ Bri sh “Weak Rs” 
○ More open American vowels. 

IInnssccrriiççõõeess  ppaarraa  eessttee  WWoorrkksshhoopp::  hhttttppss::////ggoooo..ggll//ffoorrmmss//HHuuffrrBBffII88bbWWRRffhhHHGGLL22      
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DDaattaa::  08/11/2016  HHoorráárriioo::  9h às 10h30  SSaallaa::  3.02 (Campus Santo Antonio)   

TTiippoo  ddee  PPrrooppoossttaa::  Workshop   

PPrrooppoonneennttee:: Julia de la Rosa 

IInnssttiittuuiiççããoo  ddee  OOrriiggeemm:: English Teacher Assistant / Universidade Federal de São João del-Rei 

TTííttuulloo  ddaa  PPrrooppoossttaa::  Teaching Music, teaching English 

RReessuummoo:: 

This workshop aims to demonstrate specific strategies in using music in the English language classroom. 
The workshop will include discussion on the rationale for using music in the classroom, specific teaching 
and learning techniques and resources, and cultural discussion through English music (both listening 
and singing). The workshop will be conducted in two parts. The first part will be focused on presenting, 
discussing, and sharing strategies to be used for listening comprehension activities involving music. The 
workshop will begin with discussing in what ways participants have used music in their own English 
language learning, as well as in teaching, if applicable. Then, active listening techniques will be 
demonstrated with selected songs from the United States. Some of the activities will include: 
information gap lyric sheets, facilitating scaffolding using multimedia and nonverbal/emotional 
associations before focusing on meaning, a collaborative method called “jigsaw,” and other 
communicative activities, using songs from a variety of musical styles in the US. The second part will be 
focused on using actual singing/musical activities in the English classroom. Techniques on preparing 
simple singing activities, mostly based on repetition and call-and- response patterns, in English, with a 
focus on pronunciation and cultural knowledge. A brief overview will be given of different musical styles 
in the United States, both historical and current, as well as materials and websites useful for using 
music in one’s personal language learning as well as in the classroom. Finally, we will discuss the 
rationale for using music in the English classroom, my personal experience using music as a language 
teacher here in Brazil, and draw further opinions and ideas on how to use these strategies in our 
respective classrooms or personal language learning. 
 

IInnssccrriiççõõeess  ppaarraa  eessttee  WWoorrkksshhoopp::  hhttttppss::////ggoooo..ggll//ffoorrmmss//VVYYhhss44cc99CC55ssxxrrDDPPxx9933    
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DDaattaa::  08/11/2016  HHoorráárriioo::  17h30 às 19h  SSaallaa::  3.02 (Campus Santo Antonio)   

TTiippoo  ddee  PPrrooppoossttaa::  Workshop   

PPrrooppoonneennttee:: Theodora Saclarides 

IInnssttiittuuiiççããoo  ddee  OOrriiggeemm:: English Teacher Assistant / Universidade Federal da Paraíba 

TTííttuulloo  ddaa  PPrrooppoossttaa::  Improving Language Acquisition Through Engaging in Artistic Expression 

RReessuummoo:: 

The objective of this workshop is to provide English educators with alternative methods to integrate 
various types of learners in the EFL classroom, with a particular emphasis on utilizing art. This workshop 
will outline the benefits of integrating arts in the EFL classroom and how it is an effective pedagogical 
tool that is applicable to a diverse set of learning styles. Practicing art is a form of inclusion that takes 
emphasis off of accuracy and instead focuses on fluency and the ability to express thoughts and ideas. 
Participants will participate in a variety of art activities to develop creative and critical thinking skills in 
English. Participants will first engage in warm-up activities with an artistic focus that allow students to 
begin using adjectives in English to describe themselves artistically. Activities such as portrait making and 
telephone pictionary gives students the opportunity to speak English in an informal setting and warm up 
their writing skills. These activities are useful for the EFL teacher to gain a better understanding of how 
students see themselves. The following workshop activity will be an “art auction” where words instead of 
pictures will be auctioned. Participants will auction for words to construct sentences, and the bidding 
continues until the first group constructs a sentence to describe a painting designated for the activity. In 
the last activity, participants will practice clarification questions to make origami and cartoon drawings. 
These activities are primarily openers to gage students’ language levels, cooperation skills, and maturity. 
The communication goal is to demonstrate that basic clarification questions such as ‘what?’ and ‘please 
repeat’ are insufficient to truly solve communication problems. Overall, through these various activities, 
participants will be encouraged to reflect about what kind of learners they are and how this might 
influence their teaching styles.  
 

IInnssccrriiççõõeess  ppaarraa  eessttee  WWoorrkksshhoopp::  hhttttppss::////ggoooo..ggll//ffoorrmmss//uuaaSSLLmmOO00LL22hhnnQQ00AAYYnn11    

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

DDaattaa::  09/11/2016  HHoorráárriioo::  8h30 às 10h  SSaallaa::  2.05 (Campus Santo Antonio)   

TTiippoo  ddee  PPrrooppoossttaa::  Workshop   

PPrrooppoonneennttee:: Michael Creedon 

IInnssttiittuuiiççããoo  ddee  OOrriiggeemm:: English Teacher Assistant / Universidade Federal de São João del-Rei 

TTííttuulloo  ddaa  PPrrooppoossttaa::  Uma análise ao vivo da eleição presidencial dos Estados Unidos 

RReessuummoo::  

O dia seguinte à eleição presidência dos Estados Unidos, o dia de nove de novembro, esta oficina dará 
uma análise ao vivo dos resultados e das reações. Michael Creedon, um Fulbright ETA com o Inglês Sem 
Fronteiras Nucli à UFSJ, explicará como funciona o processo confundido para determinar o presidente dos 
EUA, e fala sobre a história e o contexto cultural da eleição presidência. Especificamente, a oficina 
considerará a eleição sem precedente do 2016, os partidos políticos e os candidatos Hillary Clinton, 
Donald Trump, Jill Stein e Gary Johnson. No final, discutiremos as perspectivas diferentes sobre os 
resultados da eleição, e o que eles significam para os Estados Unidos, o Brasil e o mundo inteiro. É 
importante para comparar sistemas e situações políticas porque nos países são interconectados. Além 
disso, por este assunto político, consideraremos a papel da média, questões raciais e diferentes aspectos 
da cultura estadunidense. A oficina usará vídeos, slides, “trivia” e perguntas abertas para informar as 
participantes sobre estas ideias e criar uma discussão transcultural. A informação do evento estará 
baseada em teorias acadêmicas, média popular e experiências próprias das participantes. Todas as 
pessoas são bem-vindos, mas a maioria da apresentação será em inglês. Por favor, traga seu respeito 
para as perspectivas diferentes e suas perguntas sobre a eleição, os candidatos e a política nos Estados 
Unidos. O limite das pessoas é vinte e cinco. 
 

IInnssccrriiççõõeess  ppaarraa  eessttee  WWoorrkksshhoopp::  hhttttppss::////ggoooo..ggll//ffoorrmmss//mmTTbbPPQQ88CCttJJEETTxxssCCssFF33    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

DDaattaa::  09/11/2016  HHoorráárriioo::  10h15 às 11h45   SSaallaa::  2.05 (Campus Santo Antonio)   

TTiippoo  ddee  PPrrooppoossttaa::  Workshop   

PPrrooppoonneennttee:: Adriano Zanetti 

IInnssttiittuuiiççããoo  ddee  OOrriiggeemm:: Cultura Inglesa São João del Rei 

TTííttuulloo  ddaa  PPrrooppoossttaa::  The Challenge of Helping Adult Learners Overcome Pronunciation Problems 

RReessuummoo:: 

It is known that English has its own distinctive features, intonation, rhythm and stress patterns, making it 
different from Brazilian Portuguese. Thus, a good knowledge of both phonological systems seems to be 
necessary. Gower (1995) says that systematic pronunciation work is important to help SS understand and 
be understood - the success of communication is dictated by the level of intelligibility.  
This workshop focuses on the effectiveness of integrating pronunciation to draw SS attention to the 
importance of achieving an intelligibility comfortable level. It will illustrate some pronunciation issues BP 
English Speakers may face, cover aspects of Segmental & Supra-segmental Features and provide the 
audience with practical ideas on how to improve students’ listening and speaking skills. 
 

IInnssccrriiççõõeess  ppaarraa  eessttee  WWoorrkksshhoopp::  hhttttppss::////ggoooo..ggll//ffoorrmmss//1188ww00hhUUxxFFQQiiccuuHHRRiiQQ22    
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7 A 11 de novembro de 2016 

 
 

DDaattaa::  09/11/2016  HHoorráárriioo::  16h30 às 18h  SSaallaa::  Anfiteatro do Campus Santo Antônio  

TTiippoo  ddee  PPrrooppoossttaa::  Workshop   

PPrrooppoonneennttee:: Lina Coimbra Donnard 

IInnssttiittuuiiççããoo  ddee  OOrriiggeemm:: Organização Internacional Mission Abroad 

TTííttuulloo  ddaa  PPrrooppoossttaa::  Dicas práticas para inserção no mercado de trabalho internacional 

RReessuummoo:: 

A Mission Abroad oferece palestras com conteúdo pragmático e motivacional destinado a universitários, 
acadêmicos e profissionais brasileiros que desejam construir uma carreira internacional. 
 
-valorização da autoestima; 
-construção do elevator speech; 
-currículo e cartão de visita; 
-entrevista de emprego e regras de conduta na cultura norte americana e -europeia; 
-imagem pessoal, linguagem corporal e competências em comunicação; 
-etiqueta de negócios; 
-a arte do networking e como construir uma rede de contatos; 
-como criar sua própria oportunidade profissional: a abordagem correta; 
estratégia e dicas de organização para busca de emprego; 
-como negociar o salario; 
-conselhos práticos sobre como manter o equilíbrio emocional durante a inserção ao mercado de trabalho. 
 

IInnssccrriiççõõeess  ppaarraa  eessttee  WWoorrkksshhoopp::  hhttttppss::////ggoooo..ggll//ffoorrmmss//PPhhKKFFhh00iiJJrr4499zzggccooCC33    
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DDaattaa::  09/11/2016  HHoorráárriioo::  16h30 às 18h  SSaallaa::  3.06 (Campus Santo Antônio)   

TTiippoo  ddee  PPrrooppoossttaa::  Workshop   

PPrrooppoonneennttee:: Rebecca Rethwisch 

IInnssttiittuuiiççããoo  ddee  OOrriiggeemm:: English Teacher Assistant / Universidade Federal de Minas Gerais 

TTííttuulloo  ddaa  PPrrooppoossttaa::  Brazil Beyond Rio: Through Photography and Digital Storytelling 

RReessuummoo:: 

Many U.S. citizens think that Brazil is simply Carnival, soccer, Rio and beaches. While their image of Brazil 
may be shaped by the images that they see projected in the media, how would their image change if they 
could see things from the perspective of a Brazilian? During my time as a U.S. Citizen living in Brazil, my 
perspective of Brazil and what it means to be a Brazilian has changed immensely thanks to the stories that 
so many Brazilians have shared with me. I began documenting these stories through photographing and 
thus, my project to use photojournalism and digital storytelling to spread Brazil’s diversity to other U.S. 
Citizens. Are you interested in cross-cultural exchange? Come peruse the gallery of photos and stories and 
this workshop and see the diversity held within Brazil told through the perspective of Mineiros, Cariocas, 
Paulistas, etc. Would you like to participate in the project? What do you wish that citizens in the U.S. knew 
about Brazil, Minas or São João del-Rei? Come participate in the project and tell your story! 
 

IInnssccrriiççõõeess  ppaarraa  eessttee  WWoorrkksshhoopp::  https://goo.gl/forms/nqjCp0B9qeaWFutx2    
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DDaattaa::  10/11/2016  HHoorráárriioo::  9h às 10h30  SSaallaa::  Sala 3.02 (Campus Santo Antônio)  

TTiippoo  ddee  PPrrooppoossttaa::  Workshop   

PPrrooppoonneenntteess:: Aline Cristina Monteiro Neves Almeida e Camila Emanuelle Monteiro Neves 

IInnssttiittuuiiççããoo  ddee  OOrriiggeemm:: Universidade Federal de São João del-Rei 

TTííttuulloo  ddaa  PPrrooppoossttaa::  Multiculturalidade na sala de aula de LE 

Resumo: 

O workshop “Multiculturalidade na sala de aula de LE” tem como objetivo apresentar diferentes maneiras 
de se trabalhar a relação entre o ensino de inglês e a abordagem de aspectos culturais em sala de aula. 
Tendo em vista que o ambiente em que o aluno se encontra e todos os aspectos culturais que envolvem a 
língua estudada são importantes no processo de aprendizagem, trabalharemos com as múltiplas culturas 
presentes em uma sala de aula de língua inglesa. 
 

IInnssccrriiççõõeess  ppaarraa  eessttee  WWoorrkksshhoopp::  hhttttppss::////ggoooo..ggll//ffoorrmmss//ffttrrhhccHHXXuuJJIIHHoo0066DDtt11   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

DDaattaa::  10/11/2016  HHoorráárriioo::  10h45 às 12h15   SSaallaa::  Sala 3.03 (Campus Santo Antônio)  

TTiippoo  ddee  PPrrooppoossttaa::  Workshop   

PPrrooppoonneennttee:: Michael Creedon 

IInnssttiittuuiiççããoo  ddee  OOrriiggeemm:: English Teacher Assistant / Universidade Federal de São João del-Rei 

TTííttuulloo  ddaa  PPrrooppoossttaa::  O conceito da natureza selvagem na imaginação estadunidense 

RReessuummoo::  

Em 1968, no seu livro influente Desert Solitaire o filósofo Edward Abbey escreveu “A man could be a lover 
and defender of the wilderness without ever in his lifetime leaving the boundaries of asphalt, powerlines, 
and right-angled surfaces. We need wilderness whether or not we ever set foot in it.” Abbey acreditava 
que o conceito da natureza selvagem era tão importante quanto o espaço físico. Livros, filmes, pinturas e 
músicas por toda a história dos Estados Unidos nos oferecem ideias sobre natureza é  relação dela com a 
sociedade humana. Wilderness and the American Mind, outro livro influente por Roderick Frazier Nash, 
mante a teoria que a selvagem é um conceito construído por as pessoas e que  culturas diferentes têm 
diferentes conceitos em relação da natureza. Usando estas ideias de Abbey e Nash, esta oficina 
considerara por que e como a natureza selvagem é um conceito importante na imaginação 
estadunidense. Compararemos ideias sobre o mundo natural entre as épocas, entre Brasil e os Estados 
Unidos e entre os grupos diferentes dentro da américa do Norte. Usando vídeos, textos, fotos e 
experiências próprias das participantes, discutiremos as questões atualmente sobre a papel da natureza 
na sociedade humana: como devemos ensinar crianças para respeitar o meio ambiente? Quais grupos dos 
Estados Unidos usam os parques nacionais e quem não usam? Que significa para ser “outdoorsy”? Todas 
as pessoas são bem-vindas, mas a maioria da apresentação será em inglês. Com Michael Creedon, um 
Fulbright ETA com o Inglês Sem Fronteiras – NUCLi/UFSJ. O limite de pessoas é trinta. 
 

IInnssccrriiççõõeess  ppaarraa  eessttee  WWoorrkksshhoopp::  hhttttppss::////ggoooo..ggll//ffoorrmmss//RRqqNNGGPPZZ22ssllaaNNbbbbKK22oo22    

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

DDaattaa::  10/11/2016  HHoorráárriioo::  10h45 às 12h15   SSaallaa::  Sala 3.02 (Campus Santo Antônio)  

TTiippoo  ddee  PPrrooppoossttaa::  Workshop   

PPrrooppoonneennttee:: Adriano Zanetti 

IInnssttiittuuiiççããoo  ddee  OOrriiggeemm:: Cultura Inglesa São João del Rei 

TTííttuulloo  ddaa  PPrrooppoossttaa::  Error Correction: Going Above & Beyond 

RReessuummoo:: 

Errors are significant in many ways, but fundamentally to: a) the teacher as they show SS progress; the 
learner as they can be more analytical of their competence and learn from their own errors. This workshop 
aims to focus on the effectiveness of using a friendly approach to providing positive feedback to enhance 
SS competence. I will cover some aspects of Error Correction and highlight the importance of working on 
feedback to prevent imperfections. Thus, the workshop aims to illustrate problems learners may face and 
allay fears teachers might have when confronted with correcting learners. I will go on to present concepts 
like 'flagging', 'providing', 'penalizing' and I will briefly discuss some procedures using error correction as a 
means to help learners develop their language skills. 
 

IInnssccrriiççõõeess  ppaarraa  eessttee  WWoorrkksshhoopp::  hhttttppss::////ggoooo..ggll//ffoorrmmss//ffcceeHHggcc9966gg88kkttPPII77nn11    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

DDaattaa::  10/11/2016  HHoorráárriioo::  14h às 15h30  SSaallaa::  Sala 3.02 (Campus Santo Antônio)  

TTiippoo  ddee  PPrrooppoossttaa::  Workshop   

PPrrooppoonneennttee:: Patrícia Muradas 

IInnssttiittuuiiççããoo  ddee  OOrriiggeemm:: Coordenadora Acadêmica da Macmillan Education no Brasil 

TTííttuulloo  ddaa  PPrrooppoossttaa::  Language work based on multiliteracy and life skills development 

RReessuummoo:: 

The big focus of this workshop is to discuss the relevance of equipping students with strategies they will be 
able to transfer into other areas of their education and lives. A strong emphasis on multiliteracies and life 
skills will give learners a great opportunity to develop their everyday independence and confidence in 
successfully using the language to communicate in various circumstances. Therefore, the English 
classroom should be a dynamic learning environment where critical thinking, problem-solving and 
collaboration are all embedded in the learning-teaching process. We will explore ways to ensure students 
are not only developing language skills, but also growing into confident citizens with the ability to think 
and create for themselves.  
 

IInnssccrriiççõõeess  ppaarraa  eessttee  WWoorrkksshhoopp::  hhttttppss::////ggoooo..ggll//ffoorrmmss//qqttIIRRCC99wwoojjbb88EEaaaaFFpp11    
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DDaattaa::  10/11/2016  HHoorráárriioo::  16h às 17h30  SSaallaa::  Sala 3.02 (Campus Santo Antônio)  

TTiippoo  ddee  PPrrooppoossttaa::  Workshop   

PPrrooppoonneenntteess:: Ana Laura Costa El-Corab, Diana Trindade Drumond e Elysa Marques Campos 

IInnssttiittuuiiççããoo  ddee  OOrriiggeemm:: Universidade Federal de São João del-Rei 

TTííttuulloo  ddaa  PPrrooppoossttaa::  Academic English Can Be Interesting! 

Resumo: 

O minicurso Academic English Can Be Interesting! tem como objetivo discutir abordagens para o ensino de 
língua inglesa no contexto acadêmico, com foco nos seguintes temas: definições de inglês acadêmico, 
gêneros acadêmicos, materiais didáticos disponíveis, desenvolvimento de atividades e materiais para fins 
específicos. 

IInnssccrriiççõõeess  ppaarraa  eessttee  WWoorrkksshhoopp::  hhttttppss::////ggoooo..ggll//ffoorrmmss//JJllrrjjWWooDDEEjjOOQQ55llGGII9922   
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Minicursos 

 

DDaattaa::  08/11/2016  HHoorráárriioo::  9h às 10h30  SSaallaa::  Sala 3.03 (Campus Santo Antônio)  

TTiippoo  ddee  PPrrooppoossttaa::  Minicurso  

PPrrooppoonneennttee:: Ana Paula de Araújo Lopez 

IInnssttiittuuiiççããoo  ddee  OOrriiggeemm:: Universidade Federal de Minas Gerais / Universidade Federal de São João del-Rei 

TTííttuulloo  ddaa  PPrrooppoossttaa::  PORTUGUÊS COMO LÍNGUA DE ACOLHIMENTO: debates contemporâneos 

Resumo: 

Havia muito tempo em que as migrações internacionais não impactavam a dinâmica demográfica 
brasileira (OLIVEIRA,2015), mas isso tem mudado desde que o Brasil passou a figurar como país receptor 
de imigrantes internacionais advindos de diferentes processos de migração forçada (AYDOS,2010).Apesar 
de reconhecidos avanços na legislação brasileira no tratamento da imigração de deslocados forçados, 
poucas medidas são tomadas no âmbito do acolhimento e inserção social dessas pessoas na sociedade 
brasileira. Um dos pilares para a construção de processos de territorialização não-precários (BIZON,2013) 
por parte desses imigrantes seja a aprendizagem da língua portuguesa, que nesse contexto passa a ser 
entendida como Português como Língua de Acolhimento (LOPEZ & DINIZ,2016; AMADO,2013; 
GROSSO,2010).  
  

IInnssccrriiççõõeess  ppaarraa  eessttee  MMiinniiccuurrssoo::  hhttttppss::////ggoooo..ggll//ffoorrmmss//AAuuMMJJqqAAVVwwpp99SSll00xxxxhh11   
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DDaattaa::  09/11/2016  HHoorráárriioo::  10h15 às 11h45   SSaallaa::  Sala 3.06 (Campus Santo Antônio)  

TTiippoo  ddee  PPrrooppoossttaa::  Minicurso  

PPrrooppoonneenntteess:: Lucas Souza Nicacio Parreiras 

IInnssttiittuuiiççããoo  ddee  OOrriiggeemm:: Universidade Federal de São João del-Rei 

TTííttuulloo  ddaa  PPrrooppoossttaa::  Estágio na Alemanha – Como conseguir? 

Resumo: 

O objetivo do Minicurso consiste em apresentar de maneira detalhada os passos para de obter um estagio 
na Alemanha. O Minicurso contempla todas as etapas de inscrição e preparação do currículo além de 
expor as impressões pessoais dos palestrantes. A agenda é composta por: 
 
• Pré requisitos para se inscrever em um processos seletivo de estágio; 
• Modelo de currículo, pontos importantes (Lebenslauf); 
• Modelo de carta de apresentação (Bewerbung); 
• Como se inscrever: Exemplo prático de inscrição em uma vaga; 
• Entrevista: aspectos culturais; 
• Impressão pessoal dos Palestrantes. 
 
Obs.: O minicurso é dado por mais de um palestrante. Como todos fazem estágio, o horário deve ser 
combinado previamente. 
 

IInnssccrriiççõõeess  ppaarraa  eessttee  MMiinniiccuurrssoo::  hhttttppss::////ggoooo..ggll//ffoorrmmss//QQwwWWSSoo22YYNNQQMMUU77AA33bbmm22   
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Apresentações Culturais 

 

DDaattaa::  08/11/2016  HHoorráárriioo::  20h45  SSaallaa::  Anfiteatro do Campus Santo Antônio  

TTiippoo  ddee  PPrrooppoossttaa::  Apresentação Cultural   

PPrrooppoonneennttee:: Danielle Trindade 

IInnssttiittuuiiççããoo  ddee  OOrriiggeemm:: Universidade Federal de Roraima 

TTííttuulloo  ddaa  PPrrooppoossttaa::  Grupo de Danças Africanas - Decalê, Kizomba, Azonto, Kuduro 

RReessuummoo:: 

Desenvolvimento de ações multiculturais pelos estudantes estrangeiros da UFRR, oferecendo assim campo 
fértil para a divulgação de danças africanas. A participação e atuação dos estudantes nestes eventos 
fortalecem o processo de internacionalização da instituição por meio de atuações multi e interdisciplinares, 
ao mesmo tempo em que enfatiza valores sociais e humanos, disseminando informação cultural local e 
global. 
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DDaattaa::  10/11/2016  HHoorráárriioo::  14h às 15h30  SSaallaa::  Sala 3.03 (Campus Santo Antônio)  

TTiippoo  ddee  PPrrooppoossttaa::  Atividade Cultural  

PPrrooppoonneennttee:: Sávio Campos Oliveira Souza 

IInnssttiittuuiiççããoo  ddee  OOrriiggeemm:: Universidade Federal de São João del-Rei (Artes Aplicadas) 

TTííttuulloo  ddaa  PPrrooppoossttaa::  Convite a Experimentação Artística 

RReessuummoo:: 

Através de uma apresentação em slide iremos propor aos convidados uma imersão no campo das artes 
plásticas e antropologia. Um experimento de modelagem livre, que tem como objetivo dar vazão aos 
pensamentos, sentimentos e expressão de cada participante , mediante a sua cultura e crenças. Esta é uma 
proposta e um convite a todos os para conhecerem os espaços Museu do Barro. Uma ocupação estudantil no 
Alto das Mercês que abre as portas para toda comunidade local e acadêmica e que tem por fim, fomentar a 
produção de artes em cerâmica e permanecer como núcleo de trabalho do curso de Artes Aplicadas.  
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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. 
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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.. 
 
 


