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1. Internacionalização

Este relatório foi  elaborado por uma comissão interna do PIPAUS composta por

representantes  docentes  e  discente  referente  ao  ano  de  2020,  tendo  por  base

avaliação feita em 2019.  Procura trazer alguns avanços em sua metodologia de

trabalho,  tais  como  incorporação  do  representante  discente  e  otimização  do

questionário  sobre internacionalização enviado a discentes e docentes,  além de

buscar  aprimoramentos  crescentes  em  sua  estrutura  de  funcionamento.  O

questionário versou sobre ações de internacionalização desenvolvidas, no formato

de   autoavaliação  sobre  a  qualidade  e  quantidade  da  produção,  em  suas

fragilidades, pontos fortes, bem como perspectivas futuras.

De modo geral, notou-se que a própria elaboração do primeiro relatório em

2019 já alimentou a perspectiva da internacionalização do Programa ao colocá-la de

modo mais objetivo dentro de sua organização cotidiana, tais como em seus planos

de  ensino  e  eventos  nos  quais  seus  membros  participam.  Observou-se  maior

interação com parceiros estrangeiros, em debates internos e em bancas de defesa,

e aumento na participação em eventos e revistas internacionais.

Entre  as  fragilidades  encontradas,  novamente  aparece  o  ponto  sobre  as

dificuldades  na  produtividade  acadêmica  em  função  da  pouca  estrutura

administrativo/organizacional do trabalho docente, que tem reflexo em sua produção

acadêmica.  Tal  preocupação  tem  aumentado  em  função  da  diminuição

orçamentária  para  o  funcionamento  da  UFSJ,  o  que  desincentiva  a  busca  pela

participação em eventos internacionais e publicação em revistas estrangeiras. Uma

2ª fragilidade é o pouco domínio de uma 2ª língua por parte do corpo discente.

Entre os pontos fortes nota-se o potencial da interação local/global de nossas

pesquisas,  conectada à interação com terceiros,  sejam poder  público,  ONGs ou

empresas, bem como na articulação com ensino básico e graduação universitária.

Muitas pesquisas lidam com a realidade concreta local e procuram compreender

sua  dinâmica  sob  uma  perspectiva  decolonial  transdisciplinar,  bem  como  com

potencial de influir em políticas públicas que reforçam o impacto deste Programa.

isto o coloca sob uma perspectiva ativa de internacionalização, com potencial de
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pautar pesquisas e não somente participando de ações de outros pesquisadores no

exterior.

Nota-se boas perspectivas futuras de internacionalização. Entre os discentes,

os próprios avaliam o potencial de internacionalização a partir da participação em

eventos  e  redes  com  outras  universidades  brasileiras  onde  há  interação  com

pesquisadores  internacionais.  Isto  Entre  os  docentes,  seus  pós-doutorados,

passados e futuros, no geral interagem com institutos de pesquisa internacionais. O

Programa incentivará  uma maior  articulação com tais  institutos,  inclusive com o

envolvimento  de  outros  docentes.  Uma  ação  mais  prática  será  o  uso  mais

estratégico do uso de tecnologias da informação, o que significará um esforço do

Programa na busca da disponibilização de sua página virtual de forma bilíngue.

Por fim, damos destaque ao Simpósio Internacional de Artes, Urbanidades e

Sustentabilidade (SIAUS), evento produzido pelo próprio Programa, que conta com

a participação de todo o corpo docente e discente, cuja envergadura internacional já

demonstrou  seu  potencial  de  internacionalização.  Na  próxima  edição  prevista

(2021), esta Comissão procurará contribuir em sua organização, para reforçar os

vínculos entre as pesquisas do Programa e dos convidados internacionais.

2. Avaliação geral

A avaliação geral em termos de internacionalização do Programa é que estamos

avançando neste quesito em nossas produções, mesmo considerando o contexto

da pandemia,  o que somente reforça seu potencial.  Foi  realizada uma pesquisa

junto  ao  corpo  docente  e  discente,  relativa  ao  ano  de  2020,  de  modo  a  obter

subsídios  para  a  construção  de  um  balanço  relativo  às  atuações  existentes  e

possíveis. A inclusão dos discentes neste ano é um passo no nosso fortalecimento.

Houve avanço na participação em eventos e revistas internacionais, contribuindo

com apresentações, artigos e resumos sobre os resultados das pesquisas. Notou-se

maiores interações com parceiros estrangeiros em debates e em bancas de defesa.

Em especial realça-se o potencial de interação das produções docentes e discentes

à temática latinoamericana, considerando o debate decolonial, sem desconsiderar

contudo, redes e parcerias que envolvam outros continentes, existentes desde a

avaliação anterior, que aponta tendência de crescimento.
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3. Interações Internacionais

Em relação às redes de colaboração correntes com as quais docentes e discentes

efetivos do programa estão atrelados, podemos citar articulação com a  Queen Mary

University of London;  com a UNILA (nos comitês científicos e editoriais do projeto

Maloca); em atividades realizadas para o público em parceria com os docentes junto

ao Laboratório Life Long Kindergarten MIT (LLK), Comunidade Learning Creative

Learning América Latina (LCL), Rede Latino Americana de Fablabs para crianças

(FabLaT Kids);  junto ao Programa Flagship para o Português (Departamento de

Defesa Americano): onde há um convênio entre a UFSJ, a Universidade da Geórgia

e a Universidade do Texas.

No  estabelecimento  de  redes  por  meio  de  eventos,  nas  quais  alguns

docentes e discentes se envolveram,contamos com a participação nos seguintes

espaços:  Grupo  de  Música  Ubíqua;  PNUM  (Portuguese  Network  of  Urban

Morphology  -  com  envolvimento  na  categoria  de  participante  há  7  anos);  nos

comitês  científicos  do  ISUF  -  International  Seminar  on  Urban  Form  (2020)  e  I

Seminário Internacional em Risco, Resiliência e Arquitectura Humanitária: o papel

das universidades,  dos profissionais  e  das marias&marielles;  Rede Terra  Brasil,

ProTerra,  ICOMOS;  Red  EmprendeSUR-  Emprendedorismo  e  Innovación  en

America  Latina;  CALIyE  -  Cátedra  Abierta  Latinoamericana  de  Innovación  y

Emprendedorismo;  Red  Universitaria  de  Emprendimiento  REUNE  -  Asociación

Colombiana  de  Universidades  -  ASCUN;  PRODEM  -  Programa  de  Desarollo

Emprendedor;  GabEECG – Gabinete  de Educação para o Empreendedorismo e

Cidadania Global  -  CIDH – Universidade Aberta,  Delegação do Porto;    CIEC -

Conselho  Internacional  de  Cultura  Cerâmica,  que  premiou  mestres  de  ofício  e

projetos no Seminário  Internacional  de Educação em Cerâmica,  na Colômbia;  X

Simpósio Brasileiro de Agropecuária Sustentável e VII Congresso Internacional de

Agropecuária  Sustentável  -  Congresso  internacional  de  Agroecologia;  Semana

Brasileira de Aprendizagem Criativa, com participantes e palestras internacionais do

México e Estados Unidos por meio da plataforma Zoom, com tradução simultânea,

tendo  um  discente  participado  da  comissão  organizadora;  XVII  Congresso

Internacional  da  Associação  Brasileira  de  Literatura  Comparada,  ABRALIC;  8th

INTERNATIONAL  CONGRESS  of  EDUCATIONAL  SCIENCES  and

DEVELOPMENT.  Ainda  obtivemos  a  participação  de  um  Membro  Externo  da
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Northern Illinois University na banca de qualificação de um discente do programa

em 2020,  discente  este  que  também realizou seu estágio  docente  junto  a  este

professor na referida instituição. 

Atreladas a tais ações, podemos citar os seguintes grupos de pesquisa: Arts

Lab in Interfaces Computers and Everything Else (ALICE); Grupo Transdisciplinar

de Pesquisa em Artes, Culturas e Sustentabilidade (GTRANS); Grupo de Estudos

em Artes Digitais; Grupo de Arte Colaborativa Orchidea (Orchestra of Ideas); Grupo

A.T.A.-UFSJ; Maloca–UNILA; e Grupo de Aprendizagem Criativa.

Apresentamos  a  seguir  algumas  considerações  temáticas  quanto  às

interações ocorridas no Programa.

4. Relação Local/Global e interação extra-muros em relação à UFSJ

É  preciso  ressaltar  o  potencial  da  interação  local/global  de  nossas  pesquisas,

conectada à interação com terceiros, sejam poder público, ONGs ou empresas, bem

como considerar a articulação com ensino básico e graduação universitária. Muitas

pesquisas  lidam  com  a  realidade  concreta  local  e  procuram  compreender  sua

dinâmica sob uma perspectiva decolonial transdisciplinar, bem como com potencial

de influir em políticas públicas que reforçam o impacto deste Programa. Foi o caso

da participação de alguns pesquisadores docentes  e  discentes  do Programa na

implantação da Lei  Aldir  Blanc no Município  de São João del-Rei,  cuja  tradição

cultural projeta para fora artistas locais, bem como atrai pessoas de outras regiões e

países. Principalmente, há uma sintonia com países de língua hispânica, junto às

suas   realidades  principalmente  latinoamericanas,  potencializando  a

internacionalização do Programa. Este é um ponto forte que tende a fortalecer o

Programa,  colocando-o  sob  uma  perspectiva  ativa  de  internacionalização,  com

potencial  de  pautar  pesquisas  e  não  somente  participando  de  ações  de  outros

pesquisadores no exterior.

5. Ações efetivadas

A comissão interna de internacionalização, além do diagnóstico sobre a produção

do programa por meio de questionário, procurou incentivar a criação de uma base

para  trocas  por  meio  de  orientações  para  a  inserção  de  incentivos  à

internacionalização nos planos de ensino das disciplinas, tais como maior utilização
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de bibliografia em língua estrangeira e incentivo à escrita de artigos para publicação

internacional. O programa tem direcionado esforços para a organização periódica

do Simpósio Internacional de Artes, Urbanidades e Sustentabilidade (SIAUS) que

não somente conta com palestras  de pesquisadores internacionais,  quanto  abre

caminho para a interação entre pesquisadores e seus grupos. Tem-se assim um

passo  mais  robusto  para  o  enfrentamento  da  produção  irregular  das produções

docentes notada na avaliação desde 2019. Portanto, vislumbramos que o SIAUS

2021, após hiato de dois anos,  não será somente uma oportunidade de exposição

dos  trabalhos  desenvolvidos  ao  longo  da  trajetória  do  mestrado,  mas  será  um

grande  incentivo  para  suas  produções  ao  promover  um  maior  envolvimento,

principalmente  dos  discentes,  na  organização  do  evento  como  um  todo,

aproximando-os  de  pesquisadores  de  outros  lugares  nas  palestras,  oficinas  e

exposições do Simpósio.

6. Fragilidades

Continua a principal fragilidade apontada pelos docentes quanto à sua produção e

publicação científica internacional: a pouca estrutura administrativo/organizacional

do trabalho docente na UFSJ, que dificultam a gestão do tempo de dedicação nas

atividades que lhes cabem de ensino/pesquisa/extensão, sendo que vários apontam

que gostariam de dedicar mais tempo para avançar em pesquisas com as temáticas

do  PIPAUS,  de  maneira  a  consolidar  a  transdisciplinaridade.  Neste  sentido,

ressaltamos  que  a  UFSJ tem a  menor  relação  técnico/docentes  entre  todas  as

universidades federais.

Articulado a tal situação está a falta de recursos e investimentos, fator de

forte  preocupação  para  a  perspectiva  de  internacionalização,  considerando  as

crescentes dificuldades orçamentárias que nos são reportadas por nossa Reitoria

anualmente. Dificultam-se assim os deslocamentos para participação nos encontros

acadêmicos em outros países, sente-se o reflexo no tempo de pesquisa e formação

com a dificuldade de contratação de  mais professores e técnicos na UFSJ, que há

3  anos  não  tem conseguido  repor  as  vagas  necessárias,  tem-se  prejudicado  o

acompanhamento de investimentos e gestão de recursos, entre outros. Entre as

manifestações concretas apresentadas podemos colocar: i) o domínio de não mais

do que um idioma; ii) o acúmulo de demandas; iii) falta de tempo para manter e

10



atualizar  contatos  internacionais;  iv)   e  mesmo  para  escrever  e  publicar

internacionalmente.

Outra fragilidade que o corpo docente enfrenta é o pouco domínio de uma

segunda língua junto aos discentes, mas que já vem sendo enfrentado por meio da

proposta  anteriormente  apresentada  de  inserção  de  bibliografia  em  língua

estrangeira  no  Plano  de  Ensino  das  disciplinas,  bem  como  no  incentivo  à

internacionalização  da  produção.  Acrescenta-se  que  entre  as  fragilidades  da

atuação  e  colaboração  dos  discentes  está  o  desconhecimento  dos  potenciais

vínculos com outras instituições; ausência de disponibilidade de tempo para dedicar

à  procura  de  novos  parceiros;  e  reduzido  incentivo  e  apoio  financeiro

governamental.

Em relação aos professores com entrada recente no programa, é destacada

a necessidade de tempo para consolidar projetos e intenções, posto o foco recente

na internacionalização com relação à  própria produção que, embora potente, não

se conecta diretamente às redes e grupos consolidados até então.

7. Ações futuras

Na perspectiva de curto prazo para atuação em âmbito internacional, pontua-se em

curto prazo a participação dos discentes em eventos nacionais que contarão com

apresentação de pesquisas internacionais. Contamos assim com o desempenho do

corpo  discente  em  apresentação  de  trabalhos  no  9º  Congresso  Brasileiro  de

Extensão  Universitária  (UFMG),  considerado  o  maior  encontro  de  extensão

universitária do país. O evento possui vinculação com a Universidade Federal de

Alfenas  (UNIFAL-MG)  e  com a Universidade Federal  de  Minas  Gerais  (UFMG),

ambas instituições mineiras cujas atividades acadêmicas têm renome e divulgação

internacional.

Do  mesmo  sentido,  haverá  no  próximo  semestre,  a  participação  no

Congresso Interdisciplinar de Direitos Humanos e Educação (CDHE 2021) e no III

Congresso  Internacional  e  Interdisciplinar  em  Patrimônio  Cultural.  No  último

objetiva-se  congregar  pesquisadores  da  temática  da  gestão  do  patrimônio.

Abrangendo áreas e perspectivas conceituais  e  teóricas,  inclusive no campo da

educação em patrimônio, haverá o debate interdisciplinar e internacional no campo
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de estudo.  Assim os discentes do programa se reunirão  com pesquisadores de

diversas instituições acadêmicas contando com convidados estrangeiros.

Sendo  um  dos  parceiros  do  programa  PIPAUS,  a  Associação  de  Pós-

Graduandos da Universidade Federal de São João del-Rei (APG-UFSJ) articula-se

com a Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) para a consolidação de

um  evento  científico,  com  a  possibilidade  palpável  de  membros  internacionais.

Assim, nesta parceria, haverá a contribuição de um saber científico para e com os

próprios discentes pesquisadores do PIPAUS.

Sob este viés  discente,  reforçamos que o  Evento promovido pelo próprio

programa, o SIAUS,  polarizará as ações dos docentes no ano de 2021. Em 2017, a

primeira  edição  deste  evento  colaborou  com  a  difusão  do  programa

internacionalmente. Para 2021 espera-se a reedição do evento de maneira online.

Outros  eventos  serão  desenvolvidos  pelo  corpo  docente,  entre  eles:  i)  X

Simpósio Brasileiro de Agropecuária Sustentável, ii)  VII Congresso Internacional de

Agropecuária  Sustentável,   iii)  Semana  Brasileira  de  Aprendizagem Criativa,  iv)

Terra Brasil. Iv) Programa Saberes da Terra, v) ISUF 2021, vi)  PNUM 2021, vii)

SBCM que deverá contar com participantes internacionais e viii) Otra Tierra.

Também em perspectivas futuras,  há  potencial  de promover o trânsito de

pesquisadores a partir dos pós doutorados já concluídos ou a serem desenvolvidos

pelos docentes, tais como o McLuhan Program in Culture and Technology (MPCT),

na Universidade de Toronto (Canada) e o Instituto de Investigaciones Sociológicas

da Universidad Autónoma “Benito Juárez” (México). De maneira geral os docentes

preferem aguardar  o  pós-pandemia  para  intensificar  estes  e  outros  trânsitos  de

maneira  mais  intensa  (principalmente  de  modo  presencial),  considerando  as

parcerias e redes já estabelecidas.

Como  ações  imediatas  projetadas  para  o  presente  ano,  pretende-se  dar

enfoque  à internacionalização e retomada de redes onde os docentes já possuem

vínculo. Estão em curso ações para  intensificar os convites para participação de

pesquisadores  estrangeiros  em  bancas   do  PIPAUS,  e   estimular  produções

conjuntas  entre  docentes  e  discentes  dos  programas  de  pós-graduação.  Como

exemplo,  cita-se  um docente  que  é  do  comitê  avaliador  de  um doutorando  na
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University  of  Georgia  (UGA),  e  que vislumbra a  partir  deste  trabalho mais  uma

oportunidade de reforçar o caminho no sentido das colaborações internacionais.

A ampliação do uso de tecnologias da informação em médio e longo prazos,

visando à promoção de uma rede ativa e que permita o trânsito dinâmico entre

pesquisadores (docentes  e discentes)  internacionalmente,  é  tida  como meta,  de

forma  a  permitir  que   ensino,  pesquisa  e  extensão  possam  estar  ativamente

conectados e vinculados não somente a realidades locais, mas também fortemente

conectados  às  redes  internacionais  de  pesquisa.  Desta  forma,  o   estímulo  a

parcerias  focado  na  obstrução  de  barreiras  visa  facilitar  e  estreitar  pontos  de

conectividade  entre  instituições  e  realidades  similares.  Neste  sentido,  é  ação

imediata a tradução da página do programa e dos grupos de pesquisa para inglês

e/ou espanhol, de maneira a publicizar projetos, bancas, e ações que ocorrem no

programa  (aulas,  projetos,  orientações,  publicações  e  atividades  em  geral  dos

pesquisadores).  Como exemplo de meta futura neste sentido, que já está sendo

colocada em prática por um docente do programa, cita-se  a elaboração de um

diário de projetos e ações do grupo  CyRoS, como forma de divulgação “just in time”

de todo projeto ou ação, ao longo de seu processo de desenvolvimento.

Por fim, entre as ações futuras, além da busca de disponibilização bilíngue

no  site  do  programa  (e  talvez  do  SIAUS,  para  o  qual  busca-se  recursos),  o

programa pretende transformar sua página na internet em bilíngue, será buscado

formas de incentivo de produção docente e discente em outras línguas, tanto em

revistas  quanto  em  eventos  internacionais.  Também  está  sendo  incentivado  o

convite de pesquisadores internacionais para palestras, bancas e contribuições para

as disciplinas. Em acréscimo, estima-se que o programa alcance um aumento de

laços  acadêmicos  após  cada  finalização  de  dissertação,  estabelecendo-se,

portanto,  alumni que  tenham um contínuo  aprimorar  e  contribuir  para  e  com o

PIPAUS. Como exemplo,  o artigo “A importância das árvores na cidade de Lavras,

Minas  Gerais,  Brasil,  Perspectivas  de  conforto  térmico-visual  e  pertencimento

afetivo urbano”, pela Revista Metropolitana de Sustentabilidade foi construído por

uma ex-aluna em conjunto a um professor do Programa. Tal revista tem público alvo

diverso,  sendo  profissionais  com  qualificação  elevada,  atuantes  na  área  da

sustentabilidade  nas  entidades  de  ensino  e  pesquisa,  organizações  públicas,

privadas e do terceiro setor com enfoque internacional.
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8. Interações Internacionais

Em relação às redes de colaboração correntes com as quais docentes e discentes

efetivos do programa estão atrelados, podemos citar articulação com a  Queen Mary

University of London;  com a UNILA (nos comitês científicos e editoriais do projeto

Maloca); em atividades realizadas para o público em parceria com os docentes junto

ao Laboratório Life Long Kindergarten MIT (LLK), Comunidade Learning Creative

Learning América Latina (LCL), Rede Latino Americana de Fablabs para crianças

(FabLaT Kids);  junto ao Programa Flagship para o Português (Departamento de

Defesa Americano): onde há um convênio entre a UFSJ, a Universidade da Geórgia

e a Universidade do Texas.

No  estabelecimento  de  redes,  nas  quais  alguns  docentes  e  discentes  se

envolveram,contamos  com  a  participação  em  uma  série  de  eventos:  Grupo  de

Música  Ubíqua;  PNUM  (Portuguese  Network  of  Urban  Morphology  -  com

envolvimento na categoria de participante há 7 anos); nos comitês científicos do

ISUF - International Seminar on Urban Form (2020) e I Seminário Internacional em

Risco,  Resiliência  e  Arquitectura  Humanitária:  o  papel  das  universidades,  dos

profissionais e das marias&marielles; Rede Terra Brasil, ProTerra, ICOMOS; Red

EmprendeSUR-  Emprendedorismo  e  Innovación  en  America  Latina;  CALIyE  -

Cátedra  Abierta  Latinoamericana  de  Innovación  y  Emprendedorismo;  Red

Universitaria  de  Emprendimiento  REUNE  -  Asociación  Colombiana  de

Universidades  -  ASCUN;  PRODEM  -  Programa  de  Desarollo  Emprendedor;

GabEECG – Gabinete de Educação para o Empreendedorismo e Cidadania Global -

CIDH – Universidade Aberta, Delegação do Porto;   CIEC - Conselho Internacional

de  Cultura  Cerâmica,  que  premiou  mestres  de  ofício  e  projetos  no  Seminário

Internacional de Educação em Cerâmica, na Colômbia; X Simpósio Brasileiro de

Agropecuária  Sustentável  e  VII  Congresso  Internacional  de  Agropecuária

Sustentável  -  Congresso  Internacional  de  Agroecologia;  Rede  Terra  Brasil;  e

Programa Saberes da Terra;  Semana Brasileira  de  Aprendizagem Criativa,  com

participantes e palestras internacionais do México e Estados Unidos por meio da

plataforma  Zoom,  com  tradução  simultânea,  tendo  um  discente  participado  da

comissão organizadora; XVII Congresso Internacional da Associação Brasileira de

Literatura  Comparada,  ABRALIC;  8th  International  Congress  of  Educational

Sciences and Development. Ainda obtivemos a participação de um Membro Externo
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da Northern Illinois University na banca de qualificação de um discente do programa

em 2020,  discente  este  que  também realizou seu estágio  docente  junto  a  este

professor na referida instituição. 

Atreladas a tais ações, podemos citar os seguintes grupos de pesquisa: Arts

Lab in Interfaces Computers and Everything Else (ALICE); Grupo Transdisciplinar

de Pesquisa em Artes, Culturas e Sustentabilidade (GTRANS); Grupo de Estudos

em Artes Digitais; Grupo de Arte Colaborativa Orchidea (Orchestra of Ideas); Grupo

A.T.A.-UFSJ; Maloca–UNILA; e Grupo de Aprendizagem Criativa.

9. Relação Local/Global e interação extra-muros em relação à UFSJ

É  preciso  ressaltar  o  potencial  da  interação  local/global  de  nossas  pesquisas,

conectada à interação com terceiros, sejam poder público, ONGs ou empresas, bem

como considerar a articulação com ensino básico e graduação universitária. Muitas

pesquisas  lidam  com  a  realidade  concreta  local  e  procuram  compreender  sua

dinâmica sob uma perspectiva decolonial transdisciplinar. Entram assim em sintonia

com  países  de  língua  hispânica,  junto  às  suas   realidades  principalmente

latinoamericanas,  potencializando a internacionalização do Programa. Este é um

ponto forte que tende a fortalecer o Programa, colocando-o sob uma perspectiva

ativa  de internacionalização,  com potencial  de  pautar  pesquisas e não somente

participando de ações de outros pesquisadores no exterior.

10. Ações futuras

Em perspectiva dos alcances de atuação em âmbito internacional, pontua-se em

curto prazo o desempenho do corpo discente em apresentação de trabalho no 9º

Congresso  Brasileiro  de  Extensão  Universitária  (UFMG),  considerado  o  maior

encontro  de  extensão  universitária  do  país.  O  evento  possui  vinculação  com a

Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) e com a Universidade Federal de

Minas Gerais (UFMG), ambas as instituições mineiras apresentam suas atividades

acadêmicas com renome e divulgação internacional.

Do  mesmo  sentido,  haverá  no  próximo  semestre,  a  participação  no

Congresso Interdisciplinar de Direitos Humanos e Educação (CDHE 2021) e no III

Congresso  Internacional  e  Interdisciplinar  em  Patrimônio  Cultural.  No  último

objetiva-se  congregar  pesquisadores  da  temática  da  gestão  do  patrimônio.
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Abrangendo áreas e perspectivas conceituais  e  teóricas,  inclusive no campo da

educação em patrimônio, haverá o debate interdisciplinar e internacional no campo

de estudo.  Assim os discentes do programa se reunirão  com pesquisadores de

diversas instituições acadêmicas contando com convidados estrangeiros.

Sendo  um  dos  parceiros  do  programa  PIPAUS,  a  Associação  de  Pós-

Graduandos da Universidade Federal de São João del-Rei (APG-UFSJ) articula-se

com a Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) para a consolidação de

um  evento  científico,  com  a  possibilidade  palpável  de  membros  internacionais.

Assim, nesta parceria, haverá a contribuição de um saber científico para e com os

próprios discentes pesquisadores do PIPAUS.

O Evento  promovido  pelo  próprio  programa,  o  Simpósio  Internacional  de

Artes Urbanidades e Sustentabilidade (SIAUS),  polarizará as ações dos docentes

no ano de 2021. Em 2017, a  primeira edição deste evento colaborou com a difusão

do programa internacionalmente.  Para  2021 espera-se  a reedição do evento de

maneira online.

Outros  eventos  serão  desenvolvidos  pelo  corpo  docente, entre  eles:  i)  X

Simpósio Brasileiro de Agropecuária Sustentável, ii)  VII Congresso Internacional de

Agropecuária Sustentável, iii) Semana Brasileira de Aprendizagem Criativa, iv) Terra

Brasil. v) Programa Saberes da Terra, vi) ISUF 2021, vii)  PNUM 2021, viii)  SBCM

que deverá contar com participantes internacionais e ix) Otra Tierra.

Também em perspectivas futuras,  há  potencial  de promover o trânsito de

pesquisadores a partir de seus pós doutorados, tais como o McLuhan Program in

Culture and Technology (MPCT), na Universidade de Toronto (Canada) e o Instituto

de Investigaciones Sociológicas da Universidad Autónoma “Benito Juárez” (México).

De maneira geral os docentes preferem aguardar o pós-pandemia para intensificar

este  trânsito,  tendo  inclusive  as  parcerias  e  redes  já  estabelecidas,  conforme

anteriormente apresentado.
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