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Introdução

Este documento tem como objetivo apresentar os resultados da Assessoria para Assuntos
Internacionais (ASSIN) (até a presente data) referente às ações planejadas no PES. Pretende-se
conhecer de que forma a ASSIN tem alcançado seus objetivos e quanto tem contribuído para UFSJ
atingir os objetivos estratégicos. Visa, também, identificar o grau de efetividade das ações, o índice
de não cumprimento das ações planejadas, o nível de vulnerabilidade frente aos riscos conhecidos,
dentro outros dados relevantes para a tomada de decisões desta unidade e da UFSJ.

Afim de contribuir com a instituição em suas análises estratégicas foram elaborados os seguintes
indicadores:

 Institucionalização da Internacionalização, com a criação de uma Política de
Internacionalização institucional e de uma Política Linguística de apoio à
Internacionalização;

 Visibilidade institucional; poder de gestão e celeridade do setor de Relações Internacionais;
 Infraestrutura para internacionalização
 Número de alunos estrangeiros na instituição;
 Participação em Programas internacionais ou nacionais que visem à internacionalização;
 Participação em grupos e/ou redes internacionais;
 Número de acordos internacionais ativos
 Número de professores visitantes estrangeiros na instituição
 Número de alunos da UFSJ em mobilidade acadêmica internacional
 Número de servidores em visitas técnicas e/ou atuando como visitantes em instituição

estrangeira
 Participação em Redes Internacionais de pesquisa;
 Participação estratégica em programas e políticas governamentais voltados à

internacionalização;
 Oferta de unidades curriculares e/ou cursos em língua estrangeira
 Número de projetos, programas e/ou atividades de extensão com inserção ou participação

internacional;
 Duplo diplomas e programas sanduíches com universidades estrangeiras
 Participação estratégica da UFSJ em eventos de internacionalização no Brasil e no exterior
 Participação da UFSJ em políticas públicas voltadas para a internacionalização
 Servidores capacitados para o processo de internacionalização (proficiência linguística em

língua estrangeira e treinamento para a internacionalização)
 Material de divulgação institucional e acolhida ao estrangeiro em versão multilíngue;
 Centro de Línguas atuante;
 Resoluções da UFSJ revistas e criadas, de forma a viabilizar a internacionalização.

Cabe esclarecer que cada índice, indicador ou dado apresentado é analisado visando esclarecer os
motivos que levaram ao cumprimento ou não de determinadas ações ou respostas aos riscos.

Objetivos previstos no PES – Assessoria para Assuntos Internacionais (ASSIN)
Os objetivos propostos são:

Objetivo 1: Criar Política de Internacionalização Institucional;
Objetivo 2: Criar Política Linguística de apoio à Internacionalização;
Objetivo 3: Obter mais autonomia e poder de gestão para o setor de Relações Internacionais (RI);
Objetivo 4: Promover a capacitação do corpo técnico-administrativo do setor de RI;
Objetivo 5: Ampliar a infra-estrutura física, administrativa e de recursos humanos do setor de RI;
Objetivo 6: Criar infra-estrutura de acolhimento a alunos e professores estrangeiros;



Objetivo 7: Aumentar a visibilidade nacional e internacional da instituição;
Objetivo 8: Ampliar a atratividade institucional para o estrangeiro, aumentando em 30% o número
de alunos e professores estrangeiros na instituição;
Objetivo 9: Promover a capacitação linguística do corpo docente, discente, técnico-administrativo e
terceirizado da instituição, prioritariamente, os diretamente envolvidos com processos de
internacionalização (ASSIN; DICON; PROAE; PROPE; PROEN; PROEX e PROGP);
Objetivo 10: Ampliar em 50% a participação de docentes, discentes e técnicos-administrativos em
programas de mobilidade internacional;
Objetivo 11: Ampliar as parcerias internacionais para os cursos de graduação e pós-graduação;
Objetivo 12: Ampliar o processo de internacionalização dos Programas de Graduação e Pós-
Graduação da instituição.

Realização de ações por objetivo

Quadro 1: Realização das ações relativas ao Objetivo 1

Objetivo 1: Criar Política de Internacionalização Institucional

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Consolidar a política de Internacionalização da instituição

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES: 100% . A Política de
Internacionalização foi criada por uma comissão presidida pela Assessora para Assuntos Internacionais e aprovada
pelo Conselho Superior da instituição em junho de 2018. A Criação da Política de Internacionalização foi uma das
medidas para avaliar o grau de internacionalização, através do indicador: “Institucionalização da
Internacionalização”.

Dados qualitativos positivos: A Política de Internacionalização foi criada por uma comissão presidida pela Assessora
para Assuntos Internacionais da UFSJ e formada por um docente representante de cada um dos seis campi da UFSJ;
por representantes técnico-administrativos, pela Presidente da Comissão de Línguas da UFSJ e pela representante
institucional no MEC do programa Português para estrangeiros. A Resolução do Conselho Superior (CONSU), Nº
022, de 11 de junho de 2018, que institui a Política de Internacionalização da UFSJ da Universidade Federal de São
João del-Rei – UFSJ pode ser acessada na página eletrônica da ASSIN, disponível em:
https://www.ufsj.edu.br/assin/plano_e_politicas.php

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES: 0%.

Dados qualitativos negativos: não se aplica - o objetivo foi cumprido e todas as ações previstas foram realizadas.

Fonte: Política de Internacionalização disponível em: https://www.ufsj.edu.br/assin/plano_e_politicas.php

Quadro 2: Realização das ações relativas ao Objetivo 2

Objetivo 2: Criar Política Linguística de apoio à Internacionalização

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Consolidar a política de Internacionalização da instituição

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES: 100% . A Política
Linguística foi criada por uma comissão presidida pela Presidente da Comissão de Línguas da UFSJ e aprovada pelo
Conselho Superior da instituição em maio de 2018. A Criação da Política Linguística foi uma das medidas para
avaliar o grau de internacionalização, através do indicador: “Institucionalização da Internacionalização”.

Dados qualitativos positivos: A Política Línguística da UFSJ foi criada por uma comissão presidida pela Presidente
da Comissão de Línguas da UFSJ e formada por docentes do Departamento de Letras, Artes e Cultura e pela
Assessora para Assuntos Internacionais da instituição. A Resolução do Conselho Superior (CONSU), Nº 018, de 14
de maio de 2018, que institui a Política Linguística da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, pode ser
acessada na página eletrônica da ASSIN, disponível em: https://www.ufsj.edu.br/assin/plano_e_politicas.php

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES: 0%.



Dados qualitativos negativos: não se aplica - o objetivo foi cumprido e todas as ações previstas foram realizadas.

Fonte: Política Linguística disponível em: https://www.ufsj.edu.br/assin/plano_e_politicas.php

Quadro 3: Realização das ações relativas ao Objetivo 3

Objetivo 3: Obter mais autonomia e poder de gestão para o setor de Relações Internacionais (RI)

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Consolidar a política de Internacionalização da instituição

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 0%; indicador: visibilidade
institucional; poder de gestão e celeridade do setor de Relações Internacionais. Descrição: foi feita consulta verbal ao
Reitor sobre a possibilidade de transformar a Assessoria Internacional em Pró-Reitoria. Esta foi a única ação
realizada.

Dados qualitativos positivos: No ano de 2018, a ASSIN realizou consulta verbal à Reitoria sobre a possibilidade de
transformar o setor em uma Pró-Reitoria, com o intuito de obter mais autonomia e poder de gestão para o setor, que
realmente não é apenas um órgão consultor como sugere o nome “Assessoria”, mas tem responsabilidades de gestão.
Na época da consulta, o Reitor considerou que a mudança para Pró-Reitoria não seria apropriada naquele momento,
devido às restrições orçamentárias e de recursos humanos. Foi sugerida uma mudança gradual, passando a
Assessoria, em um primeiro momento, a Diretoria. Ficou acordado que o memorando solicitando a mudança seria
enviado em janeiro de 2019.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES - 75% -
A solicitação da Assessoria Internacional para transformar o setor em Pró-Reitoria foi realizada, mas não pôde ser
atendida até a presente data. Nova consulta será realizada em janeiro de 2019.

Dados qualitativos negativos: Devido a restrições orçamentárias e impossibilidade de contratação de recursos
humanos, a solicitação da Assessoria Internacional para transformar o setor em Pró-Reitoria não pôde ser atendida.

Quadro 4: Realização das ações relativas ao Objetivo 4

Objetivo 4: Promover a capacitação do corpo técnico-administrativo do setor de RI

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Consolidar a política de Internacionalização da instituição e
promover o desenvolvimento profissional e a qualidade de vida no trabalho.

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES - 100% . Indicador:
Servidores capacitados para o processo de internacionalização. Os dois servidores que trabalham na ASSIN
participaram de treinamento sobre internacionalização em dois eventos nacionais, destinados a esse fim. Uma
servidora que atua na ASSIN está realizando curso de inglês; um servidor que trabalha na ASSIN fez curso de
LIBRAS. O programa ISF abriu vagas para os servidores e docentes da instituição para realizarem curso de inglês
presencial nos campi localizados em São João del-Rei.

Dados qualitativos positivos: as ações previstas nesse objetivo são de fluxo contínuo, logo outros treinamentos
deverão ainda ser realizados. Em especial, está previsto para o ano de 2019 o treinamento de uma servidora da
ASSIN em instituição estrangeira (Universidade do Porto), que tem expertise em treinamentos para o processo de
internacionalização e a oferta de cursos de inglês para servidores dos campi fora de São João del-Rei.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES - 0%.

Dados qualitativos negativos: Embora os servidores que trabalham na ASSIN tenham realizado treinamento e
capacitação em internacionalização, nenhum deles participou de treinamento internacional. A secretária executiva
que trabalha na ASSIN iria realizar treinamento na Universidade do Porto em 2018, mas o treinamento foi cancelado
e remarcado para 2019. Além disso, a capacitação lingüística dos servidores que trabalham nos campi fora de São
João del-Rei ainda será implementada, com a criação do Centro de Línguas. A Política Linguística da UFSJ foi
estabelecida em maio de 2018, com a previsão da criação do Centro de Línguas da UFSJ, porém esse Centro está
previsto apenas para o ano de 2019, o que possibilitará a oferta de cursos de inglês nos Campi fora de São João del-
Rei apenas no ano de 2019. Com relação ao treinamento dos demais servidores para o processo de
internacionalização, é previsto a realização de um workshop para este fim, durante o IV Seminário de



Internacionalização da UFSJ (IV SIN), que será realizado em novembro de 2019.

Quadro 5: Realização das ações relativas ao Objetivo 5

Objetivo 5: Ampliar a infraestrutura física, administrativa e de recursos humanos do setor de RI

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Consolidar a política de Internacionalização da instituição

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES - 50%; indicadores:
visibilidade institucional; poder de gestão e celeridade do setor de Relações Internacionais e infraestrutura para a
internacionalização. Descrição: foram contratados estagiários de Letras, Jornalismo, TI e Arquitetura para a ASSIN.
A ASSIN, em 2018, contou com os seguintes recursos humanos: Assessora Internacional; uma servidora secretária
executiva; um servidor assistente administrativo; um funcionário terceirizado e cinco estagiários, o que representa
uma ampliação no quadro de recursos humanos do setor. Foram solicitados técnicos-administrativos para
representarem a ASSIN nos campi fora de São João del-Rei. Com relação ao espaço físico, foram solicitadas mais
quatro salas para as seguintes demandas do setor: sala do gestor, acoplada ao escritório; sala de reuniões com
recursos multimídia; sala de convivência para o aluno estrangeiro e espaço para o Centro de Línguas, bem como a
criação de escritórios de representação da ASSIN nos campi fora de São João del-Rei.

Dados qualitativos positivos: Houve aumento do quadro de recursos humanos da ASSIN, sendo que os estagiários
contratados irão possibilitar a realização das seguintes ações: criar página institucional em versão multilíngue (já em
andamento); criar páginas dos programas em versão multilíngue (previstas para o ano de 2019); atualização da
versão multilíngüe do guia do aluno estrangeiro (em andamento); criação de mapas interativos dos campi, em versão
multilíngüe (em andamento); criação do aplicativo para recepção do aluno estrangeiro, em versão multilíngue;
criação de software de sistema de gestão de RI.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES 14% - Os espaços
solicitados ainda não foram disponibilizados e os servidores (ou terceirizados) para atuarem na representação da
ASSIN nos campi fora de São João del-Rei ainda não foram disponibilizados.

Dados qualitativos negativos: A UFSJ está fazendo uma redistribuição do espaço físico e essa distribuição até a
presente data ainda não foi concluída. Logo, os espaços solicitados só serão disponibilizados ao final da
redistribuição do espaço físico, prevista para o primeiro semestre de 2019. O mesmo ocorre com os espaços nos
Campi fora de São João del-Rei. A indicação de servidores/técnico-administrativos ainda não foi atendida, devido ao
número limitado de servidores e às restrições orçamentárias que dificultam a contratação de terceirizados.

Quadro 6: Realização das ações relativas ao Objetivo 6

Objetivo 6: Criar infraestrutura de acolhimento a alunos e professores estrangeiros

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Consolidar a política de Internacionalização da instituição

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 57%; indicador:
Infraestrutura para a internacionalização. Descrição: a UFSJ já tem vagas reservadas na Moradia estudantil para
receber alunos estrangeiros. Todas as demais ações propostas neste objetivo já estão sendo realizadas, com previsão
de término para o primeiro semestre de 2019.
Dados qualitativos positivos: os estagiários contratados pela ASSIN já estão desenvolvendo o software para
acolhimento ao aluno estrangeiro; guia do aluno internacional em versão multilíngue e mapas multilíngües dos
campi. A sala de convivência para o aluno estrangeiro foi solicitada e apenas é aguardada a conclusão da
redistribuição do espaço físico. Quanto à institucionalização do Português para Estrangeiros, a UFSJ, através da
Portaria do MEC nº 1.049, de 11 de dezembro de 2018 (publicada no Diário Oficial no dia 14 de dezembro de 2019),
tornou-se centro credenciado de aplicação do exame CELPE-BRAS, que é utilizado pelo governo brasileiro para
avaliação do nível de proficiência em língua portuguesa dos alunos estrangeiros, em especial, dos participantes do
programa PEC-G. No âmbito do Programa Idiomas Sem Fronteiras, em especial do Português sem Fronteiras, a
UFSJ teve proposta aprovada para a oferta de curso de português para candidatos ao programa PEC-G – PrePEC,
sendo que os primeiros alunos chegarão em 2019.
Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES - 0%, já que as ações
ainda não realizadas estão em fase de elaboração.
Dados qualitativos negativos: A disponibilização da sala de convivência para alunos estrangeiros está prevista para o
primeiro semestre de 2019, após a redistribuição do espaço físico. As primeiras aplicações do CELPE-BRAS estão



previstas para 2019 e o curso PRE-PEC está previsto para 2020 (em 2019, a UFSJ já poderá oferecer suas vagas no
sistema nacional para a recepção de alunos em 2020).

Fonte: Diário Oficial

Quadro 7: Realização das ações relativas ao Objetivo 7
Objetivo 7: Aumentar a visibilidade nacional e internacional da instituição

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Consolidar a política de Internacionalização da instituição

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES: 14%; indicadores: ter
página eletrônica, catálogos institucionais, vídeo de divulgação e captação de alunos estrangeiros, guia do aluno
internacional e software de acolhimento ao aluno estrangeiro – todos em versão multilíngue; número de alunos
estrangeiros na instituição; participação em programas internacionais ou nacionais que visem à internacionalização;
número de acordos internacionais ativos; número de alunos da UFSJ em mobilidade acadêmica internacional;
número de servidores em visitas técnicas e/ou atuando como visitantes em instituição estrangeira; participação
estratégica da UFSJ em eventos de internacionalização no Brasil e no exterior; participação da UFSJ em políticas
públicas voltadas para a internacionalização e participação estratégica em programas governamentais voltados à
internacionalização;. Descrição: A visibilidade nacional e internacional da UFSJ é constatada pelo número de
acordos internacionais ativos: 64; participação em programas internacionais ou nacionais voltados para a
internacionalização: 12; número de alunos em mobilidade acadêmica: 25; participação estratégica em programas e
políticas governamentais voltados à internacionalização: 2 programas e uma TED do MEC; número de missões
internacionais realizadas: 3; professor da UFSJ atuando como visitante em instituição estrangeira: 1; canais e
materiais de divulgação internacional e acolhimento ao estrangeiro em versão multilíngue: página eletrônica da
instituição, páginas dos programas institucionais; software de acolhida ao aluno estrangeiro e guia do aluno
internacional em versão multilíngue sendo realizados.

Dados qualitativos positivos: no ano de 2018, a UFSJ realizou as seguintes atividades que concorreram para o
aumento da visibilidade nacional e internacional da UFSJ:

Acordos Internacionais ativos: a UFSJ assinou e manteve acordos internacionais ativos com 64 universidades, de
todos os continentes do mundo. Ver tabela 1 abaixo:

Tabela 1: Lista de Convênios ASSIN – ano referência: 2018
Universidade/instituição País Ano de

Assinatura
1. Hochschule München Alemanha 2005

2. New Mexico State University Estados Unidos 2005

3. Universidad Libre Colômbia 2014

4. Universidade de Lisboa Portugal 2008

5. Universidad Mayor Chile 2008

6. Universidade Eduardo Mondlane Moçambique 2009

7. Medical University of Graz Áustria 2009

8. Universidade Nova de Lisboa Portugal 2009

9. Universidad de la Habana Cuba 2009

10. Universidad Nacional de Salta Argentina 2009

11. Braunschweig University of Art (HBK) Alemanha 2013

12. Universitá Degli Studi di Firenze Itália 2010



13. Universidad de Concepción Chile 2010

14. University at Buffalo Estados Unidos 2010

15. University of Bristol Inglaterra 2010

16. Albstadt-Sigmaringen University Alemanha 2010

17. Universitá La Sapienza di Roma Itália 2011

18. Universidad de Monterrey México 2011

19. Universidad de La Costa Colômbia 2011

20. Universidad Nacional de Rosario Argentina 2011

21. Université de Poitiers França 2011

22. The Hague University Holanda 2012

23. Universidad Nacional del Litoral Argentina 2012

24. Escola Superior de Enfermagem de Coimbra Portugal 2012

25. Universidade de Coimbra Portugal 2013

26. Ludwig-Maximillians-Universität Alemanha 2013

27. Université Reims Champagne-Ardenne França 2013

28. Universidade do Porto Portugal 2013

29. Université de Quebéc à Montreal Canadá 2013

30. Université de Toulouse França 2013

31. Universidad de Jaén Espanha 2013

32. Limerick Institute of Technology Irlanda 2013

33. Helmholtz-Zentrum Fur Umweltforschung - UFZ Alemanha 2013

34. Soongsil University Coreia do Sul 2014

35. Universidad de Valladolid Espanha 2014

36. Universidad de Santiago de Compostela Espanha 2014

37. Universidad de Cienfuegos Cuba 2013

38. Royal Danish Academy of Fine Arts Dinamarca 2014

39. University of Wisconsin-Milwaukee EUA 2014

40. Universidade do Algarve Portugal 2014

41. University of Georgia EUA 2014

42. Califórnia State University, Sacramento EUA 2015



43. Macquarie University Austrália 2015

44. Ministério da Educação da Rep. Democrática do
Timor-Leste

Timor-Leste 2015

45. University of North da Georgia EUA 2015

46. Universidad de Nuevo Léon Espanha 2015

47. EMAC - Ecole Nationale Superieure des Mines
d’Albi-Carmaux

França 2015

48. INSA - Institut National des Sciences Appliquées
de Toulouse

França 2016

49. Texas Tech University EUA 2015

50. University of Maynooth Irlanda 2016

51. Universitá de Pisa Itália 2016

52. Lakehead University Canadá 2016

53. Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso Chile 2017

54. Living Lab Biobased Brazil 2017

55. Universidad de Córdoba Espanha 2017

56. University of Illinois EUA 2017

57. Universidad de La Guajira Colômbia 2017

58. Charles Sturt University Austrália 2018

59. Universidad Castilla La Mancha Espanha 2018

60. University Koblenz-Landau Alemanha 2018

61. Universidad Francisco de Paula Santander Colômbia 2018

62. Lund University Suécia 2018

63. HAS University of Applied Sciences Holanda 2018

64. Chitkara University India 2018

Número de Programas Internacionais desenvolvidos pela UFSJ, através da Assessoria Internacional: 12. São
eles: Idiomas sem Fronteiras (IsF); PAINT; PEC-G; BRACOL; BRAMEX; PAEC; FLAGSHIP; BRAFITEC;
Programa/convênio com o governo do Timor Leste; Programa de Bolsas Íbero-Americanas Santander;
ABIPE/IAESTE; CAPES PrInt, em parceria com a UFLA.

Participação estratégica em programas e políticas governamentais voltados à internacionalização
A UFSJ participa atualmente de dois programas governamentais que enfocam a internacionalização: Programa
Idiomas Sem Fronteiras, tanto na modalidade inglês como na modalidade português para estrangeiros e programa
CAPES-PrInt, como parceira da UFLA. Além disso, a UFSJ teve uma proposta de plano de trabalho aprovada para
ser financiada pela TED 7433 do MEC, de apoio à internacionalização.

Observação: Com relação ao Programa CAPES PrInt, a UFSJ teve proposta aprovada, mas não recebeu recursos



diretamente do Programa. No entanto, atendendo à solicitação da própria CAPES, as universidades que foram
contempladas com recursos tiveram que escolher outras duas universidades para trabalharem em parceria que
tiveram suas propostas aprovadas, porém sem recursos financeiros. Nesse sentido a UFSJ foi convidada pela UFLA
a trabalhar em parceria no âmbito do referido programa.

Alunos da UFSJ em mobilidade acadêmica no exterior ou realizando estágio internacional: a UFSJ enviou 25
alunos para mobilidade acadêmica no exterior e estágio internacional, através dos seguintes programas:

 BRAMEX: 5 alunos (1 - Universidad Juárez del Estado de Durango / 2 - Instituto Tecnológico de Celaya / 2
- Universidad de Guanajuato)

 BRACOL: 4 alunos (1 - Universidad del Magdalena / 1 - Universidad Libre / 1 - Universidad del Sinú Elias
Bechara - Seccional Cartagena / 1 - Universidad de San Buenaventura - sede Bogotá)

 Programa/Convênio com a Univesidade da Georgia - UGA/Flagship: 1
 Paint: 4 alunos (acordos bilaterais da ASSIN)
 Estágio Internacional (IAESTE): 2 alunos
 Programa de bolsas Ibero-Americanas Santander: 1 aluno (Universidad de Valladolid)
 BRAFITEC: 7 alunos
 Outros: Estágio Internacional (Campus France): 1 aluno

Professor da UFSJ, atuando como professor visitante em universidade estrangeira: o professor Alberto Ferreira
da Rocha Júnior, do Departamento de Teatro da UFSJ foi convidado para trabalhar como professor visitante na
Universidade da Georgia – UGA (Estados Unidos), no período compreendido entre outubro de 2017 a janeiro de
2018, com seus custos pagos pelo programa Flagship.

Participação em eventos e missões nacionais e internacionais que promovam a internacionalização: a UFSJ
participou, em 2018, de três missões internacionais, dois eventos nacionais voltados para a internacionalização e das
reuniões convocadas pelo CGRIFES e Rede UNIMINAS:

Missões Internacionais:
 Feira de Internacionalização da NAFSA (American Association of International Education), ocorrida na

Filadélfia (Estados Unidos), no período de 27 de maio a 01 de junho de 2018;
 Feira de Internacionalização da EAIE (European Association of International Education), ocorrida em

Genebra (Suiça), no período de 9 a 15 de setembro de 2018 (os custos dessa missão foram pagos pelo
NUMIES - Núcleo Mineiro de Internacionalização do Ensino Superior, da Subsecretaria de Ensino Superior
do governo de Minas Gerais);

 Encontro Anual do Programa Flagship, ocorrido na Filadélfia (Estados Unidos), no período de 19 a 23 de
maio de 2018. Neste encontro, participaram o Reitor e a Assessora Internacional da UFSJ. Previamente ao
Encontro Anual do Programa Flagship, a UFSJ realizou visita técnica à Universidade da Georgia em
delegação composta pelo Reitor e pela Assessora para Assuntos Internacionais da UFSJ. Os custos dessa
visita e da participação no Encontro Anual do Programa Flagship foram pagos pela Universidade da
Georgia.

Eventos Nacionais de Internacionalização: Encontro e Assembléia geral da Associação Brasileira de Educação
Internacional (FAUBAI), realizada de 13 a 18 de maio de 2018, no Rio de Janeiro e reuniões do CGRIFES e rede
UNIMINAS.

Canais e materiais de divulgação internacional e acolhimento ao estrangeiro em versão multilíngue: a página
eletrônica da instituição, as páginas dos programas institucionais, iniciando pelos programas de pós-graduação e o
software de acolhimento aos alunos estrangeiros já estão sendo elaborados pelo estagiário de TI, contratado para
trabalhar na ASSIN. As versões em inglês e espanhol desses materiais estão sendo realizadas pela estagiária de
Letras e pelo estagiário de Arquitetura (que tem proficiência em espanhol), sob a supervisão da Assessora
Internacional; os mapas interativos para sinalização dos campi e para a página institucional estão sendo elaborados
pelos estagiários de Arquitetura que foram contratados para trabalhar na ASSIN. O guia do aluno internacional em
versão multilíngue está sendo realizado pelo estagiário do curso de Jornalismo que trabalha na ASSIN.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES: 57% - Ainda não foram
atualizados os catálogos institucionais e nem foram criados os vídeos institucional e de captação de alunos em versão
multilíngue. A oferta de serviço de tradução de artigos científicos não foi iniciada.
Dados qualitativos negativos: Os catálogos ainda não foram atualizados e os vídeos não foram desenvolvidos devido
à severa restrição orçamentária no ano de 2018. No final do ano, em 8 de novembro de 2018, a ASSIN teve uma
proposta de TED aprovada pelo MEC, mas não houve tempo hábil para realizar as licitações, devido ao
encerramento do ano fiscal na universidade. Espera-se que os recursos, relativos à TED 7433, de apoio à



internacionalização, retornem à universidade no ano de 2019, para que as ações previstas no plano de trabalho
aprovado sejam realizadas em 2019. Entre as ações propostas, estão a elaboração dos vídeos e a atualização do
catálogo institucional em versão multilíngue. Com relação à oferta de serviço de tradução para viabilizar a
publicação de artigos internacionais, este serviço só será iniciado quando o Centro de Línguas estiver funcionando, o
que está previsto para o ano de 2019.

Quadro 8: Realização das ações relativas ao Objetivo 8
Objetivo 8: Ampliar a atratividade institucional para o estrangeiro, aumentando em 30% o número de alunos e
professores estrangeiros na instituição
Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Consolidar a política de Internacionalização da instituição.

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES: 40%; indicadores: número
de alunos estrangeiros na instituição; número de professores visitantes estrangeiros na instituição; participação em
Redes Internacionais e/ou grupos internacionais; número de projetos, programas e/ou atividades de extensão com
inserção ou participação internacional; participação da UFSJ em políticas públicas voltadas para a
internacionalização; redes de pesquisa internacionais. Descrição: Em 2018, a UFSJ recebeu 37 alunos estrangeiros,
três ETAs (English Teaching Assistants – Programa Fulbright) no curso de Letras, uma TA (Teaching Assistant) no
Curso de Música da instituição e dois professores estrangeiros, em visita técnica e desenvolvimento de cursos de
curta-duração no curso de Música da instituição. Através da sua Assessoria Internacional, a UFSJ participou de 4
redes e/ou grupos internacionais e teve três projetos de extensão com inserção internacional. Finalmente, a UFSJ
criou em 2018 sua primeira rede internacional de pesquisa.
Dados qualitativos positivos:
A atratividade internacional da UFSJ pôde ser verificada através dos seguintes indicadores:

Número de Alunos estrangeiros na instituição em 2018: a UFSJ recebeu 37 alunos estrangeiros na instituição no
ano de 2018, através dos seguintes programas:

 Pec-G: 12 alunos
 Bracol: 3 alunos
 Bramex: 6 alunos
 Flagship: 3
 PAEC: 1 aluno
 Paint: Carolina Cipaguata (colombiana) / Daniela Costa (portuguesa) / Ilva (Sueca)
 Timor Leste: 4
 Estágio Internacional: 4
 Aluno regular em curso de Pós-Graduação: 1 (Pós-graduação em Física)

Outros estrangeiros na instituição:
 ETAs: 3 – Curso de Letras
 TA: 1 – Curso de Música
 Dois professores estrangeiros em visita técnica, ministrando curso de curta duração no Curso de Música da

instituição.

Participação em redes e/ou grupos internacionais: A UFSJ participou, em 2018, dos seguintes grupos e redes
internacionais: FAUBAI (Associação Brasileira de Educação Internacional); CGRIFES (Colégio de Gestores de
Relações Internacionais da Instituições Federais de Ensino Superior; GCUB (Grupo Coimbra de Universidades
Brasileiras) e Rede UNIMINAS (que congrega 15 instituições de ensino superior mineiras).

Projetos ou programas de extensão com inserção internacional: A UFSJ, através do seu curso de Música e com o
apoio da Assessoria Internacional, participou de dois projetos de extensão com inserção internacional, além de ter
um projeto no Campus Alto- Paraopeba que é desenvolvido em parceria com ONG internacional.

Redes Internacionais de Pesquisa: a UFSJ, através de sua Assessoria Internacional, em parceria com a Pró-Reitoria
de Pesquisa e Pós-graduação, criou seu primeiro núcleo de pesquisa internacional, denominado NACQUA - Núcleo
Interdisciplinar e Internacional de Pesquisa da Água, envolvendo os diversos departamentos e cursos da UFSJ, bem
como parceiros internacionais dos Estados Unidos e Israel.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES: 30%- Ações ainda em
desenvolvimento: elaboração de catálogo de disciplinas internacionais; oferta de unidades curriculares em língua
inglesa ou com conteúdo internacional; desenvolvimento de curso de verão/inverno a ser oferecido a alunos e
professores estrangeiros. Três ações ainda não foram desenvolvidas: elaboração de resolução para processos
seletivos diferenciados para alunos estrangeiros; oferta de vagas a alunos estrangeiros, através de edital da Rede



UNIMINAS; e desenvolvimento de ações e projetos de extensão conjuntos com universidades estrangeiras.

Dados qualitativos negativos: Estão sendo realizadas reuniões com os diversos departamentos e coordenadorias para
a oferta de disciplinas internacionais para compor o catálogo internacional da instituição. Também está em processo
de criação o primeiro curso de inverno a ser oferecido a alunos estrangeiros, durante o Inverno Cultural: participam
dessa criação o Curso de Música da instituição; a ASSIN e a Pró-Reitoria de Extensão. A previsão para a oferta do
curso é para julho de 2019. As demais ações não desenvolvidas ainda não foram realizadas devido à falta de tempo
hábil para realizá-las no ano de 2018.

Quadro 9: Realização das ações relativas ao Objetivo 9:
Objetivo 9: Promover a capacitação linguística do corpo docente, discente, técnico-administrativo e terceirizado da
instituição, prioritariamente, os diretamente envolvidos com processos de internacionalização (ASSIN; DICON;
PROAE; PROPE; PROEN; PROEX e PROGP)
Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Consolidar a política de Internacionalização da instituição.

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES: 33% ; indicadores:
Servidores capacitados para o processo de internacionalização (proficiência linguística em língua estrangeira e
treinamento para a internacionalização) e Centro de Línguas atuante. A UFSJ, através do Programa Idiomas Sem
Fronteiras, ofereceu cursos de proficiência lingüística a alunos e servidores da instituição no ano de 2018.

Dados qualitativos positivos: O Programa ISF tem oferecido, regularmente, cursos de inglês acadêmico: leitura e
escrita de textos acadêmicos; apresentações orais em língua inglesa; preparação para o TOEFL e outros para os
servidores e alunos da UFSJ, dos campi localizados em São João del-Rei. Com a criação do Centro de Línguas
(previsão para 2019), serão ofertados cursos de inglês acadêmico também nos campi fora de São João del-Rei.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES: 33% - Ações em
andamento: criação do centro de línguas e oferta de inglês nos campi fora de São João del-Rei. Ações não realizadas:
oferta de treinamento de EMI (English as a Medium of Instruction) e oportunidades de treinamento lingüístico no
exterior.

Dados qualitativos negativos: O trabalho da Comissão de Línguas para a criação do Centro de Línguas já iniciou e
há a previsão, inclusive com anuência do Reitor, para a oferta de aulas de inglês nos campi fora de São João del-Rei,
através do Programa Idiomas Sem Fronteiras, em 2019. As duas ações não realizadas: treinamento de EMI para os
docentes da instituição e treinamento linguístico no exterior para servidores da UFSJ não ocorreram devido às
restrições orçamentárias.

Quadro 10: Realização das ações relativas ao Objetivo 10
Objetivo 10: Ampliar em 50% a participação de docentes, discentes e técnicos-administrativos em programas de
mobilidade internacional
Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Consolidar a política de Internacionalização da instituição.

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES: 60%; indicadores: número
de servidores em visitas técnicas e/ou atuando como visitantes em instituição estrangeira; resoluções da UFSJ
revistas ou criadas, viabilizando a internacionalização; participação estratégica em programas e políticas
governamentais voltados à internacionalização. Em 2018, houve a participação de professor visitante da UFSJ em
instituição estrangeira; participação da UFSJ em programas e editais de fomento nacionais e internacionais e a
reformulação de resoluções importantes para alavancar o processo de internacionalização.

Dados qualitativos positivos: Desde o ano de 2017, continuando em 2018, a UFSJ tem enviado um professor
visitante à UGA. Em 2017, o professor enviado foi o Dr. Paulo Henrique Caetano, do Curso de Jornalismo e no final
de 2017 e início de 2018, o Dr. Alberto Ferreira da Rocha Júnior, do Curso de Teatro. Em 2018, a UFSJ participou
de programas governamentais e de fomento voltados à internacionalização, tais como o ISF, Programa Erasmus e
CAPES PrInt e em 2018, a ASSIN teve proposta de plano de trabalho para a TED 7433 do MEC aprovada. Dentre as
ações em andamento, menciona-se a reformulação da Resolução que cria o Programa PAINT, a reformulação já
concluída da resolução que dispõe sobre o aproveitamento de créditos cursados em outras instituições, incluindo as
instituições estrangeiras e a reformulação (em andamento) da resolução que dispõe sobre a mobilidade acadêmica
nacional e internacional.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES: 0% - todas as ações
previstas já estão sendo desenvolvidas.



Dados qualitativos negativos: as ações em desenvolvimento se referem à criação e reformulação de resoluções. Essas
atividades ainda não foram concluídas porque requerem a aprovação de diversas instâncias e não houve tempo hábil
no ano de 2018 para reformular, criar e aprovar todas as resoluções necessárias para viabilizar a internacionalização
da universidade. Finalmente, as oportunidades para visitas técnicas para docentes e técnicos-administrativos foram
criadas, porém ainda não foram realizadas devido às restrições orçamentárias.

Quadro 11: Realização das ações relativas ao Objetivo 11
Objetivo 11: Ampliar as parcerias internacionais para os cursos de graduação e pós-graduação

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Consolidar a política de Internacionalização da instituição.

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES: 25%; indicadores:
participação estratégica da UFSJ em eventos de internacionalização no Brasil e no exterior e oferta de unidades
curriculares e/ou cursos em língua estrangeira. Em 2018, a UFSJ, através da Assessoria Internacional, participou de
duas feiras de internacionalização no exterior e do encontro anual do Programa Flagship, ocorrido nos Estados
Unidos. Nacionalmente, houve a participação da ASSIN no encontro anual da FAUBAI e nas reuniões do CGRIFES
e Rede UNIMINAS. A oferta de cursos e unidades curriculares em língua inglesa já está sendo negociada e tratada
com os setores responsáveis.

Dados qualitativos positivos:
No ano de 2018, houve a participação do Reitor da UFSJ e da Assessora Internacional no Encontro anual do
Programa Flagship e em visita técnica à Universidade da Georgia, ambas ocorridas no mês de maio de 2018. Houve
também a participação da UFSJ, através da ASSIN, nas duas maiores feiras de internacionalização do mundo: a
NAFSA (ocorrida em maio de 2018, na Filadélfia, Estados Unidos) e a EAIE (ocorrida em setembro de 2018, em
Genebra, Suiça). Nessas feiras, são negociadas as parcerias internacionais e ações no âmbito das parcerias já
existentes. Negociações de parcerias e de programas internacionais também foram realizadas no Encontro Anual da
Associação Brasileira de Educação Internacional – FAUBAI, ocorrida em abril de 2018 e nas reuniões da Rede
UNIMINAS. A negociação da oferta de cursos e disciplinas em língua estrangeira está em progresso.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES: 25% - O
desenvolvimento de curso de curta duração em língua inglesa não foi realizado.
Dados qualitativos negativos: O desenvolvimento de curso de curta duração em língua inglesa não foi realizado,
devido à falta de tempo hábil para aprovar o projeto nas instâncias necessárias.No entanto, é prevista a realização de
curso em inglês para alunos estrangeiros, durante o Inverno Cultural, que ocorrerá em julho de 2019. A oferta de
unidades curriculares em língua estrangeira está sendo negociada com os coordenadores de curso, mas não houve
tempo hábil para reuniões com todas as coordenadorias.

Quadro 12: Realização das ações relativas ao Objetivo 12
Objetivo 12: Ampliar o processo de internacionalização dos Programas de Graduação e Pós-Graduação da
instituição

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: Consolidar a política de Internacionalização da instituição.

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES: 57%, indicadores: número
de acordos internacionais ativos; participação em Redes Internacionais de pesquisa; duplo diplomas e programas
sanduíches com universidades estrangeiras. Descrição: No ano de 2018, a UFSJ assinou e manteve 64 acordos de
colaboração internacional; criou sua primeira rede de pesquisa internacional e interdisciplinar: NACQUA e
participou do Living Lab (rede de pesquisa aplicada formada por instituições holandesas e mineiras). No âmbito do
programa BRAFITEC, a UFSJ tem tido duplo diplomas para a graduação em Engenharia Mecânica, com o
Consórcio de Toulouse.

Dados qualitativos positivos: O mapeamento dos interesses e proficiência lingüística dos docentes da instituição foi
realizado durante a análise SWOT, conduzida para a elaboração do Plano de Internacionalização da Universidade.
Com base nessa análise, foram negociados acordos, durante as feiras de internacionalização nas quais a UFSJ
participou e em reuniões de match-making conduzidas à distância. Como resultado dessas negociações, foi criado o
primeiro Núcleo de Pesquisa Interdisciplinar e Internacional da UFSJ: NACQUA e foi negociada a participação da



UFSJ no Living Lab, em parceria com outras instituições mineiras e com instituições holandesas.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES: 0% - Todas as ações
previstas estão em progresso.
Dados qualitativos negativos: A negociação de parcerias internacionais é uma ação de fluxo contínuo, logo não é
concluída. As visitas técnicas a instituições parceiras estão sendo negociadas, mas devido às restrições
orçamentárias, ainda não foram realizadas. A criação de novas dupla diplomações está em negociação, mas esse
processo é complexo e não tem como ser concluído em apenas um ano. A flexibilização dos currículos já está
ocorrendo com as reformulações dos PPCs (Planos Pedagógicos de Curso).

Gestão de Riscos

Quadro 13: Gestão de Riscos, relativos ao objetivo 1

Objetivo 1: Criar Política de Internacionalização Institucional
Índice de Vulnerabilidade: 0% - todas as ações previstas foram realizadas.
Índice de Prevenção aos riscos: 100% - todas as ações previstas puderam ser realizadas conforme planejamento.

Respostas em andamento: Nenhuma resposta em andamento, uma vez que todas as ações foram realizadas.

Quadro 14: Gestão de Riscos, relativos ao objetivo 2

Objetivo 2: Criar Política Linguística de apoio à Internacionalização
Índice de Vulnerabilidade: 0% - todas as ações previstas foram realizadas.

Índice de Prevenção aos riscos: 100% - todas as ações previstas puderam ser realizadas conforme planejamento.
Respostas em andamento: Nenhuma resposta em andamento, uma vez que todas as respostas foram realizadas.

Quadro 15: Gestão de Riscos, relativos ao objetivo 3

Objetivo 3: Obter mais autonomia e poder de gestão para o setor de RI
Índice de Vulnerabilidade: 75% - foram planejadas 04 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco
identificado). Contudo, três respostas aos riscos não puderam ser realizadas pelas seguintes razões: foi feita consulta
verbal ao Reitor, que considerou a possibilidade de mudança, de “Assessoria” para “Diretoria”, porém o excesso de
atividades e as demandas mais urgentes acabaram por adiar essas ações. Será encaminhada solicitação via
Memorando no ano de 2019. As demais ações que não foram realizadas dependem desta primeira.

Índice de Prevenção aos riscos: 0% - foram planejadas 04 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco
identificado), sendo que nenhuma delas foi realizada totalmente, por falta de tempo hábil no ano de 2018.
Respostas em andamento: Uma das quatro respostas que foram planejadas visando prevenir os riscos está em
andamento, sendo ela: formalizar, através de Memorando a consulta verbal que foi feita ao Reitor; além disso,
desenvolver reuniões para explanação da necessidade (Reitor, Vice-Reitor e Pró-Reitores); verificar a
possibilidade de criação de Diretoria, como uma ação intermediária antes de se criar a PRO-RI.

Quadro 16: Gestão de Riscos, relativos ao objetivo 4

Objetivo 4: Promover a capacitação do corpo técnico administrativo do Setor de RI
Índice de Vulnerabilidade: 0% - todas as ações previstas foram realizadas.
Índice de Prevenção aos riscos: 100% - todas as ações previstas puderam ser realizadas conforme planejamento.

Respostas em andamento: Nenhuma resposta em andamento, uma vez que todas as respostas foram realizadas.

Quadro 17: Gestão de Riscos, relativos ao objetivo 5
Objetivo 5: Ampliar a infra-estrutura física, administrativa e de recursos humanos do setor de RI

Índice de Vulnerabilidade: 14% - foram planejadas 14 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco
identificado). Contudo, duas respostas aos riscos não puderam ser realizadas. Uma delas não ocorreu porque ainda



não houve a redistribuição do espaço físico no Campus Dom Bosco. Já a segunda foi devido ao baixo número de
servidores técnicos-administrativos na instituição e à falta de recursos financeiros para contratação de funcionários
terceirizados. Para diminuir o percentual de vulnerabilidade pretende-se negociar junto aos setores responsáveis
Índice de Prevenção aos riscos: 50% - foram planejadas 14 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco
identificado). Sete respostas aos riscos foram realizadas pelas seguintes razões: a ASSIN fez as devidas solicitações
aos setores responsáveis; foram contratados estagiários para auxiliar na realização de algumas ações.
Respostas em andamento: Cinco das 14 respostas que foram planejadas visando prevenir os riscos estão em
andamento, são elas: Negociação com os setores responsáveis para a adequada redistribuição do espaço físico do
Campus Santo Antônio e cessão de espaço nos campi fora de São João del-Rei; contratação de estagiário de Ciências
da Computação para desenvolver software de gestão de Relações Internacionais (RI) e definição de prazos para
finalização de cada etapa do manual.

Quadro 18: Gestão de Riscos, relativos ao objetivo 6
Objetivo 6: Criar infra-estrutura de acolhimento a alunos e professores estrangeiros

Índice de Vulnerabilidade: 0% - foram planejadas 7 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco
identificado), não havendo nenhuma que não tenha sido realizada, no todo ou em parte.
Índice de Prevenção aos riscos: 57% - foram planejadas 7 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco
identificado). 3 respostas aos riscos foram realizadas pelas seguintes razões: Foi feita pela ASSIN a devida
solicitação ao setor responsável; a UFSJ está oferecendo aulas de PLE; a contratação de estagiário possibilitou a
atualização e tradução do guia do estudante estrangeiro; a ASSIN negociou com a PROAE o repasse das vagas de
dois apartamentos na moradia estudantil para serem utilizadas por estudantes estrangeiros.
Respostas em andamento: Três das 7 respostas que foram planejadas visando prevenir os riscos estão em andamento,
são elas: Negociação com os setores responsáveis para a adequada redistribuição do espaço físico do Campus Santo
Antônio; criação dos mapas pelos estagiários de Arquitetura; desenvolvimento de software de acolhimento ao aluno
estrangeiro pelo estagiário de Ciências da Computação.

Quadro 19: Gestão de Riscos, relativos ao objetivo 7
Objetivo 7: Aumentar a visibilidade nacional e internacional da instituição

Índice de Vulnerabilidade: 57% - foram planejadas 7 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco
identificado). Contudo, quatro respostas aos riscos não puderam ser realizadas, devido à falta de recursos
orçamentários necessários para realizar as respectivas ações e também pelo fato de o Centro de Línguas ainda não ter
sido criado. Para diminuir o percentual de vulnerabilidade pretende-se negociar recursos orçamentários junto à
Reitoria e também aguardar que a TED 7433 seja disponibilizada novamente.
Índice de Prevenção aos riscos: 14% - foram planejadas 7 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco
identificado). Apenas 1 resposta aos riscos foi realizada, sendo que para sua efetivação, além do apoio da UFSJ,
também houve auxílio financeiro externo que possibilitou a participação em eventos voltados para
internacionalização.
Respostas em andamento: Duas das 7 respostas que foram planejadas visando prevenir os riscos estão em
andamento, são elas: Elaboração das páginas do setor de Relações Internacionais e das páginas dos Programas de
Graduação e Pós-Graduação pelo estagiário de Ciências da Computação

Quadro 20: Gestão de Riscos, relativos ao objetivo 8
Objetivo 8: Ampliar a atratividade institucional para o estrangeiro, aumentando em 30% o número de alunos e
professores estrangeiros na instituição

Índice de Vulnerabilidade: 30% - foram planejadas 10 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco
identificado). Contudo, três respostas aos riscos não puderam ser realizadas, duas delas por falta de tempo hábil no
ano de 2018 e a outra devido ao afastamento do professor que está interessado em desenvolver as ações de extensão.
Para diminuir o percentual de vulnerabilidade pretende-se agendar reuniões e negociar junto às Pró-Reitorias
responsáveis e aguardar o retorno do professor.
Índice de Prevenção aos riscos: 40% - foram planejadas 10 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco
identificado). Quatro respostas aos riscos foram realizadas, devido ao trabalho da ASSIN junto aos professores, que
demonstraram grande interesse e também pela manutenção da UFSJ nas principais redes e fóruns de Relações
Internacionais.
Respostas em andamento: Três das 10 respostas que foram planejadas visando prevenir os riscos estão em
andamento, sendo elas: a negociação com professores de diversos departamentos para oferta de unidades curriculares
em língua estrangeira e também para oferta de cursos de verão/inverno.



Quadro 21: Gestão de Riscos, relativos ao objetivo 9
Objetivo 9: Promover a capacitação linguística do corpo docente, discente, técnico-administrativo e terceirizado da
instituição, prioritariamente, os diretamente envolvidos com processos de internacionalização (ASSIN; DICON;
PROAE; PROPE; PROEN; PROEX e PROGP)

Índice de Vulnerabilidade: 17% - foram planejadas 6 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco
identificado). Contudo, uma resposta ao risco não pode ser realizada, devido às restrições orçamentárias pelas quais
a universidade passou no ano de 2018.

Índice de Prevenção aos riscos: 33% - foram planejadas 6 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco
identificado). Duas respostas aos riscos foram realizadas pela seguinte razão: ambas as respostas estavam
associadas a garantir a permanência da UFSJ no Programa Idiomas Sem Fronteiras (IsF). Em 2018, houve o
recredenciamento das instituições no referido programa e a UFSJ foi recredenciada, garantindo, assim, que as ações
propostas e que dependem do Programa IsF sejam mantidas.

Quadro 22: Gestão de Riscos, relativos ao objetivo 10
Objetivo 10: Ampliar em 50% a participação de docentes, discentes e técnicos-administrativos em programas de
mobilidade internacional

Índice de Vulnerabilidade: 0% - foram planejadas 05 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco
identificado) não havendo nenhuma que não tenha sido realizada, no todo ou em parte.

Índice de Prevenção aos riscos: 60% - foram planejadas 05 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco
identificado). Três respostas aos riscos foram realizadas pelas seguintes razões: foram realizados novos acordos entre
universidades parceiras que irão abranger o intercâmbio docente entre as instituições, dentre ele um importante
acordo com a Universidade da Georgia; foi reforçada a participação da UFSJ em importantes programas de
internacionalização durante o ano, como por exemplo CGRIFES, NAFSA, EAIE, FAUBAI; a participação em
editais de fomento à internacionalização foram reafirmadas.

Respostas em andamento: Duas das cinco respostas que foram planejadas visando prevenir os riscos estão em
andamento, são elas: devido à falta de tempo hábil para explicar aos membros do CONEP a importância de se
realizar uma alteração na Resolução que trata do PAINT e também para negociar com a Reitoria e PPLAN formas de
financiamento alternativos.

Quadro 23: Gestão de Riscos, relativos ao objetivo 11
Objetivo 11: Ampliar as parcerias internacionais para os cursos de graduação e pós-graduação

Índice de Vulnerabilidade: 25% - foram planejadas 4 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco
identificado), sendo que apenas uma não foi realizada, devido à falta de tempo hábil para aprovar o projeto nas
instâncias necessárias.

Índice de Prevenção aos riscos: 25% - foram planejadas 4 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco
identificado). Apenas uma resposta aos riscos foi realizada, para a qual, além do apoio da UFSJ, também houve
auxílio financeiro externo que possibilitou a participação nas principais feiras e eventos de internacionalização.

Respostas em andamento: Duas das 4 respostas que foram planejadas visando prevenir os riscos estão em
andamento, sendo elas: Dar continuidade ao mapeamento dos professores/pesquisadores interessados em parcerias
internacionais, com ajuda da PROPE; dar continuidade à negociação com professores para criação de catálogo de
disciplinas em inglês.

Quadro 24: Gestão de Riscos, relativos ao objetivo 12
Objetivo 12: Ampliar o processo de internacionalização dos Programas de Graduação e Pós-Graduação da
instituição

Índice de Vulnerabilidade: 0% - foram planejadas 7 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco
identificado). Não houve respostas não realizadas.



Índice de Prevenção aos riscos: 57% - foram planejadas 7 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco
identificado). Quatro respostas aos riscos foram realizadas pelas seguintes razões: foi feita a contratação de
estagiário para trabalhar na ASSIN, o que viabilizou o mapeamento dos interesses e proficiência lingüística dos
docentes da instituição. No ano de 2018, a UFSJ participou das duas principais feiras de Internacionalização do
mundo, o que permitiu apresentar a UFSJ a parceiros no exterior, dar visibilidade internacional à instituição e
negociar ações dentro dos acordos já existentes.

Respostas em andamento: três das sete respostas que foram planejadas visando prevenir os riscos estão em
andamento, são elas:

 Participar das feiras de internacionalização para convencimento dos parceiros; promover visitas técnicas
para o encontro dos docentes de ambas as instituições para negociação de ações conjuntas: a participação
nas feiras foi realizada, mas as visitas técnicas não foram realizadas devido às restrições orçamentárias.
No entanto, as dupla-diplomações estão sendo negociadas em reuniões à distância, porém ainda não foram
concluídas.

 Buscar formas alternativas de financiamento, participar de editais de internacionalização – a ASSIN
participou da chamada ao Programa CAPES PrInt e teve a proposta aprovada, mas sem ser contemplada
com recursos financeiros. Logo, a busca de forma alternativas de financiamento deverão ser realizadas em
2019, se houver editais abertos.

 Explicar a importância aos envolvidos e solicitar revisão dos PPCs – essa ação está em andamento e
muitos PPCs já foram refeitos, restam ainda outros em processo de aprovação nos Conselhos
institucionais.


