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Política Institucional de Internacionalização 

No ano de 2018, foi aprovada a RESOLUÇÃO - CONSUNI Nº 15/2018, que institui a Política Linguística da 

Universidade Federal de Goiás. A aprovação dessa Resolução era um dos critérios para que a UFG continuasse a 

ter o NUCLI – Idiomas sem Fronteiras. 
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A CAI se torna DRI 

Após a posse do Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo como o novo Coordenador de Assuntos 

internacionais, em 16 de agosto de 2018, a Coordenadoria de Assuntos Internacionais foi renomeada como 

Diretoria de Relações Internacionais (DRI). A Direção da DRI é composta pelo Prof. Francisco José Quaresma de 

Figueiredo, Diretor de Relações Internacionais, e por Alexandra Nogueira da Silva, Diretora Adjunta de Relações 

Internacionais. 
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Boas-vindas aos estudantes estrangeiros 

Ocorreram duas cerimônias de boas-vindas aos estudantes estrangeiros: uma no primeiro semestre, e outra, no 

segundo semestre de 2018. 

No dia 12 de março de 2018, professores leitores da Espanha, da França e da China foram recepcionados na  
Universidade Federal de Goiás (UFG), no Miniauditório da Faculdade de Letras. Além deles, estavam presentes 
outros 12 alunos que vieram realizar intercâmbio em Goiás. A UFG recebeu estudantes dos Estados Unidos, 
México, Portugal, Uruguai, Argentina, Colômbia, França e Suécia.  

 
Conversa animada entre estudantes e professores estrangeiros, durante recepção 
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Os estudantes dos EUA vieram para atuar como Assistentes de Ensino de Língua Inglesa (ETA). Como destacou a 
Coordenadora de Assuntos Internacionais, Ofir Bergemann, essa é uma iniciativa relevante, pois "estabelece 
uma via de mão dupla quanto ao aprendizado". Os demais alunos vieram para realizar intercâmbio nos cursos 
de Agronomia, Artes Visuais, Ciência Sociais, Educação Física, Engenharia Elétrica e Odontologia.  
Para recepcionar os presentes, compuseram a mesa-diretiva o Reitor Edward Madureira, a Vice-
Reitora Sandramara Matias, a Pró-Reitora de Extensão e Cultura Lucilene Maria, a Pró-Reitora de Graduação 
Flávia Aparecida, o Diretor da Faculdade de Letras, Francisco José Quaresma de Figueiredo, e a Coordenadora 
de Assuntos Internacionais, Ofir Bergemann.  

 

No dia 31 de agosto de 2018, a UFG recebeu oficialmente seus novos alunos estrangeiros do 2o semestre de 
2018. Participaram da Recepção o Reitor da UFG, Prof. Edward Madureira Brasil, a Vice-Reitora da UFG, Profa. 
Sandramara Matias Chaves, a Pró-Reitora de Graduação, Profa. Flávia Aparecida de Oliveira, a Pró-Reitora de 
Extensão e Cultura, Profa. Lucilene Maria de Sousa, e o Diretor de Relações Internacionais, Prof. Francisco José 
Quaresma de Figueiredo. Estiveram também presentes a Diretora Adjunta de Relações Internacionais, 
Alexandra Nogueira da Silva, a Coordenadora de Assuntos Internacionais de Jataí, Profa. Adriana Luize Bocchi, 
as coordenadoras dos Projetos MARCA, Professoras Enilza Maria Mendonça de Paiva, Francine Neves Calil e 
Lívia Mendonça Pascoal, a Vice-Diretora da Faculdade de Letras, Profa. Claudney Maria de Oliveira e Silva, e o 
Coordenador Geral de Esportes da UFG, Prof. Juracy da Silva Guimarães e a Professora Natália Del Angelo 
Aredes. Foram recepcionados os novos alunos provenientes de Portugal, Bolívia, Argentina, Colômbia, Uruguai. 
Paraguai e Inglaterra. 
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Recepção aos alunos estrangeiros – segundo semestre de 2018. 
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Estudantes da UFG em intercâmbio no exterior 

 

Durante o ano de 2018, 60 alunos da UFG participaram de mobilidade internacional na América Latina, Europa 

e Oceania. Foram contemplados com vagas provenientes dos seguintes Programas: ABDIAS Nascimento; 

AUGM; BRACOL; BRAFITEC; BRAMEX; IPB; MARCA; e PAULO FREIRE - OEI.  

As tabelas e os gráficos a seguir ilustram o quantitativo de estudantes que realizaram mobilidade por: país; 

continente; Programa; Instituição de destino; curso; e regional. 
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Idas 2018: distribuição por país 

País Quantidade 

Argentina 11 

Bolívia 1 

Chile  1 

Colômbia 2 

Espanha 1 

França 21 

Itália 2 

México 3 

Nova Zelândia 1 

Paraguai 1 

Portugal 11 

Uruguai 4 

Venezuela 1 

Total 60 
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Idas 2018: distribuição por continente 

 

Continente Quantidade 

América Latina 24 

Europa 35 

Oceania 1 

Total 60 
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Idas 2018: distribuição por Programa 

 

Programas Quantidade 

ABDIAS Nascimento 2 

AUGM 9 

BRACOL 2 

BRAFITEC 18 

BRAMEX 1 

EDITAL GERAL 12 

Estágio 1 

IPB 7 

MARCA 7 

PAULO FREIRE 1 

Total 60 
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Idas 2018: distribuição por instituição de destino 

 

Universidade Quantidade  Universidade Quantidade 
Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores em Antropologia Social 2 

 
Universdad Nacional de Itapúa  1 

École des Mines de Saint-Étienne  3  Universidad Autónoma de Bucaramanga 1 

École Nationale Supérieure des 
Mines de Douai 1 

 
Universidad de Buenos Aires 1 

École Nationale Supérieure des 
Mines de Saint-Étienne 1 

 
Universidad de Concepción del Uruguay 1 

École Nationale Supérieure Mines-
Telécom 1 

 
Universidad de la República 3 

IMT - Atlantique Bretagne  3  Universidad de Sander 1 

IMT Lille - Douai 1  Universidad de Santiago de Chile 1 

INGRA S.A. 2  Universidad Mayor de San Simón de Bolivia 1 

Insa de Rennes 1  Universidad Nacinoal de Córdoba 1 

INSA de Strasbourg 2  Universidad Nacional de Asunción  1 

INSA de Toulouse 2  Universidad Nacional de Cuyo 2 

Institut National des Sciences 
Appliquéss Toulouse 1 

 
Universidad Nacional de Mar del Plata 1 

Instituto Politécnico de Bragança 7  Universidad Nacional del Litoral 2 

Instituto Superior Técnico Lisboa 1  Universidad Nacional del Nordeste 1 

Instituto Tecnológico de Roque 1  Universidade do Porto 2 

ISARA-LYON 1  Universidade Granada 1 

Massey University Veterinary 
Teaching Hospital 1 

 
Universidade Nova de Lisboa 1 

Télécom Physique Strasbourg 3  Università di Pisa 2 

Univerdad Autónoma Gabriel Rene 
Moreno 1 

 
Université de Strasbourg 1 

   Total Geral 60 
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Idas 2018: distribuição por instituição de destino 
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Idas 2018: distribuição por curso 

 

Curso Quantidade 

Agronomia 4 

Arquitetura e Urbanismo 3 

Biomedicina 1 

Ciências Ambientais 1 

Ciências da Computação 1 

Ciências Sociais 3 

Educação Física 1 

Engenharia Ambiental 2 

Engenharia Civil 11 

Engenharia da Computação 1 

Engenharia de Produção 3 

Engenharia Elétrica 6 

Engenharia Florestal 1 

Engenharia Mecânica 7 

Filosofia 1 

Geografia 1 

Gestão da Informação 1 

Letras Espanhol 1 

Matemática 1 

Medicina Veterinária 4 

Odontologia 1 

Química 2 

Relações Internacionais 2 

Zootecnia  1 

Total 60 

 



13 

 

Idas 2018: distribuição por curso 
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Idas 2018: distribuição por Regional 

 

Regionais Quantidade 

Aparecida de Goiânia 1 

Catalão 1 

Goiás 1 

Jataí 3 

Goiânia 54 

Total 60 
 

 



15 

 

Algumas notícias sobre mobilidade no exterior 

Em relação à mobilidade no exterior, destaca-se a participação de três estudantes do Curso de Jornalismo da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), integrantes do Laboratório e Coletivo Magnífica Mundi, e três 

pesquisadores do Núcleo de Agroecologia e Educação do Campo - Gwatá da Universidade Estadual de Goiás 

(UEG), Campus Cora Coralina, na Cidade de Goiás, que participaram de uma formação intensiva em cinema 

compartilhado na Televisión Serrana, em Cuba. A iniciativa compõe um conjunto de ações que antecedem a 

assinatura de convênio da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC/UFG) com o Instituto de Cinema, Rádio 

e Televisão (ICRT) de Cuba para intercâmbios, formação acadêmica, coprodução em cinema e jornalismo, além 

de publicações. 
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A experiência técnica, social e política vivenciada, nas últimas semanas de julho, na Televisión Serrana, em San 
Pablo de Yao – Buey Arriba – permitiu, segundo o grupo, conhecer de forma geral a organização social e política 
cubana e, mais especificamente, a construção e amadurecimento da TV Serrana na produção popular de 
documentários, tendo como base a participação no curso Acercamiento al método creativo y de realización de 
Televisión Serrana. 

O curso foi estruturado a partir da metodologia de criação construída durante os 25 anos da TV Serrana.  Além 
do aprendizado técnico na realização de documentários, a experiência ofereceu uma gama de conhecimentos 
metodológicos sobre comunicação comunitária. O grupo destacou dois pontos principais do curso e das 
vivências: a construção de documentários centrados nos problemas locais e regionais da população camponesa 
e a metodologia de criação coletiva do “Grupo de Creación de TV Serrana”. 

No curso, foram criados dois grupos para execução dos documentários. Um grupo trabalhou em torno do 
entendimento/consciência das crianças de San Pablo de Yao sobre a sociedade e sua realidade; o outro, a 
história de vida de uma mulher camponesa das montanhas que vivenciou, ainda criança, a transformação social 
e política de Cuba. 

Além dessas atividades, o grupo da UFG e da UEG destacou, também, o aprendizado sobre a revolução 
socialista em Cuba, a atuação ativa das mulheres nesses processos, a importância da saúde e da educação para 
a população cubana, bem como a reforma agrária como ação humanística. Para o grupo, essa convivência 
permitiu a compreensão de que uma sociedade mais justa e libertária passa por formas de organização popular. 
Assim, esperam contribuir para o fortalecimento dessa parceria e de seus aprendizados mútuos. 

Os integrantes do grupo que realizou o intercâmbio na TV Serrana são Ludmila Pereira de Almeida, estudante 
de jornalismo e doutoranda em Letras na UFG; Igor Winicius Rodrigues Barreto e Gabriel Alves Penha, também 
do curso de Jornalismo; além de três pesquisadores do Gwatá, que sustenta uma estreita e criativa parceria 
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com o Laboratório Magnifica Mundi, nas esferas de comunicação e jornalismo compartilhada/o, Dagmar Olmo 
Talga, mestre pela FIC, Murilo Mendonça Oliveira de Souza, professor da UEG, e Janiel Divino de Souza. 

A Magnífica Mundi é um complexo de laboratórios integrados em jornalismo compartilhado de ensino, 
pesquisa e extensão da FIC/UFG. É composta de veículos ou publicações, a exemplo da webtv e web 
rádio/radiodifusão comunitária. Recentemente, o laboratório firmou uma parceria com a rádio Noroeste FM 
comunitária. A equipe é formada por pesquisadores, professores e estudantes de unidades da UFG, de outras 
universidades e movimentos sociais da cidade e do campo. 
Entre os projetos da Magnífica Mundi destacam-se o “Berra Lobo – comunicação e conhecimento 
compartilhados”, “Terra Encantada – gente miúda, direitos integrais” e “Casa das Palavras – uma escola popular 
de comunicação compartilhada”. Todas as ações são realizadas dentro de uma perspectiva epistêmica e 
metodológica articulada com a recém-criada Associação Brasileira de Pesquisadores e Comunicadores em 
Comunicação Popular, Comunitária e Alternativa (ABPcom), a que está vinculada. 
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Vinda de estudantes estrangeiros para a UFG 

 

Quanto à vinda de estudantes de graduação estrangeiros para mobilidade na UFG, no total foram 36, 

provenientes dos seguintes países: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia; França; Inglaterra; México; 

Moçambique; Paraguai; Portugal; Suécia; Uruguai.  

As tabelas e os gráficos a seguir ilustram o quantitativo de estudantes que vieram à UFG para realizar 

mobilidade por: país; continente; Programa; Instituição de destino; curso; e regional. 
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Vindas 2018: Distribuição por país 

País Quantidade 

Argentina 13 

Bolívia 2 

Chile 1 

Colômbia 2 

França 3 

Inglaterra 1 

México 2 

Moçambique 1 

Paraguai 3 

Portugal 2 

Suécia 3 

Uruguai 3 

Total 36 
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Vindas 2018: distribuição por continente 

 

Continente Quantidade 

Africa 1 

América Latina 26 

Europa 9 

Total 36 
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Vindas 2018: distribuição por programa 

 

Programas Quantidade 

AUGM 12 

AULP 1 

BRACOL 3 

BRAMEX 2 

Edital Geral 8 

IPB 2 

MARCA 8 

Total 36 
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Vindas 2018: distribuição por instituição de origem 

 

Universidade Quantidade  Universidade Quantidade 

Ecole d'Ingénieurs d Purpan  1  Universidad Mayor de San Simon 2 

Instituto Politécnico de 
Bragança 

2 
 Universidad Mayor Real y Pontificia de 

San Francisco Xavier 
1 

Instituto Tecnologico de 
Roque 

2 
 

Universidad Nacional de Asunción 2 

L' École Supérieure d'Art et 
Desing Le Havre Rouen 

1 
 

Universidad Nacional de Córdoba 1 

L 'École Supérieure des Mines 
de Saint - Étienne 

1 
 

Universidad Nacional de Cuyo 1 

Malmö University  3  Universidad Nacional de Itapúa 1 

Pontificia Universidad 
Javeriana Cali 

1 
 

Universidad Nacional de Tucumán 1 

Univerdad de La República 1  Universidad Nacional del Nordeste 2 

Univerdade Nacional de Mar 
Del Plata 

1 
 

Universidad Naconal del Litoral 1 

Universad de La Republica 1  Universidade Nacional de Cuyo 1 

Universidad Andrés Bello 1  Universidade Nacional de Tucumán 1 

Universidad Autónoma 
Gabriel Rene Moreno 

1 
 

Universidade Nacional del Litoral 1 

Universidad de Buenos Aires 1  Universidade Pedagógica  1 

Universidad de la República 1  University of Surrey 1 

Universidad de Santander 1  Total 36 
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Vindas 2018: distribuição por instituição de origem 
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Vindas 2018: distribuição por curso 

 

Curso Quantidade 

Administração 1 

Agronomia 7 

Arquitetura e Urbanismo 1 

Artes Visuais 2 

Ciências Sociais 1 

Direito 1 

Educação Física 1 

Enfermagem 2 

Engenharia Civil 1 

Engenharia Elétrica 2 

Engenharia Florestal 1 

Física Médica 1 

Geografia 2 

História 1 

Letras 1 

Medicina Veterinária 4 

Nutrição 1 

Odontologia 6 

Total 36 
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Vindas 2018: distribuição por curso 
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Vindas 2018: distribuição por Regional 

 

Regionais Quantidade 

Aparecida de Goiânia 1 

Catalão 1 

Goiás 1 

Jataí 3 

Goiânia 54 

Total 60 
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Algumas notícias sobre mobilidade na UFG 

 

No segundo semestre de 2018, a Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG recebeu três alunos de intercâmbio 
internacional. Daniel Berejnoi, da Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) - Santa Cruz de la 
Sierra/Bolívia, e Gianfranco Stoletniy, da Universidad de la Republica (UDELAR) – Montevideo/Uruguai vieram 
pelo Programa de Mobilidad Académica Regional (MARCA). Carlos Segovia, da Universidad Nacional del 
Nordeste (UNNE) – Corrientes/Argentina, realizou seu intercâmbio pelo Programa Escala Estudantil (PEE) no 
âmbito da parceria com a Associação de Universidades Grupo Montevideo (AUGM). 
Ao mesmo tempo, tivemos três dos nossos alunos estudando nesses países. Yan de Oliveira esteve na UDELAR - 
Uruguai, Thais Salci realizou intercâmbio na Universidad del Litoral (UNL) – Argentina e Deborah Rodrigues na 
UAGRM – Bolívia. Todos pelo Programa MARCA. 
O MARCA é um Programa de Mobilidade Acadêmica Regional para Cursos de Graduação Acreditados pelo 
Sistema de Acreditação do MERCOSUL (ARCU-SUR) que busca fortalecer os cursos acreditados, fomentar a 
integração e internacionalização da educação superior na região e cumprir com o objetivo central de integração 
regional. 
Com objetivos muito parecidos, o Programa ESCALA ESTUDANTIL da AUGM também visa a impulsionar a 
cooperação e a integração das Universidades que a conformam, bem como a internacionalização da educação 
superior da região, por meio do intercâmbio de discentes de graduação para cursar um período acadêmico em 
outra universidade membro da associação. A AUGM é uma rede de universidades públicas e autônomas da 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. 
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O Programa MARCA está no seu quarto ano e está aprovado para 2019. Até o momento, enviamos 11 alunos e 
recebemos 10 intercambistas. O número de alunos é determinado pelo MEC, CAPES e UFG, a depender dos 
recursos disponibilizados. É coordenado diretamente pela EVZ em parceria com a Diretoria de Relações 
Internacionais (agora com a sigla DRI, antiga CAI). O Programa Escala Estudantil é coordenado pela DRI com a 
ciência da EVZ. 

  

  

Alunos de intercâmbio internacional - EVZ/UFG - 2017/2 e 2018/2. 
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Alunos em intercâmbio internacional na EVZ/UFG - 2018/2. Da esquerda para a direita: Daniel Berejnoi - UAGRM/Bolívia, Carlos Segovia  

- UNNE/Argentina e Gianfranco Stoletniy - UDELAR/Uruguai. 
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Projetos e Programas em vigência em 2018 

 

A UFG participou efetivamente dos seguintes Programas e Projetos: 

 

- MARCA 

- AUGM 

- PONCHO 

- BRAMEX 

- ABDIAS Nascimento 

- BRACOL 

- BRAFITEC 

- IPB 

- PAULO FREIRE - OEI.  
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Projeto PONCHO – Internationalization of Latin America peripheral Universities 
through sustainable integration and inclusive implementation of International 

Relations Offices  
 

• A Universidade Federal de Goiás (UFG) participou, no período de 8 a 12 de outubro de 2018, no encontro 
técnico do Projeto Poncho, na Unidad Central del Valle del Cauca, Tuluá, Colômbia. A instituição foi 
representada pelo diretor de Relações Internacionais da UFG, professor Francisco Quaresma de Figueiredo. O 
encontro teve por objetivo fortalecer as capacidades de internacionalização das universidades latino-
americanas por parte das universidades europeias. Participaram do evento 21 universidades: quatro da Europa 
(Espanha, França, Portugal e Polônia), duas da Argentina, duas da Bolívia, três do Brasil, duas do Equador, duas 
do Paraguai, duas do Uruguai, três da Colômbia e uma do Peru. 

 

Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo participando do encontro na Colômbia. 
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AUGM: Associação de Universidades do Grupo Montevidéu 

Reunião dos Delegados Assessores  

Os Delegados Assessores da AUGM (Associação de Universidades do Grupo Montevidéu) se reuniram duas 

vezes em 2018. A primeira reunião ocorreu de 11 a 13 de abril de 2018, em São Paulo, na Reitoria da Unesp. Na 

pauta, além da discussão sobre o andamento dos Comitês Acadêmicos e Núcleos Disciplinares, entre outras, já 

foram negociadas as vagas para 2019, relativas aos Programas de Mobilidade (Escala Estudantil de Graduação, 

de Pós-Graduação, Escala Docente e de Gestores e Administradores). A Coordenadora de Assuntos 

Internacionais e Delegada Assessora da AUGM pela UFG, Profa. Ofir Bergemann de Aguiar, representou a UFG 

no evento.  

No segundo semestre de 2018, no período de 16 a 19 de outubro de 2018, o Diretor de Relações Internacionais 

(DRI) da UFG, Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo, esteve na Argentina participando de reuniões e de 

um evento acadêmico. Nos dias 16 e 17, o Prof. Francisco participou das reuniões dos Delegados Assessores da 

Associação das Universidades Grupo Montevideo (AUGM), realizadas na Universidad Nacional de San Luis, San 

Luís, Argentina. 
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Delegados assessores da AUGM, reunidos na Universidad Nacional de San Luis, Argentina  
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Jornadas de Jovens Pesquisadores da AUGM 

No dia 17 de outubro, após o almoço, o Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo, Diretor de Relações 
Internacionais da UFG, deslocou-se para a cidade de Mendoza para participar de reuniões e acompanhar os 
discentes da UFG que foram para a Universidad Nacional da Cuyo para participar das XXVI Jornadas dos Jóvenes 
Investigadores. As Jornadas são um evento anual que reúne centenas de jovens pesquisadores de várias 
universidades membros da AUGM e responde a uma das prioridades da Associação: a formação de profissionais 
qualificados e cidadãos comprometidos com a realidade atual da América Latina. 

Neste ano, as Jornadas se realizaram de 17 a 19 de outubro de 2018, como o tema "100 anos da Reforma 
Universitária: o conhecimento liberta". Participaram mais de 650 estudantes de 25 universidades. A DRI da UFG 
selecionou quatorze estudantes das diversas regionais da UFG para participar desse evento. 

 

 

Diretor da DRI com os estudantes da UFG nas Jornadas de Jovens Pesquisadores da AUGM 
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Dos trabalhos apresentados pelos discentes da UFG, dois foram premiados com menção honrosa: o da 

estudante do curso de Enfermagem, da Regional Jataí, Gabriela Katriny Avelar Oliveira, e o do estudante do 

curso de Direito, da Regional Goiás, Rozembergue Dias.  

 

Rosembergue Dias, Prof. Francisco Figueiredo e Gabriela Oliveira 
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Convênios Internacionais 

 

 19 (dezenove) foram publicados no D.O.U., sendo: 

 

 12 (doze) parcerias foram estabelecidas com instituições da EUROPA; 

 07 (sete) parcerias foram estabelecidas com instituições das AMÉRICAS; e 

 01 (uma) parceria foi estabelecida com uma instituição da ÁFRICA. 

 
 

 102 (cento e dois) convênios estiveram vigentes durante o ano de 2018, sendo: 

 

 03 (três) na ÁFRICA – Todos eles com instituições de Moçambique; 

 40 (quarenta) nas AMÉRICAS – Temos um maior número de convênios com os EUA: 08 (oito); 

 02 (dois) na ÁSIA – Um na China e um no Japão; 

 57 (cinquenta e sete) na EUROPA – Temos um maior número de convênios com Portugal: 13 (treze) 

 

 Em torno de 28 (vinte e oito) novos processos de convênios internacionais estão em andamento no ano de 

2018. 
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Convênios vigentes em dezembro de 2018  

 

Distribuição por continente 
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Convênios novos 
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Reitor assina convênio com Banco Santander 

 

 
 

O Reitor da UFG Edward Madureira recebeu no dia 15 de março de 2018 representantes do Banco Santander 
para assinatura de dois convênios. Um deles diz respeito ao aluguel do espaço da agência do banco no Centro 
de Convivência do Câmpus Samambaia. O banco, após concorrência em licitação, poderá ficar mais dez anos no 
local, por meio de aluguel do espaço. Outro convênio importante assinado foi para concessão de três bolsas 
ibero-americanas para estudantes da UFG, no valor de três mil euros. As bolsas promovem o intercâmbio, por 
até um semestre, de estudantes de graduação entre universidades de nove países da região da Ibero-América: 
Argentina, Colômbia, Chile, Espanha, Peru, Porto Rico, Portugal, México e Uruguai. O valor deve ser usado para 
cobrir custos com transporte, hospedagem e alimentação, já que o curso deve ser concedido como resultado de 
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um acordo estabelecido entre a universidade de origem e a de destino. A partir da assinatura nos próximos dias 
será divulgado edital para preenchimento das bolsas. 
 

 
Os presentes ressaltaram a importância de parcerias como essa entre instituições privadas e as universidades 

de forma a promover ações que propiciem oportunidades educacionais para estudantes. 
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UFG assina convênio com universidade do Canadá 
 

O Reitor da Universidade Federal de Goiás, Edward Madureira Brasil, recebeu na tarde de 9 de julho de 2018, 
no Gabinete da Reitoria, o professor Nuno Porto, da University of British Columbia, localizada em Vancouver - 
Canadá. O objetivo da visita foi a assinatura do convênio entre o Museu Antropológico da UFG e o Museu de 
Antropologia da universidade canadense. O MOA, como é conhecido, tornou-se uma atração mundial, 
conhecida como um museu de aprendizagem e pesquisa. 

Na ocasião, o diretor do Museu Antropológico da UFG e membros da comunidade acadêmica da Faculdade de 
Ciências Sociais comemoram a celebração do convênio. "A formalização da cooperação entre as instituições irá 
oferecer inúmeras oportunidades para discentes, técnico-administrativos e docentes. Nosso esforço é para 
celebrar esse conhecimento compartilhado", afirmou. 
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O reitor Edward Madureira Brasil destacou o esforço das várias áreas que se empenharam para a celebração do 
convênio. "Se nos engajamos em ações que nos motivam e reunimos pessoal dedicado, com certeza iremos 
chegar aos bons resultados que a UFG deseja", destacou. 

 

Fonte: https://www.ufg.br/n/107717-ufg-assina-convenio-com-universidade-do-canada 

 

https://www.ufg.br/n/107717-ufg-assina-convenio-com-universidade-do-canada
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Visitas estrangeiras à UFG 

Comitiva da Embaixada Canadense visita a UFG 

A Universidade Federal de Goiás recebeu no dia 6 de março de 2018 a visita de representantes da Embaixada 
do Canadá: Jason Reeve, chefe da Seção Econômica, e Susan Redwood, segunda secretária. Eles foram 
recebidos pela gerente do Centro de Empreendedorismo e Incubação (CEI), Emília Rosângela, que fez uma 
rápida apresentação sobre os processos e programas de formação empreendedora desenvolvidos no CEI. Na 
ocasião, os visitantes conheceram os projetos que estão sendo pré-incubados no centro.  
 

 
Comitiva durante visita ao Centro de Empreendedorismo e Incubação (CEI) 
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Atualmente, o Canadá investe em parcerias com incubadoras e outros ambientes de inovação e pretende 
descentralizar essas iniciativas, que hoje estão mais voltadas para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Santa Catarina. A visita, segundo o diretor da Seção Econômica da Embaixada, faz parte do projeto de expansão 
dos programas, que poderão beneficiar também a Região Centro-Oeste. O eixo Rio-São Paulo tem ótimos 
projetos, mas queremos conhecer e reconhecer os daqui", concluiu. 
A visita contou também com a participação do professor João Teodoro, diretor do Parque Tecnológico da UFG, 
que ressaltou a importância do empreendedorismo e da inovação no meio acadêmico. “Sabemos que essa 
conexão é muito importante, nosso trabalho é desenvolver a cultura empreendedora e expandir 
conhecimentos”, finalizou. 
Os representantes estiveram também reunidos com a vice-reitora da UFG, Sandramara Matias Chaves, no 
Gabinete da Reitoria, para discutir a possibilidade de parcerias envolvendo instituições acadêmicas e empresas 
dos dois países. 
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UFG e University of Surrey discutem projetos em colaboração 

 

A UFG recebeu nos dias 9, 10 e 11 de abril de 2018 a visita do professor Rao Martand Singh, da University of 
Surrey, Reino Unido. A UFG e a University of Surrey possuem convênio, e vários pesquisadores de ambas as 
universidades têm realizado projetos em colaboração. A visita do professor Singh fez parte das atividades de 
prospecção, para a realização de um projeto de pesquisa em colaboração com a Escola de Engenharia Civil e 
Ambiental (EECA/UFG) e com o grupo de pesquisa em Geotecnia, no tema “Estacas geotérmicas", um tipo de 
fundação para edificações de diferentes portes, que propicia a troca de calor entre o terreno e o sistema de 
climatização. Pode-se, desta forma, tanto aquecer quanto refrigerar ambientes, de uma maneira eficiente e 
utilizando uma fonte de energia renovável. Esse tipo de estrutura tem se tornado muito popular na Europa e 
América do Norte, principalmente em função das metas de redução de emissões de carbono. 
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O professor Singh participou também do seminário "Tecnologias verdes: a Engenharia a serviço do meio 
ambiente", planejado como forma de divulgação de pesquisas e atividades de extensão que vêm sendo 
realizadas no campo de tecnologias verdes e, nesse contexto, de internacionalização da UFG. Foram 
apresentadas quatro palestras. A primeira, proferida pela professora Ofir Bergemann de Aguiar (CAI-UFG), 
tratou da mobilidade internacional e de outras formas de cooperação, incluindo iniciativas recentes envolvendo 
a University of Surrey, Reino Unido, onde vem sendo desenvolvidas pesquisas relacionadas com o emprego de 
algumas dessas tecnologias. A segunda palestra, proferida pelo professor Ricardo Reis (EECA-UFG), tratou da 
gestão da água em edifícios mais sustentáveis, incluindo tecnologias para a captação de água pluviais, técnicas 
que representam uma mudança de paradigma na gestão de águas urbanas e controle de cheias e fenômenos 
erosivos. A terceira palestra, apresentada pelo professor Emiliano Godói (EECA-UFG), tratou do Programa de 
Sustentabilidade da UFG. Finamente, como fechamento do seminário, foi proferida palestra pelo professor Rao 
Martand Singh (University of Surrey, Reino Unido), a respeito de Estacas Geotérmicas. O seminário foi 
organizado pela Liga de Geotecnia da Escola de Engenharia Civil e Ambiental, sob a coordenação dos 
Professores Gilson Gitirana Jr., Márcia Mascarenha e Maurício M. Sales. 
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UFG recebe palestra do Embaixador do México 

 
No dia 18 de maio de 2018, ocorreu a palestra “Relações e Intercâmbios entre Brasil e México”, no auditório da 
Faculdade de Ciências Sociais, com o embaixador do México Salvador Arriola. O evento foi organizado pela 
coordenação do curso de Relações Internacionais (RI) em conjunto com a Coordenadoria de Assuntos 
Internacionais (CAI), o Centro Acadêmico de RI e a Embaixada do México no Brasil. 
Além de contar com Salvador, a palestra reuniu também o adido cultural Rafael Barcelona, que veio no lugar do 
professor Fernando Segura Milian Trejo. Fernando é representante do Centro de Investigatión y Docencia 
Económicas (Cide), universidade em convênio com a UFG. Compareceram também o Reitor Edward Madureira, 
a Diretora da Faculdade de Ciências Sociais (FCS), Isabela Tamaso, a Coordenadora da CAI, Ofir Bergmann, e a 
Coordenadora do curso de Relações Internacionais, Geisa Cunha Franco. 
Em sua palestra, o embaixador Salvador demonstrou os projetos que aproximam Brasil e México. Começando 
pela história de outros embaixadores, Salvador apresentou os projetos que os dois países firmaram juntos em 
campos como educação, saúde, agricultura e outros. Entre os projetos iniciados, há a criação da Terceira 
Comissão da Assembleia Geral da ONU e a discussão de pontos relevantes como migração, desarmamento e 
luta contra o narcotráfico. Arriola também destacou eventos culturais mexicanos que obtiveram êxito no Brasil 
e a importância do intercâmbio cultural. 
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Arriola: criação da Terceira Comissão da Assembleia Geral da ONU na pauta do encontro 
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Diretora do Instituto Confucius da PUC-RJ visita a UFG 

 

Em 11 de junho de 2018, a diretora do Instituto Confucius da PUC-Rio,  Ana Qiao, fez uma visita à Universidade 
Federal de Goiás (UFG). Ela veio até Goiânia para trazer os testes de proficiência de língua chinesa  (HSK (Hanyu 
Shuiping Kaoshi) or the Chinese Proficiency Test), que estão sendo aplicados aos alunos de chinês do Centro de 
Línguas da Faculdade de Letras da UFG.  
 
Desde setembro do ano passado, o mandarim é ensinado na UFG, como um primeiro passo para a 
implementação do Instituto Confucius na UFG em parceria com a Universidade Hebei de Medicina Chinesa. 
 

 

  

Ana Qiao visitou a Faculdade de Letras, com o Coordenador do Centro de Línguas Alexandre de Araújo Badim, e 
a Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI), onde se reuniu com a Vice-Reitora Sandramara Matias 
Chaves; a Pró-Reitora de Graduação, Flávia Aparecida de Oliveira; a Coordenadora de Assuntos Internacionais, 
Ofir Bergemann de Aguiar; a Coordenadora do Programa Idiomas sem Fronteiras na UFG, Eliane Caroline de 
Oliveira e a ex-Coordenadora do Centro de Línguas, Valdirene M. de Araújo Gomes, que é a tutora da 
professora chinesa Li Bebei, que também esteve presente à reunião. 
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UFG recebe estudante francesa no âmbito do Programa CAPES/BRAFITEC 

 

No período de 11 de junho a 31 de agosto de 2018, a estudante Flora Faure, da École Nationale Supérieure des 
Mines de Saint-Etienne (EMSE), França veio a UFG para realizar estudos. Sua vinda se enquadra no Programa 
Capes/Brafitec, especificamente, no Projeto de Engenharia e Saúde/EMC-UFG, coordenado pelo Prof. Rodrigo 
P. Lemos (EMC-UFG). Como tutor, Flora terá o Prof. Marcus Fraga Vieira (FEFD-UFG). 

  

 
Prof. Rodrigo Lemos recebe Flora Faure na CAI. 
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Professora da Universitat Autònoma de Barcelona desenvolve 
atividades na Faculdade de Letras da UFG 

 

A professora Dra. Anabel Galán-Mañas, da Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), é pesquisadora na área 
de Tradução e esteve de 04 a 15 de novembro de 2018 na Faculdade de Letras (FL - UFG) como professora 
visitante. Sua visita foi resultado de um trabalho de pesquisa que já vem sendo desenvolvido desde 2017 em 
colaboração com o Grupo de Pesquisa FORTRAD – Formação de Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais, 
liderado pelas professoras da Faculdade de Letras da UFG, Dra. Juliana Guimarães Faria e Ms. Renata Cristina 
Vilaça-Cruz. A viabilidade da visita é, em parte, do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da UFG 
e, em outra parte, do Cnpq, por meio do Apoio a Professor Visitante (APV). 
As atividades desenvolvidas foram de ensino, pesquisa e extensão.  No ensino, ministrou parte da disciplina 
“Tópicos em formação docente no ensino de segundas línguas e línguas estrangeiras” no Programa de Pós-
Graduação em Letras e Linguística da FL/UFG, em parceria com a professora Dra. Juliana Guimarães Faria. Além 
desta disciplina, também participou do Curso de Especialização em Interpretação Comunitária e de Conferência 
de Libras-Português, ministrando a disciplina de Tradução de Textos Especializados, em parceria com a 
professora Ms. Renata Cristina Vilaça-Cruz. Este curso é uma formação ofertada pela UFG aos profissionais 
tradutores e intérpretes de Língua Brasileira de Sinais da Faculdade de Letras. 
Além das atividades de ensino, a professora Dra. Anabel Galàn-Mañas também realizou uma palestra no dia 07 
de novembro de 2018 na I Jornada de Tradução e Interpretação da Faculdade de Letras intitulada “A 
importância da Tradução no cenário atual e a complexidade do fazer tradutório”, e ofertou um curso de 15 
horas, aberto à comunidade universitária, intitulado de Competência Tradutória. 



53 

 

 
Profa. Juliana Guimarães Faria (FL), Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo (DRI) 

e Profa. Anabel Galán-Mañas (UAB) 

  

Em 2019, como continuidade do trabalho com o Grupo de Pesquisa FORTRAD, está prevista uma estadia de 
pesquisa da professora Dra. Juliana Guimarães Faria no Grupo de Pesquisa PACTE (Proceso de Adquisición de la 
Competencia Tradutora y Evaluación) da Universitat Autònoma de Barcelona e o retorno da professora visitante 
Dra. Anabel Galàn-Mañas à UFG, por meio do Programa Escola de Altos Estudos da Capes, no qual a UFG foi 
contemplada em edital. 
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Visita de professor da University of Surrey à UFG 

A Diretoria de Relações Internacionais da UFG recebeu, no dia 12 de novembro de 2018, a visita do Professor 
Malcolm von Schantz, da University of Surrey, Inglaterra. O professor veio supervisionar uma aluna britânica 
que está realizando intercâmbio na Faculdade de Nutrição da UFG, sob a tutoria das Professoras Maria Aderuza 
Horst e Flávia Corgosinho, bem como visitar alguns laboratórios de nossa Instituição.  

 
Profa. Maria Aderuza Horst (FANUT), Prof. Malcolm von Schantz (Univ. of Surrey) 

e Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo (DRI-UFG) 
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Visitas e Missões  Internacionais da UFG 

Reitor da UFG participa da CRES 2018 em Córdoba 

 

 
O Reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), Edward Madureira Brasil, participou da III Conferência 
Regional da Educação Superior (CRES), na cidade de Córdoba, na Argentina. O evento, que ocorreu no período 
de 11 a  15 de junho de 2018,  é uma das reuniões preparatórias para a Conferência Mundial Sobre o Ensino 
Superior, que ocorrerá em Paris, em 2019, e marca o centenário da Reforma Universitária de 1918, em defesa 
da autonomia e democratização da universidade pública. 
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O evento foi organizado pela Unesco-IESALC, pela Universidade de Córdoba, pelo Conselho Interuniversitário 
Nacional (CIN) e pela Secretaria de Políticas Universitárias (SPU) do Ministério da Educação Argentina. A 
conferência debateu o atual cenário da educação superior na América Latina e Caribe e as estratégias para a 
próxima década com vistas aos objetivos do desenvolvimento sustentável e definições da agenda Educação 
2030 da Unesco. A CRES está em sua terceira edição. As duas primeiras foram realizadas em Cuba (1996) e 
Cartagena (2008). 
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UFG participando da 30ª Conferência Anual do FAUBAI 

Realizou-se, de 14 a 18 de abril de 2018, no Rio de Janeiro, a 30ª Conferência Anual do FAUBAI (Associação 
Brasileira de Educação Internacional, antigo Forum das Assessorias das Universidades Brasileiras para Assuntos 
Internacionais), com intensa programação que incluiu workshops, conferências, mesas redondas, sessões de 
comunicações e encontros com representantes de agências internacionais e instituições estrangeiras. 
Vejam programação completa: http://www.faubai.org.br/conf/2018/program/ 
A FAUBAI tem a finalidade de promover o aperfeiçoamento do intercâmbio e da cooperação internacionais 
como instrumentos para a melhoria do ensino, da pesquisa, da extensão e da administração das instituições 
filiadas, procurando estimular o constante aperfeiçoamento da gestão do intercâmbio e da cooperação 
internacionais. Criada em 1988, reúne mais de 180 gestores ou responsáveis por assuntos internacionais e 
promove a integração e a capacitação dos gestores da área – por meio de seminários, workshops e reuniões 
regionais e nacionais -, além de divulgar a diversidade e as potencialidades das IES brasileiras junto às agências 
de fomento, representações diplomáticas, organismos e programas internacionais. 
Fonte: http://faubai.org.br/pt-br/sobre-a-faubai/ 

 

 

 

 

http://www.faubai.org.br/conf/2018/program/
http://faubai.org.br/pt-br/sobre-a-faubai/
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Participaram do evento, representando a UFG, Kariny Sato de Oliveira (CAI/UFG), Adriana Bocchi (Regional 
Jataí) e Serigne Ababacar (Regional Catalão). 

 

 

Kariny Sato de Oliveira e Adriana Bocchi na Faubai Conference 2018 

 

Serigne Ababacar 

 

 

 

 

 

  

                             

                                                  

https://www.cai.ufg.br/up/92/o/87309511-8b3c-4bda-bb45-58361b1a2b92_(1).JPG
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Missão na China 

No período de 25 a 30 de setembro de 2018, o Reitor da UFG, Prof. Edward Madureira Brasil, e o Diretor de 
Relações Internacionais da UFG, Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo, visitaram as cidades de Xangai e 
Quzhou, na China, para participar de cerimônias comemorativas ao 2.569º aniversário do nascimento de 
Confúcio. Os professores assistiram a varias atividades artísticas e culturais e visitaram uma escola, tendo sido 
muito bem recebidos pelos estudantes chineses. Foram também recebidos por autoridades locais e pelo 
Prefeito de Quzhou.  

No encontro com o Prefeito, o Prof. Edward foi o escolhido para fazer um discurso em nome de todos os 
participantes da visita, oriundos do Brasil, Suriname, Romênia, Coréia, Guiné, Madagascar, Austrália, Estados 
Unidos e Senegal. A cerimônia comemorativa ao 2.569º aniversário do nascimento de Confúcio  ocorreu no 
Templo de Confúcio, na qual participaram descendentes de Confúcio, os convidados estrangeiros, alunos de 
escolas locais e autoridades da cidade de Quzhou. Os professores  reuniram-se com diretores do Instituto 
Confúcio de várias partes do mundo e puderam obter informações sobre o seu funcionamento e sobre as 
políticas linguísticas e culturais adotadas pelo Instituto.  A missão teve por objetivo a possível implantação do 
Instituto Confúcio na UFG. Como desdobramento dessa missão, uma delegação chinesa visitou a UFG no dia 19 
de outubro.  
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Eventos da UFG relativos à internacionalização 

InfoDay of internationalization 

No dia 10 de maio de 2018, no anfiteatro do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás (IF/UFG), 
realizou-se o InfoDay of Internationalization, evento organizado pela Coordenadoria de Assuntos Internacionais 
(CAI), para divulgar seus projetos e compartilhar experiências de pessoas que estudaram fora do Brasil pela 
Universidade. Entre as atividades apresentadas na programação, houve mesas-redondas, palestras e 
apresentações culturais com a presença de pró-reitores, professores e discentes. 

A ação foi desenvolvida pela CAI, no âmbito do Projeto PONCHO: Internationalization of Latin American 
peripheral Universities through sustainable integration and inclusive implementation of International Relations 
Offices, financiado pela Comissão Europeia. 

O InfoDay iniciou-se com a apresentação musical de docentes da Escola de Música e Artes Cênicas (Emac/UFG), 
os professores Helvis Costa e Anderson Rocha, seguido pela palestra do Pró-Reitor de Pós-Graduação da UFG, 
professor Laerte Ferreira, sobre o Projeto Institucional de Internacionalização UFG (PrInt), financiado pela 
Capes. A ideia, segundo Laerte, é "construir na universidade um ambiente mais internacional". 
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Pró-reitor de Pós-Graduação da UFG, Laerte Ferreira falou sobre o projeto institucional de internacionalização 

Entre as ações expostas pelo Pró-Reitor, algumas são estimular a internacionalização passiva (enviar discentes 
para fora do país) e ativa (receber, com boa estrutura, discentes estrangeiros), além de implantar disciplinas 
regulares em língua estrangeira no programa de doutorado para aumentar o nível de proficiência na 
universidade. Os destinos priorizados para a UFG são os países emergentes do Brics (Rússia, Índia, China e 
África do Sul), da América do Norte e do Sul. Ao longo do dia, diversos estudantes também contaram o que 
viveram em outros países e tiraram dúvidas sobre o intercâmbio. 
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II Infoday – PONCHO UFG 

 

No decorrer do dia 20 de novembro de 2018, foi realizado, no Campus Samambaia/UFG, o II Infoday – PONCHO 
UFG, que teve por objetivo apresentar as ações de internacionalização desenvolvidas pela instituição, as 
oportunidades para captação de recursos e bolsas, assim como o depoimento de docentes e discentes que 
realizaram estudos e pesquisas fora do Brasil. 
 
O evento se inseriu no âmbito do Projeto PONCHO: Internationalization of Latin American peripheral 
Universities through sustainable integration and inclusive implementation of International Relations Offices, 
financiado pela Comissão Europeia. O projeto é coordenado pela Universidad Las Palmas de Gran Canarias, 
Espanha, e integra universidades latino-americanas e europeias. Site do projeto: http://poncho.ulpgc.es/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://poncho.ulpgc.es/
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Participaram da mesa de abertura do evento o Reitor da UFG, Prof. Edward Madureira Brasil, o Pró-Reitor 
Adjunto de Graduação, Prof. Israel Elias Trindade, a Pró-Reitora Adjunta de Pós-Graduação, Profa. Elena Ortiz 
Preuss, O Diretor da Faculdade de Letras, Prof. Jamesson Buarque de Souza, o Diretor de Relações 
Internacionais, Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo, e a Ex-Coordenadora de Assuntos Internacionais, 
Profa. Ofir Bergemann de Aguiar. 
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O evento foi composto por 8 mesas-redondas. Na mesa de abertura do evento, a Profa. Elena Ortiz Preuss 
apresentou as diversas ações de internacionalização que permeiam os cursos de pós-graduação da UFG. Em 
seguida, o Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo apresentou os diversos programas de mobilidade 
internacional e os diversos consórcios de que a UFG faz parte, entre os quais se destaca o Projeto PONCHO. 
Posteriormente, houve uma mesa em que foram apresentadas as diversas ações que a Faculdade de Letras e a 
PROGRAD realizam para garantir oportunidades de aprendizagem de línguas tanto para alunos brasileiros 
quanto para estrangeiros na UFG. Entre essas ações, destacam-se o Idiomas sem Fronteiras (Profa. Eliane 
Carolina de Oliveira), o Centro de Línguas (Prof. Alexandre de Araújo Badim), o Reading Club (Profa. Neuda 
Alves do Lago e Prof. Pablo Antón Mira), bem como o projeto Pré-PEC-G (Prof. Israel Elias Trindade, Pró-Reitor 
Adjunto de Graduação, e Profa. Suzane de Alencar Vieira, Coordenadora de Inclusão e Permanência). 
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No fim da manhã, foram apresentados os Projetos MARCA na UFG. O Programa MARCA envolve cursos de 
graduação avaliados e aprovados pelo Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul 
(ARCU-SUL) pertencentes a instituições dos quatro países membros (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) e dos 
países associados, Bolívia e Chile. A mesa foi conduzida pela Profa. Livia Mendonça Pascoal – Escola de 
Veterinária e Zootecnia da UFG, Coordenadora do Projeto MARCA VET, pela Profa. Enilza Maria Mendonça de 
Paiva – Diretora da Faculdade de Odontologia, Coordenadora do Projeto MARCA ODONTO e pela Profa. 
Francine Neves Calil, Escola de Agronomia da UFG, Coordenadora do Programa MARCA AGRO. 
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No período da tarde, ocorreram mais quatro mesas-redondas. Na primeira mesa, o discente Rozembergue Dias, 
do curso de Direito da Regional Goiás, apresentou o seu trabalho sobre o Movimento dos Sem Terra, que foi 
premiado durante a sua participação nas Jornadas dos Jóvenes Investigadores da AUGM, que, neste ano, 
ocorreu na cidade de Mendoza, Argentina. 
Em seguida, houve uma mesa sobre projetos realizados em parceria com a França, em que o Prof. Rodrigo Pinto 
Lemos (Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação da UFG) – falou sobre mobilidade e duplo 
diploma na graduação em Engenharia, e o Prof. José Alves Junior (Escola de Agronomia da UFG) apresentou o 
novo projeto BRAFAGRI aprovado pela CAPES. 
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Na mesa seguinte, estudantes estrangeiros de diversas nacionalidades falaram sobre suas universidades de 
origem,  sobre os cursos que realizam em nossa universidade, bem como sobre suas experiências no 
intercâmbio que realizam na UFG, tanto no nível acadêmico quanto no cultural. 
 Por fim, houve uma sessão da qual participaram o Prof. Juarez Patricio de Oliveira Júnior (Escola de Agronomia 
da UFG), o Prof. Manoel Lima Filho (Diretor do Museu Antropológico da UFG) e o Prof. Maico Roris Severino – 
Coordenador do Curso de Engenharia de Produção, Faculdade de Ciências e Tecnologia da UFG. Nessa sessão, 
os professores puderam relatar suas experiências em coordenar e participar de projetos internacionais. 
 

 
 

 

Participaram do evento discentes, técnico-administrativos, docentes e pesquisadores da Regional Goiânia e da 
Regional Goiás da UFG, que puderam fazer perguntas aos apresentadores e tirar suas dúvidas sobre as ações de 
internacionalização realizadas em nossa Instituição. 
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Novos Projetos aprovados em 2018 

Escola de Agronomia da UFG aprova novo Projeto BRAFAGRI – Brasil França – 
Agricultura 

A Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás (UFG) juntamente com a Universidade Federal do 
Ceará (UFC) e Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e as Instituições do grupo FESIA – França 
(recentemente nomeada France Agro3) foram contempladas com a provação do Projeto ‘Cadeia Agroalimentar 
Sustentável – Sustainable Agri-Food Chain’ Edital BRAFAGRI N. 04/2018 Brasil França – Agricultura. 
O projeto prevê Intercâmbio Universitário entre estudantes de graduação da UFG, UFC e UFAM e as Instituições 
do grupo France Agro3 (ESA d’Angers, ISA Lille, École d’Ingénieure de Purpan e ISARA Lyon). Estão previstas 36 
bolsas de graduação sanduiche para estudantes brasileiros das universidades envolvidas UFG, UFC e UFAM 
durante toda a vigência do projeto, sendo 12 bolsas anuais com início das atividades previstas para 
setembro/2019. 

Na UFG, os estudantes de Agronomia, Engenharia de Alimentos e Engenharia Florestal poderão pleitear uma 
bolsa de graduação sanduiche nas Universidades francesas descritas acima durante um período máximo de 12 
meses. Também estão previstos 32 bolsas durante a vigência do projeto para estudantes franceses cursarem 
disciplinas ou realizarem estágios nas Universidades brasileiras envolvidas no projeto BRAFAGRI. 

Os estudantes da Escola de Agronomia interessados deverão estar atento ao edital de seleção que ocorrerá no 
primeiro semestre de 2019, e deve respeitar os seguintes requisitos: 

O candidato deverá obrigatoriamente ter obtido nota igual ou superior a 600 pontos no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem); ter integralizado no mínimo 40% e no máximo 80% do currículo previsto para seu curso, 

https://dri.ufg.br/n/111493-escola-de-agronomia-da-ufg-aprova-novo-projeto-brafagri-brasil-franca-agricultura
https://dri.ufg.br/n/111493-escola-de-agronomia-da-ufg-aprova-novo-projeto-brafagri-brasil-franca-agricultura
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até a data de início da bolsa de estudos; comprovar nível mínimo de proficiência em língua francesa: B1 
certificado por testes reconhecidos internacionalmente: DELF ou DALF. 
Os interessados poderão entrar em contato com a coordenadora do projeto BRAFAGRI, Profa. Tatianne Ferreira 
de Oliveira (Setor de Engenharia de Alimentos) através do e-mail ferreira.tatianne@yahoo.com.br. 

No dia 5 de outubro de 2018, a Professora Tatianne Ferreira de Oliveira participou de uma reunião na Diretoria 
de Relações Internacionais (DRI) da UFG para tratar de questões burocráticas e acadêmicas para a seleção dos 
futuros candidatos ao Programa. 

 
Alexandra Ferreira da Silva (Diretora Adjunta de Relações Internacionais), Tatianne Ferreira de Oliveira (EA - UFG) 

e Francisco José Quaresma de Figueiredo (Diretor de Relações Internacionais) 

 

mailto:ferreira.tatianne@yahoo.com.br
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FAPEG e AUGM assinam acordo de colaboração científica 

 

No primeiro semestre de 2018, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) e a 

Associação de Universidades do Grupo de Montevidéu (AUGM) assinaram um acordo de cooperação 

científica, tecnológica e de inovação. De acordo com o acordo assinado entre os signatários, a FAPEG e o 

AUGM se comprometeram a implementar projetos conjuntos de pesquisa científica sobre temas de interesse 

comum, organizar seminários científicos e tecnológicos, workshops especializados, simpósios e atividades 

de intercâmbio científico que ajudem na preparação básica e desenvolvimento de projetos cooperativos. 

 

 

As atividades que podem ser desenvolvidas no âmbito deste acordo abrangem todas as áreas do 
conhecimento, porém as áreas prioritárias serão estabelecidas pelo Comitê Gestor composto por quatro 
representantes (dois por instituição), que também serão responsáveis pelo monitoramento do acordo. 
Para cada um dos projetos de pesquisa, desenvolvimento científico e mobilidade aprovados, a AUGM 
assumirá o financiamento de suas equipes, e a FAPEG, das equipes goianas. O valor atribuído a cada Edital 
será definido pelo Comitê de Gestão. 

http://www.fapeg.go.gov.br/
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Considerações finais 
 
Apesar das dificuldades financeiras por que têm passado as universidades federais, a UFG conseguiu 
concretizar todas as ações relativas à Internacionalização no ano de 2018. Ao todo, enviamos 60 discentes 
para intercâmbio internacional e recebemos 36.  
 
A UFG tem participado de Programas internacionais relevantes, como a AUGM e o Projeto Poncho. A AUGM 
tem proporcionado mobilidade para discentes, docentes e técnico administrativos. Por sua vez, o Projeto 
PONCHO tem capacitado a DRI com cursos e colaborado com a sua infraestrutura, por meio da aquisição de 
novos equipamentos. 
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