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A CAI TORNA-SE DRI (2018) E, POSTERIORMENTE, TORNA-SE SRI (2021) 
 
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. 

 

A Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da Universidade Federal de Goiás (UFG) foi transformada, em março de 2021, 

em Secretaria de Relações Internacionais (SRI). A nova secretaria é composta por três coordenações: Coordenação 

Administrativa; Coordenação de Mobilidades e Projetos Internacionais; e Coordenação de Acordos Internacionais. O 

secretário de Relações Internacionais (SRI) da UFG continua sendo o professor Francisco José Quaresma de Figueiredo, e a 

secretária adjunta continua sendo a técnica administrativa Alexandra Nogueira da Silva. 
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POLÍTICA INSTITUCIONAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

Aprovada a RESOLUÇÃO - CONSUNI Nº 15/2018 
 

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. 

 

UFG encaminha à CAPES relatório sobre internacionalização do período 2019-2020 
 

No dia 29 de janeiro de 2021, o Professor Francisco José Quaresma de Figueiredo - Diretor de Relações Internacionais - 

encaminhou à CAPES o relatório sobre o processo de internacionalização da UFG, no período de 2019 a 2020, que foi 

elaborado por ele e pelo Professor Paulo César Ghedini, Assessor de Internacionalização da PRPG-UFG.  

O Relatório é um dos produtos resultantes dos questionários respondidos pela comunidade da UFG, bem como de dados 

extraídos de diversos sistemas de nossa Universidade, e é um dos documentos decorrentes da participação da UFG no ACE 

Laboratory/CAPES. O relatório está disponível no seguinte site:  

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/92/o/Relato%CC%81rio_para_a_CAPES_revisto.pdf 
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Apresentação do plano estratégico de internacionalização da UFG 
 

A Universidade Federal de Goiás (UFG) participou, desde agosto de 2019, do ACE Laboratory, juntamente com a Universidade 

Federal do Pará e a Universidade Estadual de Maringá – um Projeto organizado pela CAPES, Comissão Fulbright e American 

Council on Education (ACE). Durante esse período, as universidades participaram de reuniões de tutoria com representantes 

do ACE no intuito de sistematizar as ações de internacionalização em cada Instituição. Assim, foi elaborado um Plano 

Estratégico de Internacionalização, que foi apresentado em reuniões on-line, realizadas em 13 e 14 de outubro de 2021 à 

comunidade acadêmica da UFG, bem como aos representantes do ACE, a saber: professores Robert McKenna Brown 

(Virginia Commonwealth University), Profa. Susan Carvalho (University of Alabama), Prof. Prof. Paulo Zagalo-Melo (Western 

Michigan University) e Paulo Speller (Representante do Brasil no OBREAL – Global Observatory). As reuniões foram 

conduzidas pelo Professor Francisco José Quaresma de Figueiredo, Secretário de Relações Internacionais, que, juntamente 

com o Prof. Paulo César Ghedini, Assessor de Internacionalização da PRPG, organizaram e redigiram o Plano a partir das 

contribuições recebidas dos membros dos Subcomitês de Internacionalização. O plano foi muito bem avaliado e elogiado 

pelo grupo de pareceristas do ACE. 
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Reunião no dia 13/10/20221, com a Equipe da Reitoria e Comitê de Internacionalização e  
Representantes do ACE, para apresentação do Plano Estratégico de Internacionalização 
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Entrega oficial à reitoria do plano estratégico de internacionalização da UFG 

 

A versão final do Plano Estratégico de Internacionalização, que foi apresentado em outubro de 2021 à comunidade 

acadêmica da UFG, bem como aos representantes do ACE, foi entregue à Reitoria da UFG dezembro de 2021. 

 

 

O Professor Francisco Quaresma, Secretário de Relações Internacionais, e o Professor Paulo Ghedini, Assessor de 

Internacionalização da PRPG, representaram a UFG no ACE Lab. De acordo com o Prof. Francisco Quaresma, o Plano 

Estratégico é fruto de um trabalho colaborativo, do qual participaram em torno de 50 pessoas de diversas áreas da nossa 

Instituição. Ele apresenta um diagnóstico da situação atual da internacionalização da UFG e propõe uma série de ações a 

serem realizadas a curto, médio e longo prazo, no intuito de ampliar o escopo internacional da universidade. A entrega 
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oficial à Reitoria da UFG ocorreu na manhã do dia 21/12/2021, momento no qual o Reitor da UFG parabenizou os Professores 

Francisco Quaresma e Paulo Ghedini pela qualidade do trabalho realizado. 

 
Um exemplar do Plano também foi enviado à CAPES pela Reitoria da UFG. Para acessar o Plano Estratégico de 

Internacionalização da UFG, acesse: 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/92/o/Plano_Estrate%CC%81gico_de_Internacionalizac%CC%A7a%CC%83o_da_UFG

_-_Versa%CC%83o_Final_%281%29_co%CC%81pia_2.pdf 
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BOAS-VINDAS AOS ESTUDANTES ESTRANGEIROS 
 

2018 
 

Em 2018, ocorreram duas cerimônias de boas-vindas aos estudantes estrangeiros: uma no primeiro semestre, e outra, no 

segundo semestre. 
 

2019 
 

Em 2019, também correram duas cerimônias de boas-vindas aos estudantes estrangeiros: uma no primeiro semestre, e 

outra, no segundo semestre. A primeira ocorreu durante a abertura do III UFG Poncho Infoday, no dia 29 de março de 2019, 

quando os alunos estrangeiros foram apresentados à comunidade da UFG. 
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2020 
 

Em 2020, devido ao distanciamento social, não houve recepção aos poucos estudantes que chegaram à UFG antes do 

lockdown causado pela pandemia da Covid-19. 
 

2021 

A UFG fez uma recepção, no dia 16 de novembro de 2021, para os estudantes nigerianos que vão cursar mestrado nos 

programas de Pós-Graduação de Agronomia e de Ciências Biológicas da Universidade.  
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MOBILIDADE PRESENCIAL OUT 

 

2018 
 

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.  

 

No dia 17 de outubro de 2018, o Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo, Diretor de Relações Internacionais da UFG, 

deslocou-se para a cidade de Mendoza, Argentina, 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. Nesse 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. 
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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. 
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2019 
 

Em 2019, 72 estudantes da UFG realizaram mobilidade internacional. Durante o 1o semestre de 2019, 41 alunos das 

Regionais Goiânia, Catalão e Jataí, participaram de mobilidade internacional na América Latina, América do Norte e Europa. 

Foram contemplados com vagas provenientes dos seguintes Programas: ABDIAS Nascimento; Edital Geral, AUGM; BRACOL; 

BRAFITEC; MALMO; IPB; SANTANDER; MARCA; além de Estágio no Exterior.  
 

Em 2019, por meio do programa da AUGM, a UFG pôde enviar 10 professores e 4 gestores a universidades estrangeiras para 

realizar mobilidade internacional. 
 

2020 
 

No primeiro semestre de 2020, a UFG enviou ao exterior, 10 estudantes de graduação.  
 

Apenas uma aluna do Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário na UFG realizou mobilidade presencial, no primeiro 

semestre de 2020, na Universidad Nacional del Litoral – Argentina. 
 

No ano de 2020, devido à pandemia, apenas uma gestora da Regional Goiás conseguiu realizar mobilidade na Argentina. 

Nenhum professor saiu para mobilidade.  
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MOBILIDADE VIRTUAL OUT 
 

2020 
 

Devido à pandemia da Covid-19, a presidência da AUGM decide cancelar todas as mobilidades que deveriam ter ocorrido 

em 2020 
 

A Secretaria de Relações Internacionais (SRI) da UFG divulgou em 22/09/2021 a Resolução aprovada pela Presidente da 

AUGM, Reitora Sandra Regina Giulart Almeida, deixando sem efeito as mobilidades presenciais pendentes de efetivação 

devido ao quadro sanitário provocado pela COVID-19 e a concomitante pandemia. Devido a isso, todos os Editais que a SRI 

lançou para mobilidade AUGM presencial em 2020 tornaram-se sem efeito. 

Para ter acesso à Resolução, acesse: 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/92/o/Res-160-presidencia-augm.pdf 
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Participação em disciplinas on-line 
 

No ano de 2020, devido à pandemia da COVID-19, no segundo semestre, houve apenas a possibilidade de mobilidade virtual, 

em que 11 estudantes do Projeto Marca da Veterinária permaneceram em Goiânia, mas cursaram disciplinas online na 

Universidade Nacional do Litoral – Argentina. 

 

2021 
 

No ano de 2021, devido à continuidade e ao agravamento da pandemia da COVID-19, a UFG suspendeu a mobilidade 

presencial internacional e, por causa disso, os estudantes da UFG participaram apenas de mobilidades virtuais. No primeiro 

semestre, 8 estudantes de Graduação cursaram remotamente disciplinas em universidades estrangeiras. Já, no segundo 

semestre, o número aumentou para 13. 
 

Em 2021, 10 estudantes de Pós-Graduação cursaram remotamente disciplinas em universidades estrangeiras. 
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MOBILIDADE PRESENCIAL IN 
 

2018 
 

Em 2018, a UFG recebeu 36 estudantes de graduação estrangeiros para mobilidade presencial em nossa universidade, 

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

Portugal; Suécia; e Uruguai.  
 

2019 
 

Ao todo, vieram estudar na UFG, no ano de 2019, 24 estudantes estrangeiros. Desses, 18 vieram no primeiro semestre, 

procedentes dos seguintes países: Canadá, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Portugal e Colômbia.  
 

Já no segundo semestre de 2019, 6 estudantes estrangeiros vieram estudar na UFG, procedentes dos seguintes países: 

Colômbia, Argentina e Bolívia.  
 

Em 2019, por meio do Programa da AUGM, a UFG recebeu 6 docentes e 4 gestores estrangeiros para realizar atividades em 

nossa universidade.  
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2020 
 

No 1o semestre de 2020, recebemos 11 alunos para a Regional Goiânia e para as antigas Regionais Catalão e Jataí, dos 

Programas AUGM, PIAI, BRAMEX, BRACOL e Erasmus +.  
 

No ano de 2020, devido à pandemia da COVID-19, não vieram professores ou gestores estrangeiros para realizar mobilidade 

em nossa universidade.  

 

2021 
 

Em 2021, a UFG recebeu 16 estudantes para cursar Mestrado em diversos PPG, provenientes dos Programas PAEC/OEA – 

GCUB e FARA/TETFUND 
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MOBILIDADE VIRTUAL IN 

 

2020 
 

No 2o semestre de 2020, os estudantes Andrés Atilio Mondino (AUGM), Ursula Abigail Monte (AUGM), Cesar German 

Cubillos Herrera (PIAI), Emmanuel Vazquez Dias (BRAMEX) e Ursula Abigail Monte (AUGM), devido à pandemia, 

permaneceram na UFG para realizar as disciplinas de forma remota. Também iniciamos mobilidade virtual com 13 

estudantes do Projeto MARCA, oriundos do Uruguai, da Argentina e da Colômbia. 

 

2021 

 

Suspensão dos editais de mobilidade presencial na UFG 
 

Devido à pandemia e à crise sanitária mundial causada pelo coronavírus, em 23/02/2021, todas as mobilidades presenciais 

foram suspensas na UFG, tanto para recebimento de estudantes internacionais quanto para envio de estudantes da UFG ao 

exterior. Assim, no ano de 2021, foram viabilizados Editais que trataram de mobilidade virtual.  
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Em maio de 2021, a Normativa que trata deste assunto foi atualizada por meio da emissão da Portaria Nº 1566, de 13 de 

maio de 2021, disponível no seguinte link: 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/92/o/PORTARIA_MOBILIDADE.pdf 

 

No 1o semestre de 2021, recebemos 13 estudantes internacionais de graduação para cursar disciplinas na UFG, na 

modalidade remota, do Programa AUGM.  
 

Já no 2o semestre de 2021, recebemos 41 estudantes internacionais de Graduação para cursar disciplinas na UFG, na 

modalidade remota, do Programa AUGM, da Univeridad de Cuyo e do Programa MARCA. 
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QUANTIDADE DE EDITAIS LANÇADOS PELA CAI/DRI/SRI 

 

Com a pandemia da Covid-19 e a consequente suspensão da mobilidade presencial, houve uma redução significativa na 

emissão de Editais pela SRI a partir de 2020, conforme pode ser observado a seguir. 

 

ANO QUANTIDADE DE EDITAIS 

2018 32 

2019 33 

2020 13 

2021 13 
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VISITAS INTERNACIONAIS 

 

2018 
 

Visita do Prof. Nuno Porto, da University of British Columbia 
 

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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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. 
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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 acordo de colaboração internacional, 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. 
 

Palestra do Embaixador do México na UFG 
 

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 
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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 
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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. Arriola também destacou eventos culturais mexicanos que 

obtiveram êxito no Brasil e a importância do intercâmbio cultural. 

 

Diretora do Instituto Confúcio da PUC-RJ visita a UFG 
 

 Em 11 de junho de 2018, a diretora do Instituto Confúcio 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 Confúcio 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 
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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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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 4 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 PósGraduação 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 
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do fazer tradutório”, e ofertou um curso de 15 horas, aberto à comunidade universitária, intitulado de Competência 

Tradutória. 

 

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. 

 

2019 

 

Professores-assistentes americanos começam suas atividades na UFG  
 

No dia 26 de fevereiro de 2019, o Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo, Diretor de Relações Internacionais da UFG, 

recebeu a Profa. Maria Cristina Ferreira Dalacorte Ferreira e os três Assistentes de Ensino de Inglês (English Teaching 
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Assistants - ETAs), Hayley Bunch (Indiana University), Madeleine Feldman (Swarthmore College) e Patrick McCormick (SUNY 

Geneseo).  

 

Visita à UFG do professor-pesquisador Volker Pickert da Universidade de Newcastle  
 

Entre 27 de abril e 12 de maio de 2019, a Universidade Federal de Goiás, representada pela Escola de Engenharia Elétrica, 

Mecânica e de Computação (EMC), recebeu a visita do professor Volker Pickert, pesquisador da Universidade de Newcastle 

(Inglaterra). Por ocasião de sua visita, o referido pesquisador ofereceu palestras e minicurso, que contou com a presença de 

professores da EMC e de outras instituições de ensino de Goiânia, estudantes e profissionais da região. Foi recebido pelo 

Magnífico Reitor da UFG, professor Edward Madureira Brasil, pela Vice-Reitora, professora Sandramara Matias Chaves, e 

pelo Diretor de Relações Internacionais, Prof. Dr. Francisco José Quaresma de Figueiredo.  

 

Visita da Profa. Kátia Chulata, da Università G. d´Annuzio Chieti - Pescara, Itália 
 

A Profa. Kátia Chulata, da Università G. d´Annuzio Chieti - Pescara, Itália, veio, em abril de 2019, à Universidade Federal de 

Goiás para ministrar um curso no Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística, da Faculdade de Letras (FL) da UFG. 

Durante a sua estada em Goiânia, a Profa. Kátia Chulata acompanhou a Profa. Vânia Cristina Casseb Galvão, da FL, e a 
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estudante do curso de Letras, Vitória Braga Oliveira, que foi selecionada para realizar um estágio na universidade italiana, a 

uma visita ao Gabinete do Reitor da UFG e à Diretoria de Relações Internacionais.  

 

Visita de representantes da Embaixada da Itália à UFG  
 

Na última quinta-feira (30/05/2019) a Dra. Alessandra Crimi, Diretora do Departamento Cultural e de Comunicação da 

Embaixada da Itália e a Dra. Patrizia Magnasco, Diretora do Departamento de Educação da Embaixada da Itália visitaram a 

UFG. À oportunidade, fizeram uma palestra sobre a estrutura e funcionamento do sistema universitário italiano (graduação, 

mestrado e doutorado). E, além disso, falaram sobre a oferta de bolsas para estudantes brasileiros que atendam aos 

requisitos solicitados nos editais.  

 

UFG recebe a visita da Embaixada de Timor Leste  
 

No dia 6 de junho de 2019, a UFG recebeu a visita da Embaixada de Timor Leste, em Brasília. Estiveram na universidade o 

Encarregado de Negócio da Embaixada, Sr. Jesuíno Alves, o Adido do Ensino Superior, Sr. Augusto Mendonça, e a Assistente 

do Adido, a Sra. Idalina Belo. A visita teve por objetivo solicita da UFG parcerias em relação aos Programas PEC-G e PEC-PG, 

bem como à oferta de cursos de português para professores e alunos timorenses.  



 29 

Reunião com representantes da Embaixada de Timor Leste 

 

 

Estudantes de graduação da Ryerson University - Canadá visitam a DRI  
 

No dia 10 de junho de 2019, a DRI recebeu a visita de 3 estudantes da Ryerson University - localizada em Toronto, Canadá. 

A partir dessa data, eles desenvolveram atividades de pesquisa na Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de 
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Goiás. Até o final do mês de junho, outros dois alunos se juntarão ao grupo de estudantes estrangeiros. Esta parceria entre 

a Faculdade de Ryerson – Canadá e a Faculdade de Enfermagem da UFG tem por objetivo subsidiar um projeto de pesquisa 

desenvolvido pelo Núcleo de Estudos em Epidemiologia e Cuidados em Infecções Transmissíveis e Agravos à Saúde Humana 

(NECAIH). A pesquisa irá investigar as condições de saúde sexual da população migrante estrangeira e refugiados de Goiás 

e, para viabilizar a coleta de dados nas línguas estrangeiras ingles, espanhol e francês, a participação destes estudantes será 

essencial. A parceria foi estabelecida entre a tutora do Canadá, Profa. Margareth S. Zanchetta, PhD,da School of Nursing, 

Faculty of Community Services-Ryerson University, Toronto, Canada) e as Professoras da Faculdade de Enfermagem Karlla 

Antonieta Amorim Caetano, Sheila Araujo Teles e Leonora Rezende Pacheco. Esse intercâmbio está sendo financiado pelo 

programa de pesquisa Mitacs Globalink Research Award.   

 

Estudante de Medicina da Universidade Nacional de Cuyo (Argentina) inicia estágio na UFG  
 

A estudante María Victoria Cavaller, que cursa Medicina na Universidade Nacional de Cuyo, Argentina, foi muito bem 

recebida pelos professores da Faculdade de Medicina. Ela participa do Programa AUGM grado e veio realizar estágio em 

nossa Universidade, no segundo semestre de 2019.  
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Professores de Barcelona, Espanha, visitam a DRI - UFG  
 

A Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da UFG recebeu, no dia 22 de agosto de 2019, a visita da Profa. Raquel de Paula 

Santana, Presidente da Associação de Pesquisadores e Estudantes da Catalunha (APEC) e do Prof. Domingo Valls Lloret, 

Professor Titular do Departamento de Direito Civil da Universidade de Barcelona. Os dois estavam de férias e vieram visitar 

os parceiros da UFG.  

 

Adido de Educação da Espanha visita a UFG  
 

O Adido Cultural da Embaixada da Espanha, Sr. David Benito Canalejas, esteve em atividades na Universidade Federal de 

Goiás no dia 10 de dezembro de 2019. Na ocasião, proferiu palestra sobre oportunidades de estudo e pesquisa na Espanha, 

na Faculdade de Letras, e participou de reunião na Diretoria de Relações Internacionais. Professora Sara Belaonia coordenou 

todas as atividades do Adido de Educação na UFG, pois é a Coordenadora dos Cursos de Línguas Estrangeiras na Faculdade 

de Letras e Assessora Especial da Diretoria de Relações Internacionais.  
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Visita à UFG do Adido de Educação da Espanha 

 

 

UFG recebe Conselho Americano de Educação e CAPES  
 

A UFG recebeu no dia 4 de novembro de 2019 integrantes do Conselho Americano de Educação (ACE) e da Coordenação de 

Parcerias Estratégicas da CAPES. O encontro faz parte do projeto piloto de internacionalização do qual a UFG faz parte: ACE 
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Laboratory. Patrício Marinho, membro da Diretoria de Relações Internacionais da CAPES, explica que o laboratório tem o 

objetivo de auxiliar as universidades escolhidas a desenvolver ações e planos de internacionalização institucional”. O 

encontro com o Conselho Americano de Educação também visou à realização de reuniões com o Comitê de 

Internacionalização da UFG e com os diretores das unidades acadêmicas da Universidade. De acordo com o reitor, Edward 

Madureira, todo o crescimento que a UFG mostrou de 2007 com a vinda de professores de outros países ajudou a 

Universidade a ser convidada pela Capes e ACE para participar deste projeto de Internacionalização que tem muito a somar 

para a Universidade. Segundo o diretor de Relações Internacionais da UFG, Francisco José Quaresma, a ênfase do programa 

não está sendo só em ampliar a Pós-Graduação, mas fortalecer também a graduação. Vários alunos da pós perdem 

oportunidades por não ter domínio da língua. Estamos vendo a internacionalização como um processo geral da 

universidade”, explica o diretor.  

 

Professor de San Diego State University em visita à UFG  

 

Na tarde de 27/12/2019, o professor Michael L. Sloan, da San Diego State University (SDSU)- EUA, visitou a UFG e teve a 

oportunidade de conhecer o potencial da instituição. Professor Sloan é vinculado à área de Administração da SDSU, sendo 

responsável pela disciplina Estágio na Fowler College of Business - SDU.  
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O professor é também empreendedor social e coordena ações de extensão que impactam a vida de pessoas em países como 

Etiópia e México. Isso porque está à frente de projeto social W.e.do good (www.wedogood.life).  
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2020 
 

Visita da Professora Margareth Zanchetta, da Ryerson University, Canada 
 

No dia 22 de janeiro de 2020, a DRI recebeu a visita da Professora Margareth Zanchetta, da Ryerson University, situada em 

Toronto, Canadá, que veio acompanhada da Diretora e de professoras da Faculdade de Enfermagem (FEN) da UFG. A visita 

teve por objetivo estabelecer os primeiros contatos para o estabelecimento de um acordo entre a UFG e a Instituição 

canadense. A proposta é se estabelecer um acordo, com foco na área de pesquisa, que permita a mobilidade, ao Canadá, de 

pesquisadores e de discentes que estejam desenvolvendo pesquisas na UFG. 
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2021 
 

Visita de membros da Embaixada de Israel 
 

A Reitoria da UFG recebeu, no dia 4 de agosto de 2021, a visita do Encarregado de Negócios da Embaixada de Israel, David 

Atar, e do assessor de Agronegócios e Água da Embaixada de Israel, Ari Fischer. Eles foram recebidos pelo reitor Edward 

Madureira, pela vice-reitora Sandramara Matias e pelo secretário de Relações Internacionais Francisco José Quaresma de 

Figueiredo. Eles conversaram sobre possibilidades de parcerias entre a UFG e Universidades Israelenses.  
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Visita do Prof. Dr. Héctor Valdés Morales, da Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), Chile 
 

A Escola de Agronomia (EA) da UFG, representada pela Profa. Tatianne Ferreira de Oliveira juntamente com a Secretaria de 

Relações Internacionais (SRI), representada pelo Prof. Dr. Paulo Cesar Ghedini e pela Secretária Adjunta da SRI Alexandra 

Nogueira da Silva, receberam em dezembro 2021 a visita do Prof. Dr. Héctor Valdés Morales, da Universidad Católica de la 

Santísima Concepción (UCSC), Chile, para discutir possíveis trocas acadêmicas e cientificas entre as Instituições.  

Foram discutidas diversas possibilidades de colaboração entre as Instituições, como, por exemplo, disciplinas na modalidade 

COIL, acordos de co-orientações em nível de pesquisa de mestrado e doutorado, assim como a possibilidade de receber 

estudantes da UFG e vice-versa, fortalecendo a Internacionalização das Instituições envolvidas.  

 

Visita à UFG do Diretor da Secretaria do Mercosul 
 

A Universidade Federal de Goiás (UFG) recebeu a visita do Sr. Luiz Gonzaga Coelho Júnior, Diretor da Secretaria do Mercosul 

para assinatura de acordo de cooperação entre as Instituições. O acordo foi assinado, no dia 13 de dezembro de 2021, pelo 

reitor da UFG, Prof. Edward Madureira Brasil, e pelo diretor da SM, Sr. Luiz Gonzaga Coelho Júnior. O acordo possibilita a 

participação de docentes, discentes e técnico-administrativos em várias atividades relacionadas a pesquisa, publicações e 

estágio de alunos de graduação e de pós-graduação, estreitando, ainda mais, os laços com os países do Cone Sul. 
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Assinatura do acordo entre a UFG e a Secretaria do Mercosul 
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CURSOS DE CAPACITAÇÃO ORGANIZADOS PELA DRI/SRI 

 

Workshop destinado a professores da UFG que ministraram disciplinas de Núcleo Livre em língua estrangeira no primeiro 

semestre de 2020 
 

A UFG, desde 2019, está participando de um Projeto de Internacionalização Institucional, promovido e patrocinado pela 

Comissão Fulbright e CAPES, em parceria com o American Council on Education, em Washington, DC. 

Uma das ações propostas no projeto é a oferta de disciplinas de Núcleo Livre em línguas estrangeiras na UFG. A proposta da 

oferta de disciplinas em línguas estrangeiras tem três objetivos: a) dar oportunidade aos professores de usarem com 

frequência em suas atividades docentes a língua estrangeira em que são fluentes como uma forma de manter essa fluência; 

b) dar oportunidade aos alunos da UFG de aprenderem os jargões da área de seu curso em língua estrangeira e de terem 

acesso regular a essa língua em seu curso de graduação; c) ampliar a vinda de mais alunos estrangeiros, que ainda não 

dominam totalmente o português, para estudar na UFG. 

Assim, no dia 20 de fevereiro, ocorreu, na Faculdade de Letras (FL) da UFG, o primeiro curso de capacitação aos professores 

que irão ministrar aulas em língua inglesa no primeiro semestre de 2020.  

O curso foi ministrado em um único dia pelas professoras da FL, Eliane Carolina de Oliveira e Valdirene Maria de Araújo 

Gomes, e dele participaram 14 professores de diversas unidades acadêmicas da UFG. O curso teve por objetivo apresentar 
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três abordagens de ensino de conteúdos por meio de uma língua estrangeira, a saber: Content and Language Integrated 

Learning (CLIL); Content-Based Instruction (CBI); e English as a Medium of Instruction (EMI), com ênfase no CLIL. Os 

participantes também experienciaram e puderam refletir sobre formas de se ensinar vocabulário, leitura, compreensão oral, 

bem como de fazer uso de vídeos e de atividades interativas em suas aulas. 
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Capacitação linguística para a equipe da DRI/SRI 
 

Como a maioria dos intercambistas que recebemos é proveniente de países em que se fala o espanhol, foi programado um 

curso de capacitação em língua espanhola, ministrado pela Professora Leitora de Espanhol, Profa. Raquel Sánchez Reizábal, 

do período de 23 de setembro a 20 de novembro de 2020, para que os membros da Equipe da DRI pudessem aprender esse 

idioma e, com isso, atender melhor os nossos intercambistas. Participaram do curso os seguintes membros da Equipe: 

Alexandra Nogueira da Silva, Clarissa Milani, Francisco José Quaresma de Figueiredo, Kariny Sato, Milene de Paula e Priscilla 

Mota. O curso englobava aspectos linguísticos e culturais e foi muito bem avaliado pela equipe.  
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Participaram do curso em 2021 os seguintes membros da Equipe: Alexandra Nogueira da Silva, Clarissa Milani, Francisco 

José Quaresma de Figueiredo, Milene de Paula e Priscilla Mota. O curso englobava aspectos linguísticos e culturais e foi 

muito bem avaliado pela equipe. 
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É CRIADA A FIGURA DO COORDENADOR DE INTERNACIONALIZAÇÃO NAS UNIDADES ACADÊMICAS 

 

Desde dezembro de 2019, a divulgação das ações de internacionalização à comunidade acadêmica foi ampliada com a 

criação da figura do Coordenador de Internacionalização em cada UA, o que veio garantir maior publicidade das ações 

desenvolvidas pela SRI. Esse Coordenador lidera uma Coordenação da qual fazem parte professores e estudantes do(s) 

curso(s), os quais se responsabilizam pela divulgação de notícias, orientação de estudantes e apoio na recepção aos 

intercambistas. A SRI envia a esses coordenadores todas as informações relativas à internacionalização para que sejam 

divulgadas também nas páginas das UA da UFG em todos os campi. 
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MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA UFG EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

Em 2019, foi elaborado material de divulgação da UFG, na forma de um marcador de livro, que possui um QR Code que leva 

o usuário a ter acesso a um livreto de 40 páginas com informações sobre a UFG em inglês. 

 

Marcador de livro para divulgação da Universidade Federal de Goiás  

 
Fonte: SRI/UFG. 
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OFERTA DE DISCIPLINAS EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS NA GRADUAÇÃO E NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 
 

2020 

 
Em 2020, 13 disciplinas foram oferecidas em língua estrangeira na graduação. Já na Pós-Graduação, foram ofertadas 21 

disciplinas em línguas estrangeiras: 14 em língua inglesa, 6 em língua espanhola e 1 em língua francesa. Na Graduação, foram 

ofertadas 13 disciplinas em línguas estrangeiras: 11 em inglês e 2 em espanhol. 

 

2021 
 

No ano de 2021, 16 disciplinas foram oferecidas em línguas estrangeiras na Graduação: 13 em inglês; e 3 em espanhol. 

Dessas, 3 foram oferecidas na modalidade Collaborative Online International Learning (COIL), em parceria com uma 

instituição nos Estados Unidos e uma na Argentina, e uma na modalidade Teletandem, com alunos da UFG que estão se 

graduando em Letras: Espanhol e alunos de diversos cursos da Universidad de Cuyo, Argentina, por meio da qual os 

estudantes brasileiros ensinaram Português aos parceiros argentinos e praticaram espanhol com eles. 
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As aulas de teletandem envolvendo a aprendizagem de português e espanhol, realizadas com estudantes do curso de Letras: 

Espanhol da UFG e com estudantes de diversos cursos da Universidad de Cuyo, Argentina, ministradas pelos professores 

Francisco José Quaresma de Figueiredo, Sara Belaonia e Rosângela Carrera, da Faculdade de Letras UFG, foram muito 

exitosas. Ao final da disciplina, os estudantes apresentaram os projetos realizados sempre por um par de alunos. Assim, os 

estudantes brasileiros apresentaram uma parte do projeto em espanhol, e os argentinos, em português. Eles trataram de 

diversos assuntos atuais, tais como folclore, música, ensino-aprendizagem de línguas, a falta d’água no Nordeste do Brasil e 

na cidade de Mendoza, Argentina, sexismo etc. 



 47 

 

 

Aula de teletandem 

 

No que se refere aos cursos de Pós-Graduação da UFG, 8 Programas de Pós-Graduação ofereceram disciplinas em língua 

estrangeira, sendo 10 em inglês, 1 em francês e 1 em espanhol. 
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TRADUÇÃO AUTOMÁTICA DAS PÁGINAS DE UNIDADES ACADÊMICAS  
E DE ÓRGÃOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 

Desde 2020, por sugestão da SRI ao CERCOMP/UFG, as páginas on-line estão sendo automaticamente traduzidas para inglês, 

francês, espanhol, italiano, alemão e mandarim por meio de plug-ins do Google que foram acrescentados às páginas das UA 

e dos Órgãos. 
 

Página da Universidade Federal de Goiás com bandeiras para tradução automática na língua estrangeira 

 

 
Fonte: Página da UFG. 
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ACORDOS DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 

2018 

20 (acordos) acordos foram publicados no D.O.U., sendo:  12 (doze) parcerias com instituições da EUROPA; 07 (sete) 

parcerias com instituições das AMÉRICAS; e 01 (uma) parceria 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; 02 (dois) na ÁSIA; e 57 (cinquenta e sete) na EUROPA  

Em torno de 28 (vinte e oito) novos processos de convênios internacionais estão em andamento no ano de 2018. 
 

2019 

18 (dezoito) acordos foram publicados no D.O.U., sendo: 13 (treze) parcerias com instituições da EUROPA; 04 (sete) parcerias 

com instituições das AMÉRICAS; e 01 (uma) parceria com uma instituição da ÁFRICA.  

31 (trinta e uma) negociações encerradas, aguardando assinatura ou publicação no D.O.U., sendo: 22 (vinte e dois) acordos 

gerais; 08 (oito) termos aditivos; e 01 (uma) cotutela de tese de doutorado.  

Acordos vigentes: 79 (setenta e nove), sendo: 03 (três) na ÁFRICA; 27 (vinte e sete) nas AMÉRICAS; 02 (dois) na ÁSIA; 47 

(quarenta e sete) na EUROPA. 

Negociações em aberto/andamento: 72 (2019) + 28 (2018) = Total de 100, sendo 43 já formalizados no SEI.  
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2020 
 

Acordos vigentes: 96 (maioria na Europa e, em seguida, nas Américas): 80 - Acordos gerais, específicos, cotutelas e 

multilaterais; 16 - Termos aditivos/acordos específicos 

Novos processos abertos: 26 

Acordos concluídos: 20 (+7 em fase de assinatura), sendo eles: 16 acordos gerais: 04 com a Itália + 03 com Portugal + 02 com 

a Espanha + 03 com o Chile + 01 com o Peru + 01 com a Colômbia + 01 com Cuba + 01 com a Rússia; 05 termos aditivos: 02 

com a Itália + 01 com o Chile + 01 com a Colômbia + 01 com a Rússia; 03 específicos (França, EUA e Bolívia); 02 cotutelas 

(França); e 01 multilateral (com a França) 

 

2021 
 

94 - Acordos gerais, específicos, cotutelas e multilaterais e 17 - Termos aditivos  

Acordos vigentes por continente: África: 04; América: 35; Ásia: 05; Europa: 64. 

Novos processos abertos: 29  
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PROJETOS E PROGRAMAS DE QUE A UFG PARTICIPOU 

 

Projetos e Programas em vigência em 2018: A UFG participou efetivamente dos seguintes Programas e Projetos em 2018: 

ABDIAS Nascimento; AUGM; BRACOL; BRAFITEC; BRAMEX; IPB; MARCA; OEI; PAULO FREIRE; e PONCHO. 

 

A UFG participou efetivamente dos seguintes Programas e Projetos em 2019: ABDIAS Nascimento; AUGM; BRACOL; 

BRAFAGRI; BRAFITEC; BRAMEX; IPB; MALMO; MARCA; PONCHO; e SANTANDER. 

 

A UFG participou efetivamente dos seguintes Programas e Projetos em 2020: AUGM; BRACOL; BRAFAGRI; BRAFITEC; 

BRAMEX; IPB; MARCA; e PIAI. 

 

A UFG participou de forma remota dos seguintes Programas e Projetos em 2021: AUF; AUGM; BRAFAGRI; BRAFITEC; 

ERASMUS PLUS - SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME; e MARCA. 
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UFG ASSUME A COORDENAÇÃO DA REDE GOIANA DE EDUCAÇÃO INTERNACIONAL (RGEI) 

 

De março a dezembro de 2021, a Rede Goiana de Educação Internacional esteve sob a Coordenação do Prof. Francisco José 

Quaresma de Figueiredo, secretário de Relações Internacionais da UFG.  

Como o Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo não mais continuará à frente da SRI/UFG a partir de janeiro de 2022, 

houve, no dia 17 de dezembro de 2021, uma reunião da RGEI para decidir sobre a nova Coordenação. Por unanimidade, foi 

decido que, a partir de dezembro de 2021, a nova Coordenação da RGEI está sob a responsabilidade de Luciano Perilo, do 

IFG. 
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MISSÕES NO EXTERIOR 

 

2018 

 

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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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. 56 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). 

 

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 
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várias 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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Cerimônia comemorativa ao 2.569º aniversário do nascimento de Confúcio, Templo de Confúcio, Quzhou, China 
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Encontro técnico do 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 latinoamericanas 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. 
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2019 

 

Visita à Faculdade de Veterinária da UDELAR, Montevidéu  
 

No período de 11 a 15 de fevereiro de 2019, a Professora Ozana de Fátima Zacaroni (Vice-Diretora da Escola de Veterinária 

e Zootecnia) e o Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo (Diretor de Relações Internacionais) estiveram em Montevidéu, 

Uruguai, para realizar uma missão relativa ao Projeto Marca. O Programa de Mobilidade Acadêmica Regional em Cursos 

Acreditados (Marca) foi desenvolvido e implementado pelo Setor Educacional do Mercosul atendendo a duas necessidades: 

a melhoria da qualidade acadêmica, por meio de sistemas de avaliação e acreditação; e a mobilidade de estudantes, 

docentes e pesquisadores entre instituições e países.  

 

UFG participa da PONCHO International Week em Assunção, Paraguai  
 

No período de 6 a 10 de maio de 2019, realizou-se a Poncho International Week na Universidad Autónoma de Asunción, 

Assunção, Paraguai. A UFG faz parte do Projeto PONCHO desde 2016, e este evento no Paraguai representa o fechamento 

do projeto. O Projeto é composto por 4 universidades da União Europeia (UE) de 4 países diferentes (Espanha, França, 

Portugal e Polônia) e por 21 universidades de 8 países da América Latina (Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, 
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Paraguai, Peru e Uruguai). O Projeto PONCHO tem por objetivo integrar pequenas universidades, com universidades mais 

experientes, para que haja o compartilhamento de boas práticas. Participaram da Poncho International Week o Reitor da 

Universidade Federal de Goiás, Prof. Edward Madureira Brasil, o Diretor de Relações Internacionais, Prof. Francisco José 

Quaresma de Figueiredo, a Diretora Adjunta de Relações Internacionais, Alexandra Nogueira da Silva, e as estudantes 

Djamilly Rodrigues, do curso de Relações Internacionais, e Lorrainy de Jesus Souza, do curso de Letras: Espanhol. Para 

participar do evento, as discentes passaram por um rigoroso processo de seleção e tiveram de demonstrar competência 

linguística tanto em inglês quanto em espanhol.  
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O Reitor da UFG participou da abertura oficial do evento, juntamente com os demais Reitores das universidades 

participantes do Projeto, ocasião em que se propôs a criação da Rede Poncho de universidades.  

Os demais membros da UFG permaneceram em Assunção para as demais atividades da PONCHO International Week, que 

consistiam em workshops, palestras, gincanas, apresentações artísticas e culturais, reuniões de trabalho, bem como a 

preparação e a realização da PONCHO International Fair, que ocorreu no último dia do evento. Essa feira teve por objetivo 

possibilitar às universidades parceiras do Projeto a oportunidade de divulgar a sua universidade e os cursos nela ofertados 

aos demais participantes e à comunidade em geral de Assunção.  
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A UFG participa do evento da NAFSA em Washington, DC.  
 

No período de 26 a 31 de maio de 2019, o Diretor de Relações Internacionais da UFG, Prof. Francisco José Quaresma de 

Figueiredo, participou do evento da NAFSA, na cidade de Washington, EUA, representando a Universidade Federal de Goiás. 

O evento da NAFSA é a maior feira internacional de universidades e, por meio dela, representantes de universidades dos 

cinco continentes se encontram e interagem para tornar sólidas parcerias já existentes e para propor novos acordos 

bilaterais com vistas à mobilidade de discentes e docentes.  

 

Visita à Universidade de Hebei e ao Hanban, China  
 

Entre 28 de junho a 07 de julho de 2019, foi realizada uma missão à Shijizuang na província de Hebei e Pequim, capital da 

China. Da delegação, participaram, além do reitor, o Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo, Diretor de Relações 

Internacionais (DRI), a Profa. Claci Fátima Weirich Rosso, diretora da Faculdade de Enfermagem, Profa. Cacilda Pedrosa de 

Oliveira da Faculdade de Medicina e Presidente da FUNDAHC, e a Profa. Laís Forti Thomaz da Faculdade de Ciências Sociais.  

Nessa missão, foram feitos vários encontros e reuniões na Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Hebei, bem 

como na Secretaria de Educação da Província de Hebei e na Sede do Confúcio. Também foram recebidos pela Embaixada 
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Brasileira em Pequim e tiveram o apoio do Ministro Conselheiro Celso de Tarso Pereira e da Primeira Secretária Alethea 

Pennati Migit, responsável pela área de Educação. 
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A UFG participa do ACE Internationalization Laboratory, na cidade de Washington D.C.  
 

Nos meses de fevereiro e agosto de 2019, o Diretor de Relações Internacionais da UFG, Prof. Francisco José Quaresma 

deFigueiredo, e o Professor Paulo Guedini, participaram de uma reunião realizada pelo ACE Internationalization Laboratory, 

na cidade de Washington, DC., Estados Unidos.  

 
O Conselho Americano de Educação (ACE), que possui sede em Washington, nos Estados Unidos, é um laboratório de 

internacionalizaçãoo que fornece orientaçãoo e insight personalizados para ajudar universidades a alcançar seus objetivos 
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de internacionalização. Até o momento, o ACE possui mais de 150 instituições que participam do programa. O Laboratório 

de Internacionalização está em sua 17a edição. Além da UFG, a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Universidade 

Estadual de Maringá (UEM) foram as outras universidades brasileiras selecionads para participar do programa de 

internacionalização.  

 

2020 

 

A UFG participa da reunião do ACE Internationalization Laboratory, na cidade de Washington D.C. 
 

A Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio do diretor de Relações Internacionais (DRI/UFG), Francisco José Quaresma, 

e do assessor internacional da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG/UFG), Paulo César Ghedini, participaram no dia 20 de 

fevereiro de 2020 de encontro em Washington, nos Estados Unidos, relativo ao Laboratório de Internacionalização do 

American Council on Education (ACE - Conselho Americano de Educação, em tradução livre), do qual a UFG faz parte. 
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EVENTOS INTERNACIONAIS NO BRASIL 

 

2018 
 

UFG participa 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/ 
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2019 
 

Reunião dos Delegados Assessores da AUGM: Associação de Universidades do Grupo Montevidéu  
 

As reuniões dos Delegados Assessores têm por objetivo avaliar propostas feitas pela Diretoria da AUGM, bem como 

possibilitar negociações a respeito das mobilidades de discentes, docentes e gestores. A primeira reunião dos Delegados 

Assessores da AUGM ocorreu em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, no período de 08 a 10 de abril de 

2019.  

Já a segunda reunião ocorreu em Campinas, SP., na UNICAMP, no período de 30 de setembro a 1 de outubro de 2019.  

 

Visita à Embaixada da China no Brasil  
 

No dia 25 de abril de 2019, uma comitiva da UFG, formada pelos Professores Edward Madureira Brasil, Reitor, Francisco José 

Quaresma de Figueiredo, Diretor de Relações Internacionais, e Laís Thomaz, do Curso de Relações Internacionais, esteve na 

Embaixada da China, em Brasília para conversar com o Conselheiro Cultural, Sr. Shun Jianping, sobre a possível instalação 

do Instituto Confúcio na UFG.  
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Participação na 31ª Conferência Anual do FAUBAI  
 

Realizou-se, de 13 a 17 de abril de 2019, em Belém do Pará, a 31ª Conferência Anual do FAUBAI, 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/2019/ 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. Nessa Conferência, o Diretor de 

Relações Internacionais da UFG, Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo, apresentou o trabalho intitulado “The use of 

computer tools to support meaningful interaction between learners: a look at four studies”. 

 

A UFG participa do I Congresso de Internacionalização da Educação Superior  
 

A UNILA, a Universidad Nacional del Litoral (Argentina), a Universidad Nacional de Asunción (Paraguai) e a Universidad de la 

República (Uruguai) promoveram, em Foz do Iguaçu, o 1º Congresso de Internacionalização da Educação Superior, entre os 

dias 4 e 6 de setembro de 2019. O congresso teve a participação de especialistas da área e foi um espaço propício para o 
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debate e reflexão sobre aspectos fundamentais dos processos de internacionalização das instituições de ensino superior, 

principalmente no Mercosul.  

 

Jornadas dos Jovens Pesquisadores da AUGM  
 

No período de 23 a 25 de outubro de 2019, a UFSCAR sediou as XXVII Jornadas dos Jovens Pesquisadores da AUGM. A UFG 

selecionou 13 estudantes para participar desse evento apresentando trabalhos, e a aluna Mariana Aparecida Fulanette 

Corrêa teve o seu trabalho premiado.  

 

Participação na XII Assembleia Geral e no XI Seminário Internacional do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras No 

período de 28 a 31 de outubro de 2019, o Diretor de Relações Internacionais, Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo, 

esteve em Manaus, na UFAM, para participar na XII Assembleia Geral e no XI Seminário Internacional do Grupo Coimbra de 

Universidades Brasileiras.  
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Participação no XX Encontro De Reitores Do Grupo Tordesillas  
 

De 23 a 26 de novembro de 2019, a UFG participou do XX Encontro de Reitores do Grupo Tordesilhas, realizado na 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ. O encontro tem por objetivos: Estabelecer vínculos acadêmicos, culturais e 

socioeconômicos entre todos os seus membros, pertencentes à comunidade ibero-brasileira. 

 

Palestra de abertura sobre o Instituto Confúcio durante a II Jornada de Práticas Integrativas  
e Complementares da Faculdade de Enfermagem – UFG 
 

No dia 8 de dezembro de 2021, o Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo, Secretário de Relações Internacionais, 

ministrou a palestra “O instituto Confúcio de Medicina Chinesa da UFG: difusão de conhecimento e formação em MTC”, na 

qual apresentou o histórico da implantação do Instituto Confúcio na UFG e as ações desenvolvidas em 2021. 
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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. 

 

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. 
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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/. 
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A DRI realiza o III UFG PONCHO Infoday  
 

No decorrer do dia 29 de março de 2019, foi realizado, no Campus Samambaia/UFG, o III UFG PONCHO Infoday, que teve 

por objetivo dar as boas-vindas aos novos estudantes internacionais, apresentar os programas de internacionalização 

desenvolvidos pela instituição e as oportunidades para captação de recursos e bolsas. Houve também o compartilhamento 

de experiências de estudantes, técnicos e docentes internacionais que estão realizando mobilidade na UFG, bem como o 

depoimento de docentes e discentes que realizaram estudos e pesquisas fora do Brasil. O evento se insere no âmbito do 

Projeto PONCHO, financiado pela Comissão Europeia.  
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Diretoria de Relações Internacionais da UFG realiza o IV UFG PONCHO Infoday  
 

No dia 30 de agosto de 2019, a Diretoria de Relações Internacionais da Universidade Federal de Goiás (UFG) realizou a quarta 

edição do UFG PONCHO Infoday. O evento contou com a participação da comunidade universitária e da comunidade externa 

à UFG e ocorreu das 8h30 às 17h30. Compuseram a mesa de abertura do evento o Prof. Israel Elias Trindade, Pró-Reitor 

Adjunto de Graduação, representando a Reitoria da UFG, a Pró-Reitora Adjunta de Assuntos Estudantis, Profa. Ana Cristina 

Silva Rebelo, a Profa. Liana Jayme Borges, representando a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e o Prof. Francisco José 

Quaresma de Figueiredo, Diretor de Relações Internacionais.  

 

DRI organiza a mesa-redonda sobre “Processos estratégicos para internacionalização institucional”  
 

A Universidade Federal de Goiás (UFG), promoveu no dia 10 de outubro de 2019, a mesa-redonda sobre “Processos 

estratégicos para internacionalização institucional”. O debate integra um projeto piloto gerido pelo American Council on 

Education (Conselho Americano de Educação, em tradução livre), instituição sediada nos EUA, com o apoio da Diretoria de 

Relações Internacionais da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Comissão Fulbright. 

A UFG participa desse projeto piloto juntamente com a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Universidade Estadual de 

Maringá (UEM), ), que tem por objetivo, promover a construção institucional de internacionalização dessas universidades. 
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O projeto de Internacionalização é um programa piloto de mobilidade internacional que visa aprimorar a competência 

intercultural da UFG por meio de ações de aprendizado e aperfeiçoamento de outra língua estrangeira, além de aumentar a 

oportunidade de desenvolvimento acadêmico e individual de alunos e professores na ampliação desse tipo de rede 

internacional.  
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Durante a apresentação da mesa-redonda, que foi mediada pelo secretário de Relações Internacioanis, Prof. Francisco José 

Quaresma de Figueiredo, o reitor da UFG, Edward Madureira, agradeceu a oportunidade que foi concedida à UFG pela Capes 

e reiterou que os esforços da Universidade quanto ao projeto de internacionalização acontece desde os anos 80, e que esse 

novo momento será primordial para que haja 38 novas parcerias e ações. “O momento também é oportuno para destacar a 

colocação da UFG na 20ª posição do Ranking das melhores universidades do país, divulgado hoje pela Folha de São Paulo. 

Estar presente neste ranking é um reflexo do trabalho que a UFG está fazendo a cada ano, o que consolida nossa 

Universidade entre as principais do país, e estar aqui hoje discutindo esse projeto nos mostra que a Universidade ainda tem 

muita capacidade de atuação”, explicou o reitor.  

 

Palestra: A internacionalização na UFG: Realidades e Desafios  
 

No dia 8 de dezembro de 2020, os professores Francisco José Quaresma de Figueiredo (DRI/UFG) e Paulo Ghedini 

(PRPG/UFG) apresentaram a palestra intitulada "A internacionalização na UFG: realidades e desafios", que foi transmitida 

pelo canal do Youtube UFG Oficial. O controle de telas ficou a cargo do Prof. Wagner Bandeira (CIAR/UFG) e a interação pelo 

chat ficou a cargo de Kariny Sato (DRI/UFG). A Professora Sara Gonzales (DRI/UFG) foi a moderadora da palestra. 
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Participaram da mesa de abertura: o Reitor da UFG, Prof. Edward Madureira Brasil, a Vice-Reitora e Presidente do Comitê 

de Internacionalização da UFG, Profa. Sandramara Matias Chaves, a Diretora de Relações Internacionais da CAPES, Profa. 

Heloisa Hollnagel, o Diretor Executivo da Comissão Fulbright Brasil, Dr. Luiz Valcov Loureiro, e o Coordenador desta live e 

Diretor de Relações Internacionais da UFG, Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo. 
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A live contou, ao final, com uma mesa de debates da qual participaram os palestrantes, bem como os professores Heloisa 

Hollnagel (DRI/CAPES), Patrício Marinho (DRI/CAPES), Susan Carvalho (ACE Laboratory, USA) e Robert McKenna (ACE 

Laboratory, USA).  
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Durante a palestra, foram apresentados os resultados dos questionários respondidos pelos docentes, discentes e técnicos 

da UFG, bem como foram discutidos os pontos fortes e os que ainda precisam ser melhorados no processo de 

internacionalização da Instituição. 
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AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EM REDES INTERNACIONAIS 

 

Em 2020, a UFG passou a expandir de modo incisivo a sua inserção em redes internacionais, tais como a Rede PONCHO1 e a 

Agência Universitária da Francofonia (AUF2). A UFG, nesse ano, também começou a participar da Cátedra de Derechos 

Humanos da AUGM, e, devido à assinatura do acordo para a criação do Instituto Confúcio de Medicina Chinesa na UFG, a 

universidade se tornou membro da Global Alliance of Confucius Institutes for Chinese Medicine (GACICM)3.  

Em 2021, a UFG tornou-se membro do Observatorio de las Relaciones Unión Europea – América Latina (OBREAL4). 

Participamos também, com regularidade, dos Editais do Cargill Global Scholars Program.  

 

 
1 A Rede PONCHO foi criada ao final da execução do Projeto PONCHO em 2019 e dela participam: Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria (Colômbia) - Universidad 
de Goias (Brasil) - Universidad de la Palmas de Gran Canaria (Espanha) - Universidad Tecnológica de los Andes (Perú). O projeto PONCHO, aprovado no âmbito do programa 
Erasmus+ para capacity building em 2015, visou promover a internacionalização das Universidades periféricas da América Latina, através da implementação das suas 
capacidades técnicas, acadêmicas e institucionais, a nível nacional, regional e internacional. O consórcio PONCHO foi composto por 4 universidades europeias de 4 países 
europeus diferentes (Espanha, França, Portugal e Polônia) e 21 universidades de 7 países da América Latina (Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e 
Uruguai). 
2 Para mais informações, acesse: https://csf-francophonie.auf.org/pt/parceiros/ 
3 No mundo, existem apenas 17 Institutos Confúcio de Medicina Chinesa que participam da GACICM. Além do nosso da UFG, há Institutos Confúcio de Medicina Chinesa nos 
seguintes países e universidades: África do Sul (University of the Western Cape), Hungria (University of Pecs), Coréia do Sul (Semyung University e Wonkwang University), 
Estados Unidos (Chinese Health & Wellness Center, Arizona), Tailândia (Huachiew Chalermprakiet University, Mah Fah Luang University e Burapha University), Eslováquia 
(Slovak Medical University), Portugal (Universidade de Coimbra), Inglaterra (London Confucius Institute for Traditional Chinese Medicine), Austrália (RMIT University), Japão 
(Hyogo College of Medicine e Kobe Toyo Japanese College), Cuba (University of Havana) e Irlanda (National University of Ireland, Galway - NUI Galway). 
4 Para mais informações, acesse: https://obsglob.org/ 
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ON-LINE 

 

Palestra em Webinar 
 

No dia 14 de maio de 2020, o Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo, Diretor de Relaçãoes Internacionais da UFG, 

ministrou a Palestra em Webinar: Estrategias y herramientas virtuales para la internacionalización de la educación superior. 

3ra Sesión, no evento Estrategias y herramientas virtuales para la internacionalización de la educación superior. 3ra Sesión, 

organizado pela Asociación Colombiana de Universidades. 

 

Participação de uma videoconferência com especialistas chineses sobre Covid-19 
 

No dia 20 de agosto de 2020, a UFG participou de um evento organizado pela Universidade de Hebei de Medicina Chinesa, 

China, com o intuito de compartilhar conhecimentos sobre o enfrentamento da Covid-19.  
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Palestra ministrada pelo Prof. Yu Tao durante a videoconferência com especialistas chineses sobre Covid-19 
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Durante o evento, a Professora Claci Fátima Weirich Rosso, Diretora da Faculdade de Enfermagem da UFG apresentou o 

Projeto Tenda!  
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UFG participa do Global Alliance of Confucius Institutes for Chinese Medicine (GACICM) 
 

Na manhã do dia 18 de setembro de 2020, o Prof. Edward Madureira Brasil, Reitor, e o Prof. Francisco José Quaresma de 

Figueiredo, Diretor de Relações Internacionais, participaram do evento Global Alliance of Confucius Institutes for Chinese 

Medicine (GACICM). 

O evento tem por objetivo proporcionar o compartilhamento de ideias e de ações eficazes na condução dos Institutos 

Confúcio de Medicina Chinesa em todo o mundo. 

O Professor Francisco José Quaresma de Figueiredo, durante o evento, fez uma apresentação oral relatando as ações que 

foram desenvolvidas desde 2019, com a vinda de professores chineses para a UFG. Com a colaboração desses professores 

chineses, discutiu-se o plano de construção do Instituto, e foram ministrados cursos de língua chinesa e de medicina chinesa 

para a comunidade da UFG. 
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Apresentação do Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo 
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Juntamente com a Hebei University of Chinese Medicine, nos inscrevemos em projetos relacionados à prevenção e ao 

tratamento da Covid-19 no Centro Internacional de Pesquisa Conjunta de Acupuntura e Moxabustão da Medicina Chinesa, 

na China.  

 

Também ajudamos a Federação Mundial de Acupuntura e Sociedade de Moxabustão (WFAS) a realizar uma 

videoconferência no Covid-19. Os reitores das duas universidades participaram da reunião. O reitor Edward Madureira Brasil 

fez um discurso sobre a parceria com as universidades chinesas, e a professora Claci Fátima Weirich Rosso, Diretora da 

Faculdade de Enfermagem, compartilhou informações e experiências relacionadas ao Projeto Tenda.  

Como se sabe, tanto o Brasil quanto a China fazem parte do BRICS e, em função desse acordo, estamos desenvolvendo 

diversos tipos de cooperação que vêm crescendo rapidamente nos últimos anos. Devido ao importante papel que a China 

desempenha no mundo, seja econômica ou culturalmente, tornou-se cada vez mais importante fornecer aos alunos 

educação em chinês e na cultura chinesa para aprimorar suas habilidades de comunicação intercultural. O Instituto Confúcio 

de Medicina Chinesa da Universidade Federal de Goiás é uma excelente oportunidade para nossos alunos estudarem 

relações internacionais, aprenderem a língua e a cultura chinesa, além de cursos relacionados à Medicina Chinesa. 
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Lançamento da publicação "Universidades comprometidas con el futuro de América Latina. IV Congreso de Extensión 
Universitaria de AUGM 
 
 

A Universidade Federal de Goiás (UFG) participou, em 26/03/2021, da cerimônia de lançamento da publicação 

"Universidades comprometidas con el futuro de América Latina. IV Congreso de Extensión Universitaria de AUGM”, que foi 

transmitida pelo canal do YouTube da Universidad de Chile e outras redes sociais das instituições participantes. 

 

Participação em diversos eventos on-line em 2021 
 

O Secretário de Relações Internacionais, Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo, participou de 150 encontros on-line 

sobre o Plano Estratégico de Internacionalização, bem como de reuniões da AUGM, do CGRIFES, da GACICM, do Instituto 

Confúcio e do ACE Laboratory. Participou também de eventos internacionais on-line (ver Relatório de 2021). 
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ATIVIDADES RELATIVAS AO INSTITUTO CONFÚCIO 

 

2019 
 

UFG assina acordo para a criação do Instituto Confúcio de Medicina Tradicional Chinesa  
 

No dia 25 de outubro de 2019, houve a cerimônia de assinaturas de atos internacionais celebrados entre Brasil e China 

durante o Evento Empresarial organizado pela APEX-Brasil, no Hotel Intercontinental Beijing Sanlitun, em Pequim, China, 

que contou com a presença do Presidente Jair Bolsonaro e autoridades brasileiras e chinesas. Dentre esses atos, houve a 

assinatura que estabelece o “Acordo entre a Sede do Instituto Confúcio da China e a Universidade Federal de Goiás sobre o 

Estabelecimento do Instituto Confúcio de Medicina Tradicional Chinesa da Universidade Federal de Goiás” em cooperação 

com a Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Hebei e a Universidade de Estudos Estrangeiros de Tianjin.  

Na ocasião estiveram representantes da Sede do Instituto Confúcio: o Chefe Executivo Sr. Ma Jianfei e a Gestora de Programa 

do Instituto Zi Ren, a reitora e a vice-reitora da Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Hebei, Gao Weijuan e Zhang 

Mingli, bem como os representantes do escritório internacional 17 da Universidade de Hebei, o diretor Wei Long e a 

coordenadora Mu Ruifeng e Chen Fachun da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tianjin. No Brasil existem atualmente 
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dez Institutos Confúcio, porém o da UFG será o primeiro a oferecer além de língua e cultura chinesa, o ensino de Medicina 

Tradicional Chinesa.  
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UFG participa de conferência internacional do Instituto Confúcio na China  
 

A vice-reitora da Universidade Federal de Goiás (UFG), Sandramara Matias Chaves, e o diretor de Relações Internacionais da 

UFG, Francisco José Quaresma, participam nos dias 9 e 10 de dezembro, em Changsha, capital da província de Hunan na 

China, da 14° Conferência Internacional de Educação de Língua Chinesa (ICLEC), realizada pela sede do Instituto Confúcio.  

 

 



 91 

A Conferência Internacional de Educação de Língua Chinesa, cujo tema é “Inovação e Desenvolvimento do Ensino 

Internacional da língua chinesa na nova era”, contará com diversas palestras sobre a Política Internacional de Educação 

Chinesa, Inovação e Desenvolvimento do Instituto Confúcio em vários países, entre outros temas. Esta é a primeira vez que 

a UFG participa do evento. Segundo a vice-reitora, Sandramara Matias, participar desta conferência global é aprimorar as 

capacidades e trocas culturais de participação da UFG. “Esse evento nos permite estreitar os laços de parceria e amizade 

com universidades chinesas, ampliar nossa competência intercultural, além de nos possibilitar o acesso a discussões teóricas 

e práticas sobre o ensino do mandarim nos dias de hoje”, disse a vice-reitora.  

 

2020 
 

- Recebimento da verba inicial com vistas à implantação do Instituto Confúcio de Medicina Chinesa da UFG 

- Reforma de uma sala de aula na Faculdade de Letras para transformá-la em quatro salas de modo a sediar o Instituto 

Confúcio de Medicina Chinesa da UFG. 

- Compra de equipamentos e móveis para o escritório. 

- Elaboração da homepage institutoconfucio.ufg.br 
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Participação em eventos relativos ao Instituto Confúcio: 

- Participação no Global Alliance of Confucius Institutes for Chinese Medicine (GACICM) 

- Participação no 2020 American and Oceanian Confucius Institute Forum18/12/2020 

- Participação no 1º encontro virtual do Comitê Executivo do Global Allience of Confucius Institutes for Chinese 

Medicine14/12/2020 

 

2021 

 

Em março de 2021, foram iniciadas as atividades do Instituto Confúcio de Medicina Chinesa da UFG, com ofertas de cursos.  

No primeiro e no segundo semestres, foram oferecidos cursos on-line de Mandarim 1, 2 e 3  (67 estudantes) e de Introdução 

à Medicina Tradicional Chinesa e de Acupuntura e Tai Chi Chuan (65 estudantes). 

As informações sobre turmas e matrículas podem ser visualizadas em: https://institutoconfucio.ufg.br/ 
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A UFG PASSA A CONTAR COM A PLATAFORMA ANALISA – ABA INTERNACIONALIZAÇÃO 
 

Em setembro de 2021, foi desenvolvido o Painel de Internacionalização na Plataforma analisa.ufg.br. Atualmente, a primeira 

versão desse Painel apresenta dados sobre Graduação e Assistência Estudantil, Servidores e Extensão, e Mobilidade 

Estudantil, como podemos verificar nas Figuras a seguir. 

 

Painel de análise em dados de internacionalização 

 
Fonte: https://analisa.ufg.br/p/39619-internacionalizacao 
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Dados sobre mobilidade estudantil 

 
Fonte: https://analisa.ufg.br/p/39619-internacionalizacao 

 



 95 

UFG PARTICIPA DO OBSERVATÓRIO IBERO-AMERICANO DE APOIO À TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, FORMAÇÃO, 
INOVAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DA REDE BRASILEIRA DE CERTIFICAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO – RBCIP 
 

 
A Universidade Federal de Goiás, em 5 de julho de 2021, por meio do Ofício Nº 718/2021/GR/UFG, Processo nº 

23070.035264/2021-99, confirma sua participação junto ao Observatório Ibero-americano de Apoio à Transferência de 

Tecnologia, Formação, Inovação e Intervenção Social, no âmbito da Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação – 

RBCIP e indica o professor Francisco José Quaresma de Figueiredo para atuar como Coordenador-Geral no ambiente de 

Pesquisa do Laboratório Acelerador da Internacionalização do mencionado Observatório.  
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A REDE DE ESTUDOS IBÉRICOS E IBERO-AMERICANOS É CRIADA NA UFG 
 

 
No dia vinte e um de outubro de dois mil e vinte um, às dez horas, houve uma reunião on-line com as presenças 

do Professor Doutor Francisco José Quaresma de Figueiredo, Secretário de Relações Internacionais/UFG, Especialista em 

Assessoria de Comunicação Alexandra Nogueira da Silva, Secretária de Relações Internacionais Adjunta/UFG e a 

Professora Doutora Rita de Cássia de Oliveira Reis, docente do CEPAE e Vice-Presidente da Associação de Pesquisadores 

e Estudantes Brasileiros na Catalunha (Espanha) para a criação da Rede de Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos 

(REIA/UFG), vinculada à Secretaria de Relações Internacionais da Universidade Federal de Goiás. A reunião retomou as 

discussões estabelecidas ao longo dos anos de dois mil e vinte e dois mil e vinte e um, realizadas com um conjunto de 

professores da Universidade Federal de Goiás e membros da SRI. A Rede é composta também por professores de 

universidades nacionais e estrangeiras, conforme consta no documento de criação. Na ocasião foram reafirmados os 

principais objetivos da REIA, a saber: a) consolidar um espaço de estudo, reflexão, diálogo e colaboração acadêmica entre 

instituições e pesquisadores nacionais e estrangeiros sobre a Península Ibérica e países ibero-americanos; b) ampliar a 

internacionalização de estudos e programas: criar e estreitar convênios entre as instituições e pesquisadores das regiões 

envolvidas; c) reunir pesquisadores experientes que discutam temas relacionados à Península Ibérica e a países ibero-

americanos; d) promover o intercâmbio de ideias entre pesquisadores e estudantes das diferentes instituições 
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participantes, e convidados através da realização de eventos científicos, culturais e artísticos; e) dar visibilidade aos 

estudos e produções dos membros da Rede através de publicações. A criação da REIA e sua vinculação à SRI justifica-se 

pela experiência vivenciada por seus fundadores como gestores e participantes dos programas de intercâmbio e 

cooperação acadêmica, promovidos há mais de duas décadas, pela então Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI) 

da UFG, atualmente, Secretaria de Relações Internacionais (SRI). Na reunião ficou estabelecido que a REIA será sediada 

nas instalações da SRI, localizada no edifício da reitoria da UFG, tendo, portanto, ao seu dispor a estrutura material e 

humana, bem como a assistência administrativa e institucional, oferecida pelo referido órgão. Em conformidade com 

deliberações anteriores, a coordenação da REIA ficará a cargo da Professora Doutora Rita de Cássia Oliveira Reis e a Vice-

Coordenação ficará a cargo da atual Secretária Adjunta da SRI, Especialista Alexandra Nogueira da Silva.  
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INSERÇAO DA SRI NAS REDES SOCIAIS 
 

Além de ter uma conta no Facebook desde 2018, a SRI, em 2021, passou também a figurar no Twitter e no Instagram. 
 

 
Conta no Twitter: @sri_ufg 

 
Conta no Instagram: @sri_ufg 
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SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS RECEBE PREMIAÇÃO 

 

No dia 14 de dezembro de 2021, como uma das comemorações do 61º aniversário da UFG, a Câmara Municipal de Goiânia 

entregou o Diploma Honorífico e a Comenda Colemar Natal e Silva a 20 docentes da UFG que se destacaram em suas 

atividades no ano de 2021. O Professor Francisco José Quaresma de Figueiredo foi um dos premiados, recebendo o Diploma 

e a Comenda em sessão pública realizada no Centro de Convenções da UFG. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos, com êxito, em 2019, a nossa participação no Projeto PONCHO, tendo sido a nossa Prestação de Contas 

aprovada. A participação nesse Projeto resultou na Participação da UFG na Rede PONCHO. 

Em 2018 e em 2019, realizamos algumas missões na China que culminaram, em 25 de outubro de 2019, na assinatura do 

acordo de implantação do Instituto Confúcio de Medicina Chinesa na UFG, por meio do qual estamos oferecendo à 

comunidade universitária e à comunidade em geral cursos de língua, cultura e medicina chinesa. O escritório do Instituto 

Confúcio, na Faculdade de Letras, foi finalizado em 2020 e está pronto para uso. 

Em 2019, criamos a figura do Coordenador de Internacionalização em cada unidade acadêmica, o que facilitou a 

comunicação entre a SRI e a comunidade universitária, bem como uma maior divulgação das ações de internacionalização 

por nós desenvolvidas. A divulgação de nossas ações também foi ampliada por nossa inserção nas redes oficiais: Facebook, 

Twitter e Instagram. 

Em 2021, criamos a Rede de Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos (REIA/UFG), vinculada à Secretaria de Relações 

Internacionais da Universidade Federal de Goiás. a) consolidar um espaço de estudo, reflexão, diálogo e colaboração 

acadêmica entre instituições e pesquisadores nacionais e estrangeiros sobre a Península Ibérica e países ibero-americanos; 

b) ampliar a internacionalização de estudos e programas: criar e estreitar convênios entre as instituições e pesquisadores 
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das regiões envolvidas; c) reunir pesquisadores experientes que discutam temas relacionados à Península Ibérica e a países 

ibero-americanos; d) promover o intercâmbio de ideias entre pesquisadores e estudantes das diferentes instituições 

participantes, e convidados através da realização de eventos científicos, culturais e artísticos; e) dar visibilidade aos estudos 

e produções dos membros da Rede através de publicações. Em conformidade com deliberações anteriores, a coordenação 

da REIA ficará a cargo da Professora Doutora Rita de Cássia Oliveira Reis e a Vice-Coordenação ficará a cargo da atual 

Secretária Adjunta da SRI, Especialista Alexandra Nogueira da Silva.  

Conseguimos estimular os professores a ministrar disciplinas de Núcleo Livre em línguas estrangeiras, tanto na Graduação 

quanto na Pós-Graduação e demos início à oferta de disciplinas nas modalidades teletandem e COIL. A oferta de disciplinas 

em línguas estrangeiras torna-se um grande atrativo para estudantes internacionais virem realizar mobilidade na UFG, além 

de possibilitar um aumento da fluência em língua estrangeira de nossos professores e estudantes. 

Com a pandemia da Covid-19 e a consequente suspensão da mobilidade presencial, houve uma redução significativa na 

emissão de Editais pela SRI a partir de 2020, gerando, inclusive, o cancelamento de alguns Editais de mobilidade presencial. 

No entanto, a participação em programas de mobilidade virtual possibilitou um aumento de participação estudantil, 

principalmente na mobilidade IN. Um dos entraves observados diz respeito à falta de coincidência entre os cronogramas dos 

semestres letivos das universidades parceiras e o cronograma da UFG. 
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Em 2020, voltamos a recebemos estudantes internacionais em nível de Pós-Graduação. Recebemos estudantes nigerianos 

que vieram cursar Mestrado na Escola de Agronomia e no Instituto de Ciências Biológicas, bem como outros estudantes 

internacionais que vieram cursar mestrado em diversos Programas da UFG. Isso fez com que, apesar da pandemia, a 

mobilidade continuasse. Temos de trabalhar para atrair mais estudantes estrangeiros e estimular nossos estudantes a fazer 

disciplinas em línguas estrangeiras (LE), de modo a melhorar a sua proficiência em uma LE. 

Por sugestão da SRI, as páginas da UFG, desde 2020, estão sendo traduzidas para várias línguas, por meio de plug-ins. 

A internacionalização está cada vez mais institucionalizada, com um envolvimento mais sistematizado da comunidade 

universitária. Hoje temos uma equipe de pessoas dedicadas aos trabalhos do Comitê e dos Subcomitês de 

Internacionalização, bem como os Coordenadores de Internacionalização atuando nas Unidades da UFG. 

Durante a gestão 2018/2021, foi possível sistematizar ainda mais as ações de internacionalização em nossa Universidade 

devido à participação da UFG no Programa ACE Laboratory. Por meio das reflexões advindas da participação da UFG nesse 

Programa, fizemos o diagnóstico do estado atual de internacionalização da universidade e, por meio desses dados, e da 

participação ativa do Comitê e dos Subcomitês de Internacionalização, pudemos elaborar e entregar, à comunidade da UFG, 

o nosso Plano Estratégico de Internacionalização, com ações a serem implementadas no período de 2022 a 2026. O Plano 

foi muito bem avaliado pelos pareceristas externos do ACE Lab. Trata-se de um documento robusto e consistente que, se 

for devidamente seguido, colocará a UFG em patamares cada vez mais altos nos rankings internacionais.  


