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OBJETIVOS PARA O ANO DE 2020 

 
- Ampliar a visibilidade internacional da UFG  
 
- Com a pandemia, garantir a realização de mobilidade dos estudantes estrangeiros que estavam na UFG 
 
- Iniciar a mobilidade virtual  
 
- Iniciar atividades relativas ao Instituto Confúcio de Medicina Chinesa da UFG 
 
- Propiciar novas oportunidades de interações internacionais  
 
- Realizar o diagnóstico sobre a internacionalização da UFG 
 
 
 
Para tanto, apresentamos as ações que foram desenvolvidas para atender a esses objetivos. 
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CURSOS DE CAPACITAÇÃO 
 
A Diretoria de Relações Internacionais, em parceria com a Faculdade de Letras, promove workshop destinado a 
professores da UFG que irão ministrar 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 neste primeiro semestre de 2020. Em maio deste ano, há a previsão 
de uma nova oferta desse workshop, englobando também outras línguas estrangeiras. 

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 
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 
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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. 

 

De acordo com a professora Eliane Carolina de Oliveira, “a oficina oferecida para um grupo de professores da UFG, de 
diversas áreas, com interesse em ofertar disciplinas em língua inglesa foi mais que simplesmente um momento de 
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apresentar aos participantes a abordagem metodológica Content and Language Integrated Learning (CLIL), na qual seu 
duplo enfoque potencializa, simultaneamente, a aprendizagem do conteúdo curricular e da língua, de forma integrada”. 

Para a professora, esse curso “foi um passo fundamental para darmos prosseguimento ao conjunto de ações que 
contribuirão para o processo de internacionalização da instituição. Acredito que a expectativa dos participantes de 
aprender mais sobre esta abordagem foi alcançada por meio das atividades teórico-práticas ministradas na oficina, 
durante a qual enfatizamos que a implementação do CLIL é um desafio multifacetado, tanto para os docentes quanto para 
os alunos da UFG”. 
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A professora Valdirene Maria de Araújo Gomes acrescenta que “os professores participantes são muito proficientes e 
estão muito interessados em iniciar as disciplinas em língua inglesa. O curso serviu para despertar-lhes a atenção para 
novas metodologias e para que tivessem acesso a materiais de referência e ideias sobre o uso de recursos tecnológicos”. 

A professora esclarece que “as áreas têm disciplinas e atividades muito diversas umas das outras, mas, por meio do curso, 
os professores começaram a pensar em como poderão introduzir atividades interativas e ensinar conteúdos linguísticos 
juntamente com os conteúdos específicos em seus respectivos contextos”. 
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A Professora Valdirene acrescenta, ainda, que os docentes “estão conscientes de que este será um grande desafio, mas 
estão animados com essa nova tarefa. Um grupo de Whatsapp foi criado para que os professores compartilhem suas 
experiências, sugestões e materiais. Eliane e eu também nos sentimos desafiadas, pois foi a primeira vez que demos uma 
capacitação desse tipo. Foi novidade para eles e para nós também. O feedback que nos foi dado foi positivo e ficamos 
contentes com o resultado dessa primeira experiência, mesmo sabendo que o que foi feito é muito pouco diante do que os 
professores realmente necessitam para aplicar a metodologia CLIL de modo satisfatório. Alguns professores disseram que 
estão inseguros e se sentindo perdidos, mas creio que isso é normal. Relatei a eles a experiência que tive quando comecei 
a dar aulas de Inglês Instrumental nos outros departamentos e como fui desenvolvendo estratégias para melhorar as 
atividades com o tempo. Acho que isso os ajudou a diminuir um pouco a ansiedade porque começaram a entender que o 
que estamos iniciando será um longo processo que os tirará da zona de conforto, mas que também trará bons resultados”. 

O Professor Rubem Borges Teixeira Ramos, da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC), relatou o seguinte: 

“Inicialmente, grande parte dos docentes interessados em ministrar disciplinas de Núcleo Livre em inglês neste semestre 
letivo demonstrava uma grande preocupação: como ministrar integralmente uma disciplina em inglês, para alunos com 
domínios variados desse idioma? O curso de capacitação CLIL, ministrado na FL, possibilitou a todos os presentes pensar 
em alternativas para driblar essa preocupação. Foi-nos explicado que esse tipo de abordagem de aprendizagem preza a 
promoção da consciência e da compreensão intercultural, e foi apresentada uma série de iniciativas (incluindo aqui 
exemplos de uso de vocabulário, textos, atividades de pre-viewing e post-viewing, follow-up e watch, dentre outras). 
Todas estas podem ser utilizadas por qualquer um dos docentes envolvidos, pois podem ser adaptadas às atividades e aos 
conteúdos a serem ministrados, independentemente da área de conhecimento. Dessa forma, considero que o curso 
trouxe contribuições a todos os envolvidos. No meu caso especificamente, pude ter acesso a uma forma de trabalho que 
me possibilitará utilizar e combinar as teorias e conceitos importantes do meu Núcleo Livre. Agradeço por essa iniciativa, 
torço para que os outros idiomas também possam contar com cursos de capacitação neste sentido. E que outros nos 
sejam também ofertados daqui para a frente”. 
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A Professora Raquel Santiago, da Faculdade de Nutrição (FANUT), também expressou sua opinião sobre a oficina de que 
participou: “Achei o curso muito interessante. A proposta apresentada pelas professoras, a forma de abordagem e as 
ferramentas apresentadas trouxeram um melhor entendimento e ampliaram o uso de estratégias e técnicas para que as 
disciplinas ministradas tragam não apenas a compreensão da área técnica, mas também da língua estrangeira. Gostei 
muito, acho inclusive que deveríamos ter mais cursos”. 

O Professor da Faculdade de Odontologia, Pedro Paulo Chaves de Souza, não participou da oficina, pois já havia ministrado 
e finalizado o Núcleo Livre Topics in Bone Research. Conforme relata o professor, “o curso foi todo em inglês, e os alunos 
fizeram uma imersão real na língua, também participando em língua inglesa. Havia uma aluna dinamarquesa na sala, que 
veio fazer uma visita de pesquisa, o que ajudou bastante. Apesar de ser um desafio tanto para mim quando para eles, na 
avaliação final senti que os alunos absorveram bem o conteúdo. Segundo um deles, “o curso serviu também para 
aumentar a confiança de que é possível viajar para qualquer lugar e absorver o conteúdo em língua inglesa”.  

Uma das alunas do Professor Pedro – Izadora Rodrigues da Cunha – escreveu uma avaliação extremamente positiva sobre 
o fato de a disciplina de Núcleo Livre ter sido oferecida em língua inglesa e escreveu um texto nessa língua: 

Analyzing the classes, at the end of the course "TOPICS IN BONE RESEARCH" I could see how these classes contributed to 
my academic formation. First, the classes proved to be a challenge, not only because of their dense tenor, which I had no 
contact in the mandatory subjects of my course, but mainly because they were in another language. However, with the 
passing of classes, I was able to notice a significant evolution of my understanding in English about the tenor, so that this 
language became naturalized for me. In this way, this unique opportunity was the best way to develop my academic skills, 
improve possible interactions with students from other countries and show me capable of presenting papers, carrying out 
exchanges or internships in that language that we know to be practically the universal language in academia. It is also 
worth mentioning that in this course enriching articles and practical classes were used that allowed to know essential 
techniques within cell culture. In addition, the use of active methodologies - through reports, quizzes and discussions 
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about the articles - encouraged a greater commitment to the study of all students during the course. Thus, so that all this 
development could be successfully concluded, professor Dr. Pedro Paulo Chaves de Souza was essential in this process, for 
being committed, having availability and patience to solve all doubts, try to teach the content in a more accessible way and 
be understandable and human with everyone. The implementation of more classes like this at UFG would allow more 
students to obtain experiences of as good quality as this class had. However, this reality is still difficult to implement so 
that it becomes comprehensive for all students, as basic English teaching is extremely precarious in schools so that 
students have a great understanding of classes in that language. 

Podemos perceber, por meio desses relatos, que a comunidade acadêmica envolvida nos cursos em língua estrangeira está 
bastante motivada e esperamos que, para o próximo semestre, possamos oferecer mais de cinquenta disciplinas de 
Núcleo Livre em diversas línguas, tornando, pois, a nossa UFG cada vez mais internacionalizada nas suas atividades do dia a 
dia.   
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Capacitação linguística para a equipe da DRI 

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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MISSÃO NO EXTERIOR 
 
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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Além da UFG, a Universidade Federal de Maringá (UEM) e a Universidade Federal do Pará (UFPA) também participam 
desse programa piloto que tem por objetivo ampliar as ações de internacionalização dessas instituições, contando com o 
apoio da Diretoria de Relações Internacionais da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e 
da Comissão Fulbright. O projeto tem por meta promover a construção institucional de internacionalização dessas 
universidades. 
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De acordo com o diretor de Relações Internacionais da UFG, Francisco José Quaresma de Figueiredo, o encontro 
possibilitou às três instituições brasileiras, participantes do Projeto, compartilhar as ações de internacionalização até então 
desenvolvidas, bem como traçar novas metas para a conclusão de seus Projetos Institucionais de Internacionalização. 
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VISITAS INTERNACIONAIS 
 
 
Professora da Ryerson University, Canadá, visita a DRI 
 
No dia 22 de janeiro de 2020, a Diretoria de Relações Internacionais (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 à DRI 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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Na foto, a Professora Sheila Araujo Teles (FEN), Professora Agueda Maria Ruiz Zimmer (FEN), Professora Natália Del Angelo 
(FEN), Professora Claci Fátima Weirich Rosso (Diretora da FEN), Professor Francisco José Quaresma de Figueiredo (Diretor 
de Relações Internacionais) e a Professora Margareth Zanchetta (Ryerson University, Canadá). 
 



 15 

Perspectiva de parceria em rede RIT2: Rede Internacional de Inovação, Investigação e Transferência de Tecnologia  
 
No dia 28/02/2020, ocorreu, na Diretoria de Relações Internacionais da UFG, uma reunião com o Prof. Wladimir Paredes, 
do Instituto Superior Tecnológico Ruminahui, do Equador. Estiveram presentes também a diretora adjunta de Relações 
Internacionais, Alexandra Nogueira da Silva, a Profa. Dra. Sara Guiliana Gonzales Belaonia, do Departamento de Línguas 
Estrangeiras Espanhol, o Prof. Tasso Leite, assessor da Reitoria, Mário Hebling, diretor da Faculdade de Educação Física e 
Dança (FEFD) e Michely Coutinho, servidora técnica da FEFD. 
 

 
 
 



 16 

O Prof. Wladimir realizou convite para que a Universidade Federal de Goiás participe do Congresso Internacional de 
Investigação e Inovação (CI3), a ser realizado de 12 a 14 de maio, em Quito, e integre a Rede de Inovação, Investigação e 
Transferência de Tecnologia (RIT2), composta por 9 instituições de ensino superior do Equador e 3 estrangeiras (Peru - 
UNMSM, Estados Unidos - CUNY e Brasil - UFG). Essa reunião abre portas para a formalização de convênios, em especial 
para mobilidade acadêmica, realização de pesquisas e projetos conjuntos, a partir da perspectiva de internacionalização da 
UFG. 
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INTERNACIONAIS 
 
 
 
- 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 no webinar "Seminario de Medicina China “Situación actual en Latinoamérica” (16/06/2020) 
 
 
- Participação na abertura do 1er Encuentro Virtual de Jóvenes Investigadores AUGM (27/10) 
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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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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 o ano passado, 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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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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ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 
 
Os caminhos de Saint-Hilaireem Goiás: Rotas e Roteiros de Pesquisa 
 
No período de 10 a 11 de março de 2011, a Diretoria de Relações Internacionais e a Faculdade de História da UFG 
realizaram o evento intitulado Os caminhos de Saint-Hilaire em Goiás: Rotas e Roteiros de Pesquisa, do qual participaram 
pesquisadores e estudantes de diversas partes do Brasil.  
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Durante o evento, houve duas visitas técnicas às cidades de Pirinópolis e de Goiás, bem como uma visita ao Bosque Saint-
Hilaire, no Campus Samambaia da UFG. A conferência de abertura, intitulada “Saint-Hilaire: Interdisciplinaridades 
possíveis”, ficou a cargo do Prof. Dr. Marc Pignal, do Museu de História Natural de Paris. 
O evento contou também com a realização de 5 mesas-redondas, a saber: Mesa 1 - Rotas, traços e itinerários de 
naturalistas em Goiás; Mesa 2 - Entre o arraial, o engenho e o aldeamento: notas sobre viveres; Mesa 3 - Patrimônios e 
identidades goianas: paisagens e sons; Mesa 4 - Quando o cerrado era menos serrado: vegetação e biodiversidade; e Mesa 
5 - Narrativas sobre cidades e arquitetura, das quais apresentaram seus estudos pesquisadores da UFG, UERJ, PUC-GO, 
ICEBE, USP, – IHGG-APLAMC, IFG, UnB, ISBJP Cidade de Goiás, Economuseu Cerratense, UEPG, GEOS, GEOSNAR, UFJ e  
IPHAN. 
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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).  
 

 
 
 
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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PROJETOS E PROGRAMAS EM VIGÊNCIA EM 2020 
 
A UFG participou efetivamente dos seguintes Programas e Projetos:  
 
- AUGM  
 
- BRACOL  
 
- BRAFAGRI  
 
- BRAFITEC  
 
- BRAMEX  
 
- IPB  
 
- MARCA 
 
- PIAI 
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MOBILIDADE OUT 
 

Estudantes da UFG em intercâmbio no exterior 
 

No ano de 2020, devido à pandemia da COVID-19, a UFG enviou ao exterior, no primeiro semestre, 10 estudantes de 
graduação. 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. 

Alunos em mobilidade presencial 2020/01 
 
NOME PROGRAMA PERÍODO NOME DA INSTITUIÇÃO DE 

DESTINO E PAÍS 

Ester Andrade Diamantino  AULP SET - 2020 - FEV 2021 
Instituto Politécnico de 
Lisboa - Portugal 

Jarlene Pereira Pinheiro AULP SET - 2020 - FEV 2021 
Instituto Politécnico de 
Viseu-Portugal 

Jéssica Buzolo Câmara  AULP SET - 2020 - FEV 2021 
Universidade de Algarve - 
Portugal 

Nelson Ferreiro de Castro AULP SET - 2020 - FEV 2021 
Instituto Politécnico da 
Guarda - Portugal 

Tânia Mara da Silva Moura AULP FEV- JULHO 2020 
Universidade de Algarve - 
Portugal 

João Lucas Stival Mendes Edital Geral  FEV- JULHO 2020 
Universidade de Coimbra - 
Portugal 
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Manuela Camargo de Assis Edital Geral  FEV- JUN 2020 
Universidade de Salamanca - 
Espanha 

Andressa Correia Batista de 
Moura  AUGM FEV-JUN 2020 

Universidade Nacional de 
Córdoba - Argentina 

Micaelle Damascena Santos  AUGM MAR-JULHO 2020 
Universidade Nacional del 
Nordeste - Argentina 

Wembley da Fonseca 
Gonçalves  AUGM FEV- JUN 2020 

Universidade Nacional de 
Córdoba - Argentina 

 
 

Alunos em mobilidade virtual 2020/02 
 
NOME PROGRAMA PERÍODO NOME DA INSTITUIÇÃO DE 

DESTINO E PAÍS 
Ana Carolina Marinez de 
Oliveira MARCA Veterinária SET - DEZ 2020 

Universidade Nacional do 
Litoral - Argentina 

Ana Carolyne Borges de 
Oliveira MARCA Veterinária SET - DEZ 2020 

Universidade Nacional do 
Litoral - Argentina 

Amanda Danin de Araújo 
Melo  MARCA Veterinária SET - DEZ 2020 

Universidade Nacional do 
Litoral - Argentina 

Daniela Maia Rabelo MARCA Veterinária SET - DEZ 2020 
Universidade Nacional do 
Litoral - Argentina 

Débora Moreira Soares  MARCA Veterinária SET - DEZ 2020 
Universidade Nacional do 
Litoral - Argentina 
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Ingrid Carneiro de Oliveira 
Falcão MARCA Veterinária SET - DEZ 2020 

Universidade Nacional do 
Litoral - Argentina 

Laura Pereira da Silva MARCA Veterinária SET - DEZ 2020 
Universidade Nacional do 
Litoral - Argentina 

Larissa Beatriz Gomes Anesi MARCA Veterinária SET - DEZ 2020 
Universidade Nacional do 
Litoral - Argentina 

Maria Cristina Veríssimo 
Rocha MARCA Veterinária SET - DEZ 2020 

Universidade Nacional do 
Litoral - Argentina 

Tamires Ataídes Silva MARCA Veterinária SET - DEZ 2020 
Universidade Nacional do 
Litoral - Argentina 

Sarah Azevedo MARCA Veterinária SET - DEZ 2020 
Universidade Nacional do 
Litoral - Argentina 

 
 

AUGM Posgrado 
 
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. 
 
 
NOME PROGRAMA PERÍODO NOME DA INSTITUIÇÃO DE 

DESTINO E PAÍS 
Lanna Thays Portela Moraes AUGM Primeiro semestre de 2020 Universidad Nacional del 

Litoral - Argentina 
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Idas de docentes e gestores ao exterior 

 
No ano de 2020, devido à pandemia, apenas uma gestora da Regional Goiás conseguiu realizar mobilidade na Argentina. 
Nenhum professor saiu para mobilidade.  
 
Gestores AUGM 
NOME PROGRAMA PERÍODO NOME DA INSTITUIÇÃO DE 

DESTINO E PAÍS 
Geandra Karla de Avelar 
Cortes 

AUGM 08/03/2020 a 14/03/2020 Universidade Nacional de La 
Plata (UNLP) 
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MOBILIDADE IN 
 
 

Vinda de estudantes estrangeiros para a UFG 
 
1o semestre de 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 +.  
 
 
NOME PROGRAMA PAÍS DE ORIGEM  REGIONAL DA UFG 
Andrés Atilio Mondino AUGM Argentina Goiânia 
Maura Natacha Ayelen Guarie AUGM Argentina Goiânia 
Ursula Abigail Monte AUGM Argentina Goiânia 
John Erich Cano Arroyo BRACOL Colômbia Goiânia 
Emmanuel Vazquez Dias BRAMEX México Goiânia 
Hugo Iván Lopez Ramírez BRAMEX México Goiânia 
Justine Dewaele  Erasmus + Bélgica Goiânia 
Cesar German Cubillos Herrera PIAI Colômbia Goiânia 
Claudia Evelin Cardozo Ortigoza  AUGM Paraguai Catalão 
Micaela Borca Troche AUGM Uruguai Jataí 
Yanileth Cuello Correa BRACOL Colômbia Jataí 
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2o semestre de 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. 
 
NOME PROGRAMA PAÍS DE ORIGEM  MODALIDADE DA 

MOBILIDADE 
Andrés Atilio Mondino AUGM Argentina Presencial 
Ursula Abigail Monte AUGM Argentina  
Emmanuel Vazquez Dias BRAMEX México Presencial 
Cesar German Cubillos Herrera PIAI Colômbia Presencial 
Agustina Rovira Figarola MARCA – Veterinária Uruguai Virtual 
Brenda Umpierrez Marichal MARCA – Veterinária Uruguai Virtual 
Carolina Diaz Paez  MARCA – Veterinária Argentina Virtual 
Carolina Gonzalez Martinez MARCA – Veterinária Uruguai Virtual 
Delfa Espindola Alvarez MARCA – Veterinária Uruguai Virtual 
Gabriela Garcilaso Martínez MARCA – Veterinária Uruguai Virtual 
Guilhermina Ciganda Bonilla MARCA – Veterinária Uruguai Virtual 
Lucia Danielli Moreira MARCA – Veterinária Uruguai Virtual 
Maria Craviotto Gilardoni  MARCA – Veterinária Uruguai Virtual 
María Dujó Fernández MARCA – Veterinária Uruguai Virtual 
Sebastián Carrasco Chialvo  MARCA – Veterinária Uruguai Virtual 
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Valeria Moreno Garcia MARCA – Veterinária Colômbia Virtual 
Zairo Luan Ferreira Cunha MARCA – Veterinária Uruguai Virtual 
 
 
Vindas de Professores e Gestores Estrangeiros à UFG 
 
No ano de 2020, devido à pandemia da COVID-19, não vieram professores ou gestores estrangeiros para realizar 
mobilidade em nossa universidade.  
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PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES E EM EVENTOS ONLINE 
 
O Diretor de Relações Internacionais, Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo, representando a UFG, participou de 
reuniões online da AUGM, do Instituto Confúcio e do ACE Laboratory, conforme descrito a seguir: 
 
Tipo de reunião Data 
Reunião com CAPES e ACE  15/04/2020 
Reunião dos Delegados Assessores da AUGM  23/04/2020 
Reunião com CAPES e ACE  30/04/2020 
Reunião com os parceiros da Universidade de Hebei, China, 
sobre a criação de um Centro Internacional de Pesquisa  

14/05/2020 

Reunião com CAPES e ACE  05/05/2020 
Reunião dos Delegados Assessores da AUGM 11/05/2020 
Reunião dos Conselho de Reitores da AUGM  20/05/2020 
Reunião com membros do GT 2 do CEGRIFES  09/06/2020 
Reunião com GT 2 do CEGRIFES  15/06/2020 
Reunião com CAPES e ACE  22/06/2020 
Reunião dos Conselho de Reitores da AUGM  29/06/2020 
Reunião do CGRIFES  01/07/2020 
Reunião dos Delegados Assessores da AUGM 06/08/2020 
Reunião com Carolina da Colômbia, sobre a Red Poncho  26/08/2020 
Reunião dos Delegados Assessores da AUGM 11/09/2020 
Reunião com CAPES e ACE  17/09/2020 
Reunião dos Delegados Assessores da AUGM 06/10/2020 
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Plenária de Reitores da AUGM  09/10/2020 
Reunião com a Profa. Laís e com o pessoal da University of 
Illinois at Chicago  

22/10/2020 

Reunião com o Prof. Paulo Ghedini e Diretora de Relações 
Internacionais da Sinclair Community College, em Ohio  

28/10/2020 

Reunião do CGRIFES  29/10/2020 
Reunião com Delegados Assessores da AUGM  12/11/2020 
Reunião com o pessoal da CAPES e do ACE Lab  02/12/2020 
Reunião com parceiros do Projeto U-Child, do Erasmus 
PLUS  

07/12/2020 

Reunião com Sinclair Community College sobre parcerias 
COIL  

08/12/2020 

Reunião com a CAPES  11/12/2020 
Reunião dos Delegados Assessores da AUGM  11/12/2020 
Participação no 1º encontro virtual do Comitê Executivo do 
Global Allience of Confucius Institutes for Chinese 
Medicine  

14/12/2020 

Reunião com a CAPES  14/12/2020 
Reunião dos Delegados Assessores da AUGM  15/12/2020 
Participação no 2020 American and Oceanian Confucius 
Institute Forum  

18/12/2020 
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DIAGNÓSTICO DO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA UFG 
 
O Diretor de Relações internacionais, Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo, também participou de várias reuniões 
na UFG que tiveram por objetivo elaborar questionários para avaliar o processo de internacionalização da UFG e iniciar a 
escritura do Projeto de Internacionalização de nossa universidade. Assim, foram realizadas as seguintes reuniões:  
 
 
Tipo de Reunião Data 
Reunião com o Comitê de Internacionalização da UFG  26/05/2020 
Reunião com Professores Paulo Ghedini e Wagner 
Bandeira sobre questionários de internacionalização  

01/07/2020 

Reunião com Professores Paulo Ghedini e Wagner 
Bandeira sobre questionários de internacionalização  

04/08/2020 

Reunião com Prof. Paulo Ghedini (PRPG) e Prof. Wagner 
(CIAR) sobre questionários de internacionalização  

17/08/2020 

Reunião com Prof. Wagner e Prof. Paulo sobre 
questionários de internacionalização  

21/08/2020 

Reunião com o Comitê de Internacionalização da UFG  24/08/2020 
Reunião com Paulo Ghedini e Wagner sobre Questionários  17/09/2020 
Reunião com o Comitê de Internacionalização  01/10/2020 
Reunião com Coordenadores dos Subcomitês de 
Internacionalização  

27/10/2020 

Reunião com os Coordenadores de Internacionalização  10/11/2020 
Reunião com CERCOMP e SETI sobre tradução das páginas 11/11/2020 
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da UFG  
Reunião com Subcomitê Mobilidade In e Out  13/11/2020 
Reunião com os Coordenadores dos Subcomitês de 
Internacionalização  

03/12/2020 

 
 
Os questionários tiveram por objetivo obter informações sobre: 
 
- Perfil dos docentes, técnicos e discentes e sua qualificação 
- Conhecimento de línguas adicionais. 
- Participação em atividades internacionais 
- Redes e publicações internacionais 
- Internacionalização da graduação e da pós-graduação 
- Avaliação da comunidade sobre o processo de internacionalização e sugestões de melhorias 
 
 
 
Foram elaborados os seguintes questionários: 
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A	internacionalização	na	UFG:		
contribuir	para	conhecer	e	fortalecer!	

	
	

QUESTIONÁRIO	A	SER	PREENCHIDO	PELOS	COORDENADORES	DOS	PROGRAMAS	DE	PÓS-GRADUAÇÃO	
	

Prezados(as)	Coordenadores(as),	saudações	acadêmicas!	Solicitamos	a	gentileza	de	preencher	este	questionário	para	
que	 possamos	 implementar	 ações	 que	 nos	 auxiliem	 a	melhorar	 o	 nível	 de	 internacionalização	 de	 nossa	UFG.	Sua	
participação	é	imprescindível,	e	o	preenchimento	não	demorará	mais	do	que	10	minutos.	Você	poderá	marcar	mais	
do	que	UMA	opção,	quando	necessário.	Se	você	não	se	enquadra	em	alguma	pergunta,	passe	para	a	seguinte.	Gratos	
por	sua	colaboração!!	

	

1)	Nome	do	Programa	de	Pós-Graduação	
(haverá	uma	lista	com	os	nomes	dos	Programas	para	a	pessoa	clicar)	
	
	
2)	Número	de	docentes:	
Permanentes:		
Colaboradores:	
Visitantes	brasileiros:		
Visitantes	estrangeiros:	
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3)	Saídas	de	alunos	do	Programa	para	Instituições	Estrangeiras	no	ano	de	2019		
Quantidade	 País	de	Destino		 Nível:		

M	–	Mestrado		
D	–	Doutorado		
PD	–	Pós-Doutorado	

Nome	do	Programa	
ou	Projeto	(se	for	o	
caso)	

Instituição	de	
Destino	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	
	
4)	Vindas	de	alunos	estrangeiros	ao	seu	Programa	no	ano	de	2019		
Quantidade	 País	de	Destino			 Nível:		

M	–	Mestrado		
D	–	Doutorado		
PD	–	Pós-Doutorado	

Nome	do	Programa	
ou	Projeto	(se	for	o	
caso)	

Instituição	de	Origem	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	
5)	No	seu	Programa,	são	ministradas	disciplinas	em	língua	estrangeira?		
(					)	Não		
(					)	Sim,	em	inglês		
(					)	Sim,	em	espanhol		
(					)	Sim,	em	italiano		
(					)	Sim,	em	francês		
(					)	Sim,	em	alemão		
(					)	Sim,	em	outra	língua.		
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6)	Como	você	avalia	as	informações	em	língua(s)	estrangeira(s)	sobre	seu	Programa	(site	do	Programa,	redes	sociais,	
editais	de	seleção):	
(				)	Excelentes	
(				)	Boas	
(				)	Razoáveis	
(				)	Ruins	
(				)	Inexistentes	
	
7)	Que	formas	o	Programa/Coordenação	usa	para	informar	os	estudantes	sobre	oportunidades	internacionais,	
como	intercâmbios	e	realização	de	parte	de	seu	curso	no	exterior?	
(					)	A	página	do	Programa	
(					)	E-mail		
(					)	Mídias	sociais	(Facebook,	Instagram	etc.)	
(					)	Informando	aos	professores	para	que	repassem	a	informação	a	seus	orientandos	
(					)	Em	reuniões	de	boas-vindas	
(					)	Em	reuniões	de	colegiado	
(					)	O	Programa	não	informa	os	estudantes	sobre	oportunidades	internacionais	
	
8)	Quais	são	os	obstáculos	para	aumentar	a	internacionalização	do	Programa?	Marque	todas	as	possibilidades	
possíveis:	
(					)	Falta	de	fluência	dos	professores	em	uma	língua	estrangeira	
(					)	Falta	de	fluência	dos	discentes	em	uma	língua	estrangeira	
(					)	Os	professores	não	consideram	esse	aspecto	como	algo	importante	
(					)	Entraves	legais	e	burocráticos	
(					)	Falta	de	conhecimento	sobre	possibilidades	de	internacionalização	
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(					)	Falta	de	financiamento	
(					)	Falta	de	interações	com	pesquisadores	internacionais	
(					)	Outras	razões.	Especifique:	_________________________________________________________________		
	
Grato	pela	colaboração!	
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PERFIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO – COORDENAÇÃO	
	
Prezada	Coordenadora,	prezado	Coordenador,	saudações	acadêmicas!		
Solicitamos	a	gentileza	de	preencher	este	questionário	para	que	possamos	implementar	ações	para	melhorar	o	nível	
de	internacionalização	de	nossa	UFG.	Sua	participação	é	imprescindível,	e	o	preenchimento	não	demorará	mais	do	
que	5	minutos.	Você	poderá	marcar	mais	do	que	UMA	opção,	quando	necessário.	Se	você	não	se	enquadrar	em	
alguma	pergunta,	passe	para	a	seguinte.		
Gratos	por	sua	colaboração!!	
	
Endereço	de	e-mail	
	
1)	Em	qual	unidade	acadêmica	você	está	lotada(o)?	
	
2)	Em	que	cidade	se	localiza	a	sua	Unidade	Acadêmica?	
Aparecida	de	Goiânia	
Goiânia	
Goiás	
	
3)	Qual(is)	curso(s)	de	graduação	você	coordena?	
	
4)	O(s)	Curso(s)	que	você	coordena	oferece(m)	vagas	para	estudantes	estrangeiros	do	Programa	PEC-G?	
	(				)	Sim	
	(				)	Não	
	
5)	Quantas	vagas	por	ano	são	oferecidas	para	estudantes	estrangeiros	do	Programa	PEC-G	em	cada	curso?	
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(				)	Não	oferecemos	vagas	
(				)	1	vaga	
(				)	2	vagas	
(				)	3	vagas	
(				)	Mais	de	3	vagas	
	
06-	O	curso	oferece	alguma	atividade	para	estimular	seus	estudantes	a	estudar	língua	estrangeira?	
(					)	Sim	
(					)	Não	
	
07	-	No	Projeto	Pedagógico	do	Curso,	estão	previstas	atividades	que	visam	à	internacionalização	do	curso	(disciplina,	
estágio,	atividades	complementares,	práticas	como	complemento	curricular,	outras)?	
(					)	Sim	
(					)	Não	
	
	
08-	Você	repassa	informações	sobre	ações	de	internacionalização	a	suas/seus	estudantes?	
(					)	Sim	
(					)	Não	
	
09-	Como	você	repassa	informações	a	suas/seus	estudantes	sobre	ações	de	internacionalização?	
(					)	Não	repasso	informações	
(					)	As	informações	são	postadas	na	página	da	nossa	Unidade	Acadêmica	
(					)	As	informações	são	repassadas	por	e-mail	via	SIGAA	
(					)	As	informações	são	postadas	em	outras	mídias	(whatsapp,	instagram,	facebook	etc.)	
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(					)	As	informações	são	passadas	por	meio	de	conversas	formais	com	as(os)	estudantes	
(					)	Outras	
	
	
10-	O(s)	curso(s)	que	você	coordena	oferece(m)	disciplinas	de	Núcleo	Livre	em	língua	estrangeira?	
(					)	Sim	
(					)	Não	
	
11-	No(s)	curso(s)	que	você	coordena,	existem	disciplinas	que	abordam	conteúdos/temas	globais	e	interculturais?	
(					)	Sim	
(					)	Não	
	
	
12-	O	curso	possui	alguma	parceria	internacional	que	implique	mobilidade	de	estudantes?	
(					)	Sim	
(					)	Não	
	
13-	Caso	positivo,	descreva	o	projeto.	
	
14-	Em	média,	quantos	eventos	anuais,	com	escopo	internacional,	são	realizados	pelo	curso?	
(				)	Nenhum	
(				)	Um	
(				)	Dois	
(				)	Mais	do	que	dois	
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15-	Que	outras	ações	realizadas	por	sua	Unidade	Acadêmica	visam	a	contribuir	para	a	Internacionalização	do	curso?	
(				)	Realização	de	eventos	com	participação	de	palestrantes	internacionais	
(				)	Indicação	de	bibliografia	em	língua	estrangeira	nas	disciplinas	do	curso	
(				)	Palestras,	mesas-redondas,	webconferências,	lives	etc.	em	língua	estrangeira,	sem	tradução	
(				)	Realização	de	cursos	de	conversação	entre	alunos	brasileiros	e	estrangeiros	do	curso	
(				)	Estímulo	a	professores	para	ministrar	disciplinas	em	língua	estrangeira	
(				)	Estímulo	a	professores	para	participar	de	eventos	internacionais	
(				)	Outras	
	
16-	Caso	tenha	respondido	“Outras”	na	questão	anterior,	especifique.	
	
Grato	pela	colaboração!	
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PERFIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE DOCENTES DA UFG	
	

Prezada(o)	 Docente,	 saudações	 acadêmicas!	 Solicitamos	 a	 gentileza	 de	 preencher	 este	 questionário	 para	 que	
possamos	 implementar	 ações	 para	 melhorar	 o	 nível	 de	 internacionalização	 de	 nossa	 UFG.	 Sua	 participação	 é	
imprescindível,	 e	o	preenchimento	não	demorará	mais	do	que	10	minutos.	Você	poderá	marcar	mais	do	que	UMA	
opção,	 quando	 necessário.	 Se	 você	 não	 se	 enquadrar	 em	 alguma	 pergunta,	 passe	 para	 a	 seguinte.	 Gratos	 por	 sua	
colaboração!!	

Endereço	de	e-mai	

	

PERFIL		
1)	Gênero		
(				)	Feminino		
(				)	Masculino		
(				)	Outro		
	
2)	Qual	seu	paıś	de	origem:	____________________________		
(haverá	uma	lista	com	os	nomes	dos	países	para	a	pessoa	clicar)	
	
3)	Qual	a	sua	idade?		
(				)	De	20	a	30anos	
(				)	De	30	a	40anos	
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(				)	De	40	a	50	anos	
(				)	Acima	de	50	anos		
	
4)	Qual	o	seu	tempo	de	atuação	na	UFG?		
(				)	De	0	a	5anos	
(				)	De	6	a	10anos	
(				)	De	11	a	15anos		
(				)	De16	a	20anos		
(				)	Mais	de	20	anos		
	
5)	Em	qual	unidade	acadêmica	você	está	lotado(a)?_____________________________	
(haverá	uma	lista	com	os	nomes	das	unidades	acadêmicas	para	a	pessoa	clicar)	
	
6)	Em	que	cidade	a	sua	Unidade	Acadêmica	está	localizada?	
(				)	Aparecida	de	Goiânia	
(				)	Goiânia	
(				)	Goiás	
	
7)	Qual	a	sua	maior	titulação?		
(				)	Especialização	
(				)	Mestrado	
(				)	Doutorado		
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QUALIFICAÇÃO	
	

	
8)	Que	tipo	de	qualificação	você	realizou	no	exterior?	
	
(			)	Não	realizei	qualificação	no	exterior	
(			)	Graduação	
(			)	Mestrado	
(			)	Doutorado	Sanduíche	
(			)	Doutorado	Pleno	
(			)	Estágio	Pós-Doutoral	
(			)	Especialização/Residência	
	
9)	Você	cursou	sua	graduação	em	que	paıś?	
(haverá	uma	lista	com	os	nomes	dos	países	para	a	pessoa	clicar)	
	
10)	Em	qual	instituição	você	cursou	sua	graduação?	(escreva	o	nome	por	extenso,	no	idioma	original,	não	use	siglas)	
	
11)	Você	cursou	seu	Mestrado	em	que	paıś?		
(haverá	uma	lista	com	os	nomes	dos	países	para	a	pessoa	clicar)	
	
12)	Em	qual	instituição	você	cursou	seu	mestrado?	(escreva	o	nome	por	extenso,	no	idioma	original,	não	use	siglas)	
	
13)	Você	cursou	seu	Doutorado	em	que	paıś?		
(haverá	uma	lista	com	os	nomes	dos	países	para	a	pessoa	clicar)	
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14)	Em	qual	instituição	você	cursou	seu	doutorado?	(escreva	o	nome	por	extenso,	no	idioma	original,	não	use	siglas)	
	
15)	Você	realizou	estágio	pós-doutoral	em	que	paıś?	(caso	tenha	realizado	mais	do	que	um,	indique	o	país	em	que	fez	
o	último).		
(haverá	uma	lista	com	os	nomes	dos	países	para	a	pessoa	clicar)	
	
16)	Em	qual	instituição	você	cursou	seu	doutorado?	(escreva	o	nome	por	extenso,	no	idioma	original,	não	use	siglas)	

	
	

ENSINO	
	
17)	Em	qual(is)	curso(s)	de	Graduação	você	atua?		
(haverá	uma	lista	com	os	nomes	dos	cursos	para	a	pessoa	clicar)	
	
18)	Em	qual(is)	Programa(s)	de	Pós-Graduação	você	atua?		
	
19)	Que	formas	você	usa	para	informar	os	estudantes	de	graduação	sobre	oportunidades	internacionais,	como,	por	
exemplo,	intercâmbios	e	realização	de	parte	de	seu	curso	no	exterior?	
(					)	Não	tenho	estudantes	de	graduação	
(					)	Essas	informações	estão	no	programa	do	curso	
(					)	Conversas	informais	
(					)	E-mail		
(					)	Não	informo	aos	seus	estudantes	sobre	oportunidades	internacionais	
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20)	Que	formas	você	usa	para	informar	os	estudantes	de	pós-graduação	sobre	oportunidades	internacionais,	como,	
por	exemplo,	intercâmbios	e	realização	de	parte	de	seu	curso	no	exterior?	
(					)	Não	tenho	estudantes	de	pós-graduação	
(					)	Essas	informações	estão	no	programa	do	curso	
(					)	Conversas	informais	
(					)	E-mail		
(					)	Não	informo	aos	seus	estudantes	sobre	oportunidades	internacionais	
	
	

PARTICIPAÇÃO	EM	ATIVIDADES	INTERNACIONAIS	
	
	
21)	Você	já	participou	de	algum	programa	de	intercâmbio	internacional?		
(					)	Não	
(					)	Sim,	como	intercambista	
(					)	Sim,	como	coordenadora/coordenador		
	
22)	Caso	positivo,	onde	foi(foram)	o(s)	intercâmbio(s)	internacional(is)?	(cite	o(s)	país(es)	por	extenso)		
	
23)	Caso	positivo,	em	qual(is)	programa(s)?	(escreva	por	extenso,	no	idioma	original,	não	use	siglas)	
24)	Caso	positivo,	por	quanto	tempo	ocorreu	sua	mobilidade?	
(					)		Até	um	mês	
(					)		De	um	mês	a	três	meses	
(					)		De	um	mês	a	seis	meses		
(					)		De	seis	meses	a	um	ano	
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(					)		Mais	do	que	um	ano		
	
25)	Como	você	tomou	conhecimento	sobre	o	Programa	de	Intercâmbio	de	que	você	participou?	
(					)	No	site	da	DRI	
(					)	No	site	da	UFG	
(					)	No	site	de	agências	de	fomento	
(					)	Por	meio	do	Programa	de	Pós-Graduação	em	que	atuo	
(					)	Por	meio	do	Coordenador	Interno	de	Internacionalização	de	minha	Unidade	Acadêmica.	
(					)	Por	meio	de	e-mails	do	referido	Programa	
(					)	Por	meio	das	redes	sociais	
(					)	Outro	meio.	Especifique:	_____________________________________________	
	
26)	Caso	não	tenha	participado	de	programas	de	mobilidade	internacional,	você	teria	interesse?		
(					)	Sim		
(					)	Não		
	
27)	Se	tiver	interesse,	em	qual(is)	paıś(es)	você	gostaria	de	realizar	intercâmbio?		
(haverá	uma	lista	com	os	nomes	dos	países	para	a	pessoa	clicar)	
	
28)	Caso	não	tenha	participado	de	mobilidade	internacional,	qual(is)	a(s)	possível(is)	razão(ões)	para	isso?	
(				)	Falta	de	tempo	
(				)	Falta	de	apoio	financeiro	
(				)	Falta	de	interesse	
(				)	Falta	de	proficiência	em	uma	língua	estrangeira	
(				)	Falta	de	conhecimento	de	oportunidades	
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(				)	Entraves	burocráticos	
(				)	Razões	pessoais	
	
29)	Caso	já	tenha	participado	de	mobilidade	internacional,	teria	interesse	em	participar	de	outra?	
(				)	Sim	
(				)	Não	
	
30)	Se	a	resposta	à	pergunta	anterior	foi	positiva,	em	qual(is)	país(es)	gostaria	de	realizar	uma	nova	mobilidade?	
	

CONHECIMENTO	DE	LÍNGUAS	ESTRANGEIRAS	
	
31)	Você	faz	ou	fez	algum	curso	de	lıńgua	estrangeira?		
(			)	Não	
(			)	Sim,	na	UFG	
(			)	Sim,	fora	da	UFG	
(			)	Sim,	tanto	na	UFG	quanto	fora	
	
	
32)	Qual	o	seu	nível	de	conhecimento	de	língua	estrangeira?		
	
	 Nenhum	

conhecimento	
Nível	básico	 Nível	

intermediário	
Nível	
avançado	

Inglês	 	 	 	 	
Francês	 	 	 	 	
Espanhol	 	 	 	 	
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Italiano	 	 	 	 	
Alemão	 	 	 	 	
Mandarim	 	 	 	 	
	
33)	Você	tem	proficiência	em	outra(s)	língua(s)	estrangeira(s)?	Qual(is)?	___________	
	
34)	Você	tem	algum	certificado	internacional	de	proficiência	em	língua	estrangeira?	
	
(				)	Não	possuo	certificado	internacional	de	proficiência	
(				)	Já	possuí,	mas	não	está	mais	válido		
(				)	TOEFL	
(				)	FCE	
(				)	ECCE	
(				)	ECPE	
(				)	MET	
(				)	MYLE	
(				)	CAE	
(				)	CPE	
(				)	ECPE	
(				)	TOEIC	
(				)	IELTS	
(				)	CELI	
(				)	CILS	
(				)	Certificazione	Roma	Tre		
(				)	DALF	
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(				)	DELF	
(				)	DAEFLE	
(				)	DELE	
(				)	CELU	
(				)	HSK1	
(				)	HSK2	
(				)	HSK3	
(				)	HSK4	
(				)	HSK5	
(				)	HSK6	
(				)	HSKK1	
(				)	HSKK2	
(				)	HSKK3	
(				)	BCT-A	
(				)	BCT-B	
(				)	GOETHE-ZERTIFIKAT	A1		
(				)	GOETHE-ZERTIFIKAT	A2	
(				)	GOETHE-ZERTIFIKAT	B1	
(				)	GOETHE-ZERTIFIKAT	B2	
(				)	GOETHE-ZERTIFIKAT	C1	
(				)	GOETHE-ZERTIFIKAT	C2	
(				)	TESTDAF	
(				)	GOETHE-TEST	PRO	
(				)	CELPE-BRAS	
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REDES	E	PUBLICAÇÕES	INTERNACIONAIS	
	
35)	Você	tem	colaborações	com	Instituições	Estrangeiras?		
(			)	Sim	
(			)	Não		
	
36)	Caso	positivo,	com	qual(is)	paıś(es)	e	com	qual(is)	Instituição(ões)	estrangeira(s)?	(escreva	por	extenso,	no	
idioma	original,	sem	siglas)		
	
37)	Que	tipo	de	colaboração?		
(				)	Pesquisa	
(				)	Coorientação		
(				)	Professor	visitante	
(				)	Membro	de	banca	de	concursos	para	professores	
(				)	Membro	de	bancas	de	Mestrado	e	de	Doutorado	
(				)	Membro	de	Bancas	de	Professor	Titular	
(				)	Outra	
	
38)	O	que	originou	essa(s)	colaboração(ões)?	
(				)	Participação	em	eventos	ou	missões	internacionais	
(				)	Participação	em	GTs	de	Programas	internacionais	
(				)	Contatos	anteriores	ao	ingresso	na	UFG	
(				)	Programas	de	mobilidade	
(				)	Contatos	encontrados	na	internet	
(				)	Pós-graduação	ou	curso	realizado	no	exterior	



 59 

	
39)	Você	possui	projeto(s)	contemplado(s)	com	financiamento	obtido	no	exterior?	
(				)	Sim	
(				)	Não	
	
40)	Caso	tenha	respondido	positivamente	à	pergunta	anterior,	mencione	o	título	do(s)	projeto(s)	e	a(s)	
agência(s)/órgão(s)	de	fomento:	
	
41)	Você	tem	publicações	internacionais?		
(			)	Não	
(			)	Sim,	em	periódicos,	sem	parcerias	internacionais		
(			)	Sim,	em	periódicos,	com	parcerias	internacionais		
(			)	Sim,	em	livros,	sem	parcerias	internacionais	
(			)	Sim,	em	livros,	com	parcerias	internacionais		
(			)	Sim,	em	Anais	de	eventos,	sem	parcerias	internacionais	
(			)	Sim,	em	Anais	de	eventos,	com	parcerias	internacionais		
	
42)	Você	possui	ou	participa	de	convênios	formais	ativos	com	pesquisadores/instituições	estrangeiras?	
(			)	Sim	
(			)	Não	
	
	
43)	Caso	tenha	respondido	positivamente	à	pergunta	anterior,	indique	com	que	país(es):	
(haverá	uma	lista	com	os	nomes	dos	países	para	a	pessoa	clicar)	
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AVALIAÇÃO	DA	INTERNACIONALIZAÇÃO	DA	UFG	
	
	
	
44)	Você	considera	a	internacionalização	um	aspecto	relevante	para	a	sua	área	de	atuação	na	UFG?	Pontue	de	1	a	5,	
sendo	1	pouco	relevante,	e	5,	muito	relevante.	
(					)	1	
(					)	2	
(					)	3	
(					)	4	
(					)	5	
	
45)Você	considera	a	UFG	uma	universidade	internacionalizada?	Pontue	de	1	a	5,	sendo	1	pouco	internacionalizada,	e	
5,	muito	internacionalizada.	
(					)	1	
(					)	2	
(					)	3	
(					)	4	
(					)	5	
	
46)	 Em	 sua	 opinião,	 o	 que	 a	 UFG	 deveria	 fazer	 para	 aumentar	 seu	 nível	 de	 internacionalização?	
_____________________________________________________	

	
Agradecemos	a	sua	colaboração!
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PERFIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DAS/DOS SERVIDORAS/ 
SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS(OS) DA UFG	

	

Prezada(o)	 Técnica(o)-Administrativa(o),	 saudações	 acadêmicas!	 	 Solicitamos	 a	 gentileza	 de	 preencher	 este	
questionário	para	que	possamos	implementar	ações	para	melhorar	o	nível	de	internacionalização	de	nossa	UFG.	Sua	
participação	é	imprescindível,	e	o	preenchimento	não	demorará	mais	do	que	7	minutos.	Você	poderá	marcar	mais	do	
que	UMA	opção,	quando	necessário.	Se	você	não	se	enquadrar	em	alguma	pergunta,	passe	para	a	seguinte.	Gratos	por	
sua	colaboração!!	

Endereço	de	e-mail	

PERFIL	

	
1)	Gênero		
(				)	Feminino		
(				)	Masculino		
(				)	Outro		
	
2)	Paıś	de	origem:	____________________________		
(haverá	uma	lista	com	os	nomes	dos	países	para	a	pessoa	clicar)	
	
3)	Qual	a	sua	idade?		
(				)	De	20	a	30anos		
(				)	De	30	a	40anos		
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(				)	De	40	a	50	anos		
(				)	Acima	de	50	anos		
	
4)	Qual	o	seu	tempo	de	atuação	na	UFG?		
(				)	De	0	a	5anos		
(				)	De	6	a	10anos		
(				)	De	11	a	15anos		
(				)	De	16	a	20anos		
(				)	Mais	de	20	anos		
	
5)	Qual	a	classe	de	seu	cargo?		
(				)	A	
(				)	B	
(				)	C		
(				)	D		
(				)	E		
	
6-	Em	qual	unidade	acadêmica	ou	órgão	da	UFG	você	atua?	
(haverá	uma	lista	com	os	nomes	dos	setores	para	a	pessoa	clicar)	
	
7-	Em	que	cidade	fica	o	seu	local	de	trabalho?	
(				)	Aparecida	de	Goiânia	
(				)	Goiânia	
(				)	Goiás	
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QUALIFICAÇÃO	
	
8)	Qual	a	sua	maior	titulação?		
(				)	Nıv́el	fundamental		
(				)	Nıv́el	médio		
(				)	Graduação		
(				)	Especialização		
(				)	Mestrado		
(				)	Doutorado		
	
9)	Que	tipo	de	qualificação	você	realizou	no	exterior?	
(			)	Não	realizei	
(			)	Graduação	
(			)	Mestrado	
(			)	Doutorado	Sanduíche	
(			)	Doutorado	Pleno	
	
	
10)	Você	cursou	sua	graduação	em	que	paıś?		
(haverá	uma	lista	com	os	nomes	dos	países	para	a	pessoa	clicar)	
	
11-	Em	qual	instituição?	(escreva	o	nome	por	extenso,	no	idioma	original,	não	use	siglas)	
	
	
12)	Você	cursou	seu	Mestrado	em	que	paıś?		
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(haverá	uma	lista	com	os	nomes	dos	países	para	a	pessoa	clicar)	
	
13)	Em	qual	instituição?	(escreva	o	nome	por	extenso,	no	idioma	original,	não	use	siglas)	
	
14)	Você	cursou	seu	Doutorado	em	que	paıś?		
(haverá	uma	lista	com	os	nomes	dos	países	para	a	pessoa	clicar)	
	
15)	Em	qual	instituição?	(escreva	o	nome	por	extenso,	no	idioma	original,	não	use	siglas)	
	
16-	Você	realizou	estágio	pós-doutoral	em	que	paıś?	(caso	tenha	realizado	mais	do	que	um,	indique	o	país	em	que	fez	
o	último)		
(haverá	uma	lista	com	os	nomes	dos	países	para	a	pessoa	clicar)	
	
17)	Em	qual	instituição?	(escreva	o	nome	por	extenso,	no	idioma	original,	não	use	siglas)	
	

	
PARTICIPAÇÃO	EM	ATIVIDADES	INTERNACIONAIS	

	
18)	Você	já	participou	de	alguma	atividade	internacional	a	serviço?	
(					)		Não		
(					)		Sim,	para	participar	em	eventos		
(					)		Sim,	em	programa	de	mobilidade		
(					)		Sim,	em	visitas	técnicas		
(					)		Sim,	para	realizar	pesquisa		
(					)		Sim,	para	realizar	cursos	de	capacitação		
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19)	Caso	positivo,	em	que	paıś(es)?	_____________________		
(haverá	uma	lista	com	os	nomes	dos	países	para	a	pessoa	clicar)	
	
20)	Caso	positivo,	por	quanto	tempo	ocorreu	sua	mobilidade?	
(					)		Até	um	mês	
(					)		De	um	mês	a	três	meses	
(					)		De	um	mês	a	seis	meses		
(					)		De	seis	meses	a	um	ano	
(					)		Mais	do	que	um	ano		
	
21)	Caso	negativo,	você	teria	interesse?		
(					)	Sim	
(					)	Não		
	
22)	Em	qual(is)	paıś(es)	você	gostaria	de	desenvolver	atividades	internacionais?		
(haverá	uma	lista	com	os	nomes	dos	países	para	a	pessoa	clicar)	
	
23)	Caso	já	tenha	participado	de	mobilidade	internacional,	teria	interesse	em	participar	de	outra?	
(					)	Sim	
(					)	Não		
	
24)	Se	tiver	interesse,	em	qual(is)	país(es)	gostaria	de	realizar	outra	mobilidade?	
(haverá	uma	lista	com	os	nomes	dos	países	para	a	pessoa	clicar)	
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CONHECIMENTO	DE	LÍNGUAS	
	
25)	Você	faz	ou	fez	algum	curso	de	lıńgua	estrangeira?		
(			)	Não	
(			)	Sim,	na	UFG	
(			)	Sim,	fora	da	UFG	
(			)	Sim,	tanto	na	UFG	quanto	fora	
	
	
26)	Qual	o	seu	nível	de	conhecimento	de	língua	estrangeira?		
	
	 Nenhum	

conhecimento	
Nível	básico	 Nível	

intermediário	
Nível	
avançado	

Inglês	 	 	 	 	
Francês	 	 	 	 	
Espanhol	 	 	 	 	
Italiano	 	 	 	 	
Alemão	 	 	 	 	
Mandarim	 	 	 	 	
	
	
27)	Você	tem	proficiência	em	outra(s)	lıńgua(s)	estrangeira(s)?	Qual(is)?	___________	
	
28)	Você	tem	algum	certificado	internacional	de	proficiência	em	língua	estrangeira?	
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(				)	Não	possuo	certificado	internacional	de	proficiência		
(				)	Já	possuí,	mas	não	está	mais	válido	
(				)	TOEFL	
(				)	FCE	
(				)	ECCE	
(				)	ECPE	
(				)	MET	
(				)	MYLE	
(				)	CAE	
(				)	CPE	
(				)	ECPE	
(				)	TOEIC	
(				)	IELTS	
(				)	CELI	
(				)	CILS	
(				)	Certificazione	Roma	Tre		
(				)	DALF	
(				)	DELF	
(				)	DAEFLE	
(				)	DELE	
(				)	CELU	
(				)	HSK1	
(				)	HSK2	
(				)	HSK3	
(				)	HSK4	



 68 

(				)	HSK5	
(				)	HSK6	
(				)	HSKK1	
(				)	HSKK2	
(				)	HSKK3	
(				)	BCT-A	
(				)	BCT-B	
(				)	GOETHE-ZERTIFIKAT	A1		
(				)	GOETHE-ZERTIFIKAT	A2	
(				)	GOETHE-ZERTIFIKAT	B1	
(				)	GOETHE-ZERTIFIKAT	B2	
(				)	GOETHE-ZERTIFIKAT	C1	
(				)	GOETHE-ZERTIFIKAT	C2	
(				)	TESTDAF	
(				)	GOETHE-TEST	PRO	
	
	
29)	Você	tem	proficiência	em	outra(s)	lıńgua(s)	estrangeira(s)?	Qual(is)?	___________	
	

REDES	E	PUBLICAÇÕES	INTERNACIONAIS	
	
30)	Você	tem	colaborações	com	Instituições	Estrangeiras?		
(					)	Sim	
(					)	Não		
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31)	Caso	positivo,	em	qual(is)	paıś(es)?		
(haverá	uma	lista	com	os	nomes	dos	países	para	a	pessoa	clicar)	
	
32)	Caso	positivo,	com	qual(is)	Instituição(ões)	estrangeira(s)?	___________________		
	
33)	Que	tipo	de	colaboração?		
(				)	Não	tenho	colaboração	com	instituições	estrangeiras	
(				)	Pesquisa	
(				)	Coorientação		
(				)	Professor	visitante	
(				)	Assessoria	
	
	
34)	Você	tem	publicações	internacionais?		
(			)	Não	
(			)	Sim,	em	periódicos,	sem	parcerias	internacionais		
(			)	Sim,	em	periódicos,	com	parcerias	internacionais		
(			)	Sim,	em	livros,	sem	parcerias	internacionais	
(			)	Sim,	em	livros,	com	parcerias	internacionais		
(			)	Sim,	em	Anais	de	eventos,	sem	parcerias	internacionais	
(			)	Sim,	em	Anais	de	eventos,	com	parcerias	internacionais		
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AVALIAÇÃO	DA	INTERNACIONALIZAÇÃO	DA	UFG	
	
35)	Você	considera	a	internacionalização	um	aspecto	relevante	para	a	sua	área	de	atuação	na	UFG?	Pontue	de	1	a	5,	
sendo	1	pouco	relevante,	e	5,	muito	relevante.	
(					)	1	
(					)	2	
(					)	3	
(					)	4	
(					)	5	
	
36)	Você	considera	a	UFG	uma	universidade	internacionalizada?	Pontue	de	1	a	5,	sendo	1	pouco	internacionalizada,	e	
5,	muito	internacionalizada.	
(					)	1	
(					)	2	
(					)	3	
(					)	4	
(					)	5	
	
37)	Em	sua	opinião,	o	que	a	UFG	deveria	fazer	para	aumentar	seu	nível	de	internacionalização?	
	_____________________________________________________	
	
	
	

Agradecemos	a	sua	participação!	
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FORMULÁRIO ESTUDANTES GRADUAÇÃO	
	
Prezado(a)	Estudante	de	Graduação,	saudações	acadêmicas!	Solicitamos	a	gentileza	de	preencher	este	questionário	
para	que	possamos	implementar	ações	que	nos	auxiliem	a	melhorar	o	nível	de	internacionalização	de	nossa	UFG.	Sua	
participação	é	imprescindível,	e	o	preenchimento	não	demorará	mais	do	que	7	minutos.	Você	poderá	marcar	mais	
do	que	UMA	opção,	quando	necessário.	Se	você	não	se	enquadra	em	alguma	pergunta,	passe	para	a	seguinte.	Gratos	
por	sua	colaboração!!	
	
Endereço	de	e-mail	
	

Perfil	
1)	Gênero		
(					)	Feminino		
(					)	Masculino		
(					)	Outro		
	
2)	Qual	a	sua	idade?		
(					)	Menos	de	20	anos	
(					)	de	20	a	30	anos	
(					)	de	30	a	40anos	
(					)	de	40	a	50	anos	
(					)	acima	de	50	anos		
	
3)	Qual	seu	paıś	de	origem:	____________________________		
(haverá	uma	lista	com	os	nomes	dos	países	para	a	pessoa	clicar)	
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4-	Em	qual	cidade	você	estuda?	
(					)	Aparecida	de	Goiânia	
(					)	Goiânia	
(					)	Goiás	
(					)	Estou	no	exterior	fazendo	mobilidade	virtual	na	UFG	
	
5)	Você	entrou	na	UFG:		
(					)	Pelo	sistema	de	cotas	
(					)	Pelo	sistema	universal		
(					)	Por	convênios	internacionais	
	
6)	Qual	o	seu	curso	de	graduação?	___________________________		
(haverá	uma	lista	com	os	nomes	dos	cursos	para	a	pessoa	clicar)	
	
7)	Em	qual	período	de	seu	curso	você	está?	___________________________________	
	

PARTICIPAÇÃO	EM	ATIVIDADES	INTERNACIONAIS	
	
7)	Você	já	participou	de	algum	programa	de	intercâmbio	internacional?		
(					)	Sim	
(					)	Não		
	
8)	Caso	positivo,	em	que	país(es)?	_____________________		
(haverá	uma	lista	com	os	nomes	dos	países	para	a	pessoa	clicar)	
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9)		Se	você	realizou/realiza	intercâmbio	internacional,	qual	foi/é	o	Programa	de	Mobilidade?	(escreva	o	nome	por	
extenso,	no	idioma	original,	não	use	siglas)	
	
10)	Caso	positivo,	por	quanto	tempo	ocorreu	sua	mobilidade?	
(					)		Até	um	mês	
(					)		De	um	mês	a	três	meses	
(					)		De	um	mês	a	seis	meses		
(					)		De	seis	meses	a	um	ano	
(					)		Mais	do	que	um	ano		
	
11)	Em	caso	negativo,	você	teria	interesse	em	realizar	intercâmbio	internacional?		
(					)	Sim	
(					)	Não		
	
12)	Em	qual	paıś(es)		você	gostaria	de	realizar	intercâmbio?		
(haverá	uma	lista	com	os	nomes	dos	países	para	a	pessoa	clicar)	
	
13)	Que	dificuldades	você	encontra	para	realizar	intercâmbio	internacional?	
(						)	não	encontro	dificuldades	
(						)	falta	de	fluência	em	língua	estrangeira	
(						)	desconhecimento	de	oportunidades	
(						)	falta	de	condições	financeiras	
(						)	falta	de	interesse	
(						)	falta	de	incentivo	de	pais	e	de	professores	
(						)	baixa	oferta	de	vagas	para	intercâmbio	com	apoio	financeiro	
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(						)	atraso	na	conclusão	do	curso	
(						)	razões	pessoais	
	
	

CONHECIMENTO	DE	LÍNGUAS	ESTRANGEIRAS	
	
	
14)	Você	faz	ou	fez	algum	curso	de	lıńgua	estrangeira?		
(			)	Não	
(			)	Sim,	na	UFG	
(			)	Sim,	fora	da	UFG	
(			)	Sim,	tanto	na	UFG	quanto	fora	
	
	
15)	Qual	o	seu	nível	de	conhecimento	de	língua	estrangeira?		
	
	 Nenhum	

conhecimento	
Nível	básico	 Nível	

intermediário	
Nível	
avançado	

Inglês	 	 	 	 	
Francês	 	 	 	 	
Espanhol	 	 	 	 	
Italiano	 	 	 	 	
Alemão	 	 	 	 	
Mandarim	 	 	 	 	
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16)	Você	tem	proficiência	em	outra(s)	lıńgua(s)	estrangeira(s)?	Qual(is)?	___________	
	
17)	Você	tem	algum	certificado	internacional	de	proficiência	em	língua	estrangeira?	
	
(				)	Não	possuo	certificado	internacional	de	proficiência	
(				)	Já	possuí,	mas	não	está	mais	válido	
(				)	TOEFL	
(				)	FCE	
(				)	ECCE	
(				)	ECPE	
(				)	MET	
(				)	MYLE	
(				)	CAE	
(				)	CPE	
(				)	ECPE	
(				)	TOEIC	
(				)	IELTS	
(				)	CELI	
(				)	CILS	
(				)	Certificazione	Roma	Tre		
(				)	DALF	
(				)	DELF	
(				)	DAEFLE	
(				)	DELE	
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(				)	CELU	
(				)	HSK1	
(				)	HSK2	
(				)	HSK3	
(				)	HSK4	
(				)	HSK5	
(				)	HSK6	
(				)	HSKK1	
(				)	HSKK2	
(				)	HSKK3	
(				)	BCT-A	
(				)	BCT-B	
(				)	GOETHE-ZERTIFIKAT	A1		
(				)	GOETHE-ZERTIFIKAT	A2	
(				)	GOETHE-ZERTIFIKAT	B1	
(				)	GOETHE-ZERTIFIKAT	B2	
(				)	GOETHE-ZERTIFIKAT	C1	
(				)	GOETHE-ZERTIFIKAT	C2	
(				)	TESTDAF	
(				)	GOETHE-TEST	PRO	
(				)	CELPE-BRAS	
	
18)	Se	você	for	aluno(a)	estrangeiro(a),	como	aprendeu	português?	
(						)	Por	meio	de	aulas	em	seu	país	de	origem	
(						)	Por	interações	virtuais	com	falantes	de	português	
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(						)	Por	meio	de	aulas	no	Brasil	
(						)	Ainda	estou	aprendendo	português	
(						)	Por	outros	meios.	Especifique:	________________________________________	
	
	

AVALIAÇÃO	DA	INTERNACIONALIZAÇÃO	DA	UFG	
	
	
19)	Você	 considera	 a	 internacionalização	um	aspecto	 relevante	para	 seu	 curso	na	UFG?	Pontue	de	1	 a	 5,	 sendo	1	
pouco	relevante,	e	5,	muito	relevante.	
(					)	1	
(					)	2	
(					)	3	
(					)	4	
(					)	5	
	
20)	Você	considera	a	UFG	uma	universidade	internacionalizada?	Pontue	de	1	a	5,	sendo	1	pouco	internacionalizada,	e	
5,	muito	internacionalizada.	
(					)	1	
(					)	2	
(					)	3	
(					)	4	
(					)	5	
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21)	 Em	 sua	 opinião,	 o	 que	 a	 UFG	 deveria	 fazer	 para	 aumentar	 seu	 nível	 de	 internacionalização?	
_____________________________________________________	
	
	

Agradecemos	a	sua	participação!	
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PERFIL	DE	INTERNACIONALIZAÇÃO	DA	UFG	-	DISCENTES	DE	PÓS-GRADUAÇÃO	

	

Prezada(o)	Estudante	de	Pós-Graduação,	saudações	acadêmicas!		

Solicitamos	a	gentileza	de	preencher	este	questionário	para	que	possamos	implementar	ações	para	melhorar	o	nível	
de	internacionalização	de	nossa	UFG.	Sua	participação	é	imprescindível,	e	o	preenchimento	demorará	em	torno	de	5	
minutos.	Você	poderá	marcar	mais	do	que	UMA	opção,	quando	necessário.	Se	você	não	se	enquadrar	em	alguma	
pergunta,	passe	para	a	seguinte.		

Gratos	por	sua	colaboração!!	
	
Endereço	de	e-mail	
	

PERFIL	
	
1)	Gênero		
(					)	Feminino		
(					)	Masculino		
(					)	Outro		
	
2)	Qual	a	sua	idade?		
(					)	De	20	a	30	anos		
(					)	De	30	a	40	anos		
(					)	De	40	a	50	anos		
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(					)	Acima	de	50	anos		
	
3)	Qual	é	o	seu	paıś	de	origem:	____________________________		
(haverá	uma	lista	com	os	nomes	dos	países	para	a	pessoa	clicar)	
	

FORMAÇÃO	ACADÊMICA	
	
4)	Em	qual	Programa	de	Pós-Graduação	você	estuda?		
(haverá	uma	lista	com	os	nomes	dos	Programas	de	Pós-Graduação	para	a	pessoa	clicar)	
	
5)	Em	qual	nıv́el?		
(					)	Mestrado		
(					)	Doutorado		
(					)	Pós-Doutorado			
	
6)	Você	entrou	na	pós-graduação	da	UFG:		
(						)	Pelo	sistema	de	cotas		
(						)	Pelo	sistema	universal	
(						)	Por	editais	de	agências	de	fomento		
(						)	Por	convênios	internacionais	
(						)	Por	processo	de	seleção	específico	para	estudantes	estrangeiros	
	
7)	Se	você	for	aluno(a)	estrangeiro(a),	quais	dificuldades	encontra	para	a	realização	de	seu	curso?	
(						)	Não	sou	estudante	estrangeiro	
(						)	Não	encontro	dificuldades	
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(						)	Falta	de	domínio	da	língua	portuguesa	
(						)	Falta	de	domínio	de	uma	língua	estrangeira,	diferente	da	sua	
(						)	Falta	de	bolsa	de	estudos	
(						)	Falta	de	recursos	para	a	realização	da	pesquisa	
(						)	Falta	de	ações	de	integração	entre	os	estudantes	
(						)	Dificuldade	de	adaptação	social	e	cultural	
(						)	Outra:	especifique:	____________________________________	
	
8)	Que	tipo	de	qualificação	você	realizou	no	exterior?	
	
(			)	Não	realizei	
(			)	Graduação	
(			)	Mestrado	
(			)	Doutorado	Sanduíche	
(			)	Doutorado	Pleno	

	
PARTICIPAÇÃO	EM	ATIVIDADES	INTERNACIONAIS	

	
9)	Como	você	ficou/fica	sabendo	sobre	oportunidades	de	intercâmbio	internacional?	
(					)	Não	tenho	conhecimento	
(					)	No	site	da	DRI	
(					)	No	site	da	UFG	
(					)	No	site	de	agências	de	fomento	
(					)	Por	meio	do	Programa	de	Pós-Graduação	ao	qual	está	vinculado	
(					)	Por	meio	de	meus	colegas	de	curso	
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(					)	Por	meio	de	meu	orientador	
(					)	Por	meio	de	outros	professores	do	Programa	
(					)	Por	meio	das	redes	sociais	
	
10)	Você	já	participou	de	algum	programa	de	intercâmbio	internacional?		
(					)	Não	
(					)		Sim,	até	um	mês	
(					)		Sim,	de	um	a	três	meses	
(					)		Sim,	de	um	a	seis	meses		
(					)		Sim,	de	seis	meses	a	um	ano	
(					)		Sim,	mais	do	que	um	ano		
	
11)	Caso	tenha	participado	de	mobilidade	internacional,	em	qual	país?	(caso	tenha	participado	de	mais	de	um,	
marque	o	país	em	que	realizou	o	intercâmbio	mais	recentemente).		
(haverá	uma	lista	com	os	nomes	dos	países	para	a	pessoa	clicar)	
	
12)	Tendo	realizado	o	intercâmbio	internacional,	escreva	abaixo	o	nome	do	Programa	que	você	realizou.	(escreva	por	
extenso	e	no	idioma	original)	_______________________________________		
	
13)	Caso	não	tenha	participado	de	intercâmbio	internacional,	você	teria	interesse?		
(					)	Sim	
(					)	Não		
	
14)	Em	qual(is)	paıś(es)	você	gostaria	de	realizar	intercâmbio?		
(haverá	uma	lista	com	os	nomes	dos	países	para	a	pessoa	clicar)	
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CONHECIMENTO	DE	LÍNGUAS	ESTRANGEIRAS	
	
15)	Você	faz	ou	fez	algum	curso	de	lıńgua	estrangeira?		
(			)	Não	
(			)	Sim,	na	UFG	
(			)	Sim,	fora	da	UFG	
(			)	Sim,	tanto	na	UFG	quanto	fora	
	
16)	Qual	o	seu	nível	de	conhecimento	de	língua	estrangeira?		
	
	 Nenhum	

conhecimento	
Nível	básico	 Nível	

intermediário	
Nível	
avançado	

Inglês	 	 	 	 	
Francês	 	 	 	 	
Espanhol	 	 	 	 	
Italiano	 	 	 	 	
Alemão	 	 	 	 	
Mandarim	 	 	 	 	
	
	
17)	Você	tem	proficiência	em	outra(s)	lıńgua(s)	estrangeira(s)?	Qual(is)?	___________	
	
18)	Você	tem	algum	certificado	internacional	de	proficiência	em	língua	estrangeira?	
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(				)	Não	possuo	certificado	internacional	de	proficiência		
(				)	Já	possuí,	mas	não	está	mais	válido	
(				)	TOEFL	
(				)	FCE	
(				)	ECCE	
(				)	ECPE	
(				)	MET	
(				)	MYLE	
(				)	CAE	
(				)	CPE	
(				)	ECPE	
(				)	TOEIC	
(				)	IELTS	
(				)	CELI	
(				)	CILS	
(				)	Certificazione	Roma	Tre		
(				)	DALF	
(				)	DELF	
(				)	DAEFLE	
(				)	DELE	
(				)	CELU	
(				)	HSK1	
(				)	HSK2	
(				)	HSK3	
(				)	HSK4	
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(				)	HSK5	
(				)	HSK6	
(				)	HSKK1	
(				)	HSKK2	
(				)	HSKK3	
(				)	BCT-A	
(				)	BCT-B	
(				)	GOETHE-ZERTIFIKAT	A1		
(				)	GOETHE-ZERTIFIKAT	A2	
(				)	GOETHE-ZERTIFIKAT	B1	
(				)	GOETHE-ZERTIFIKAT	B2	
(				)	GOETHE-ZERTIFIKAT	C1	
(				)	GOETHE-ZERTIFIKAT	C2	
(				)	TESTDAF	
(				)	GOETHE-TEST	PRO	
(				)	CELPEBRÁS	
	
19)	Se	você	for	aluno(a)	estrangeiro(a),	como	aprendeu	português?	
(						)	Não	sou	estudante	estrangeira(o)	
(						)	Por	meio	de	aulas	em	seu	país	de	origem	
(						)	Por	interações	virtuais	com	falantes	de	português	
(						)	Por	meio	de	aulas	na	UFG.	
(						)	Por	outros	meios.	Especifique:	________________________________________	
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REDES	E	PUBLICAÇÕES	INTERNACIONAIS	
	

20)	Que	tipo	de	vínculo	você	teve/tem	com	instituições	estrangeiras?		
(				)	Não	tive/tenho	vínculo	com	instituições	estrangeiras	
(				)	Realizei/realizo	estágio	de	pesquisa	
(				)	Tenho	coorientador	estrangeiro		
(				)	Faço	curso	de	dupla	titulação	
	
21)	Você	tem	publicações	internacionais?		
(			)	Não	
(			)	Sim,	em	periódicos,	sem	parcerias	internacionais		
(			)	Sim,	em	periódicos,	com	parcerias	internacionais		
(			)	Sim,	em	livros,	sem	parcerias	internacionais	
(			)	Sim,	em	livros,	com	parcerias	internacionais		
(			)	Sim,	em	Anais	de	eventos,	sem	parcerias	internacionais	
(			)	Sim,	em	Anais	de	eventos,	com	parcerias	internacionais		
	

AVALIAÇÃO	DA	INTERNACIONALIZAÇÃO	DA	UFG	
	
22)	Como	você	avalia	as	informações	em	língua(s)	estrangeira(s)	do	seu	Programa	(site	do	Programa,	redes	sociais,	
editais	de	seleção):	
(				)	Excelentes	
(				)	Boas	
(				)	Razoáveis	
(				)	Ruins	
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(				)	Inexistentes	
	
	
23)	Você	considera	a	internacionalização	da	UFG	um	aspecto	relevante	para	a	sua	formação?	Pontue	de	1	a	5,	sendo	1	
pouco	relevante,	e	5,	muito	relevante.	
(					)	1	
(					)	2	
(					)	3	
(					)	4	
(					)	5	
	
24)	Você	considera	a	UFG	uma	universidade	internacionalizada?	Pontue	de	1	a	5,	sendo	1	pouco	internacionalizada,	e	
5,	muito	internacionalizada.	
(					)	1	
(					)	2	
(					)	3	
(					)	4	
(					)	5	
	
25)	Em	sua	opinião,	o	que	a	UFG	deveria	fazer	para	aumentar	seu	nível	de	internacionalização?		
_____________________________________________________	
	

Agradecemos	a	sua	participação!	
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PRINCIPAIS RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS 
 
 

• Quantidade de pessoas que responderam aos questionários: 
- Discentes de graduação – 4.972 
- Discentes de Pós-Graduação – 1.434 
- Coordenadores de Programas de Pós-Graduação - 61 
- Coordenadores de Graduação - 54 
- Técnico-administrativos - 284 
- Docentes - 840 

 
RESULTADOS SOBRE A PÓS-GRADUÇÃO 

 
• Dos 61 programas que responderam ao questionário, 10 PPG têm professores estrangeiros visitantes, num total de 

13 professores estrangeiros. 
 

• Dos 17 PPG que ministram disciplinas em língua estrangeira, 12 ministram em inglês, 3 ministram em inglês e em 
espanhol, 1 ministra em espanhol e 1 ministra em inglês e em francês, totalizando: 

- Inglês – 16 PPG 
- Espanhol – 4 PPG 
- Francês – 1 PPG 

 
• Os países para os quais os Programas mais enviaram estudantes foram: Estados Unidos (12), Portugal (10), França 

(9), Espanha (9), Canadá (8) e Itália (6). 
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• Ao todo, em 2019, 109 estudantes de Pós realizaram atividades no exterior, sendo 22 pelo Programa PDSE, da 
CAPES. 

 

 
 
   27 alunos estrangeiros estudaram na UFG em 2019, a maioria procedente da América do Sul. 
 

 
      

80%13,80%6,20%

Nível dos alunos que foram 
para o Exterior

Doutorado Mestrado

Pós-doutorado

3
9

1
1
1
1

4
3

2
2

Argentina
Colômbia

Estados Unidos
França

Haiti
Índia

México
Moçambique

República Tcheca
Venezuela

Alunos Estrangeiros nos PPGs _ 2019 
(origem e número)
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Dificuldades encontradas pelos estudantes estrangeiros 
 

• Poucos recursos para a realização da pesquisa 
• Falta de bolsas de estudo 
• Dificuldades com a língua portuguesa. 
• O inglês e o espanhol são as línguas mais estudas pelos estudantes da Pós, mas apenas 22 por cento têm o nível 

avançado de inglês, e somente 6,6 por cento, do espanhol. 
 

 
 
72,9 por cento dos estudantes não possuem Certificação Internacional em uma língua estrangeira, e o TOEFL é o 
Certificado obtido pela maioria dos estudantes (11,3%). 
 

• 34 % dos estudantes possui publicação internacional. 
• As publicações mais frequentes são artigos em periódicos e trabalhos publicados em Anais, sendo a maioria sem 

parcerias internacionais. 
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• 95 por cento dos estudantes de pós têm interesse em participar de mobilidade internacional, e os países para os 
quais mais querem ir são:  
   - Portugal (51%),  
   - Estados Unidos (49%)  
   - Canadá (42%),  
   - Espanha (34%),  
   - Reino Unido (33%)  
   - França (33%). 

 
Acordos de Cotutelas em vigência:  
 

• 2 Acordos:  
- Acordo em Cotutela da tese doutorado da estudante Alexandra Almeida de Oliveira entre o PPGLL/ FL/UFG e a 
Universidade Vrije de Bruxelas – 2019-2020 
- Acordo em Cotutela da tese doutorado da estudante Itália Vallerini Barbosa entre o IF/UFG e Instituto Néel do CNRS 
de Grenoble – Universidade de Grenoble Alpes (UGA) da França (2020-2022) 

 
Acordos de Cotutela em processo de finalização: 
 

• 2 Acordos: 
- Acordo de doutorado em Cotutela entre o PPGLL/FL/UFG e o Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica 
Dottorato in Discipline Linguistiche e Letterature Straniere (DiLLeS) - Università di Pisa (Pisa – Itália)  
- Acordo de Cotutela de Kamila Bohne Japiassu entre o PPG em Nanotecnologia Farmacêutica/FF  Université Paris Sud, 
França. 
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Acordo de Dupla Titulação de Doutorado: 
 

• Acordo entre o Programa de Pós-Graduação em História da UFG e a Universidade de Cagliari (UniCa), Itália, até 
19/07/2023 

 
Participação de professores internacionais em Bancas (2019-2020): 

• 13 PPG contaram com participação internacional em suas bancas 
• Número de bancas de defesa de Mestrado com membros avaliadores: 14 avaliadores participaram de 16 bancas 
• Número de bancas de defesa de Doutorado com membros avaliadores: 16 avaliadores participaram de 16 bancas 

 
Quanto aos obstáculos para aumentar a internacionalização, os itens mais citados foram: 

- falta de financiamento (44 PPG) 
- falta de fluência dos discentes em uma língua estrangeira (42 PPG) 
- falta de fluência dos docentes em uma língua estrangeira (24 PPG).  
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RESULTADOS SOBRE A GRADUAÇÃO NA UFG 
 

• 65% dos cursos oferecem vagas para estudantes PEC-G. 
• 32% dos cursos de Graduação possuem atividades que visam à internacionalização em seu PPC. 
• A grande maioria dos cursos ou oferece disciplinas de Núcleo Livre em língua estrangeira ou pretende oferecer. 
• 22% dos cursos possuem alguma parceria internacional que implique mobilidade de estudantes (AUGM, BRAFAGRI, 

BRAFITEC etc.) 
• Em 85% dos cursos, há o estímulo para bibliografia em língua estrangeira. 
• 96% dos alunos de graduação não realizaram mobilidade internacional, e 95% gostariam de participar. Os países 

mais desejados são: Canadá, Estados Unidos, Portugal, França, Reino Unido, Austrália, Alemanha, Itália e Espanha. 
• 58% dos estudantes fizeram um curso de línguas estrangeiras. 
• O inglês é a língua mais estudada pelos estudantes, mas apenas 24% estão no nível avançado da língua. 

 

 
 
 
 
 



 94 

• Quantidade de alunos estrangeiros em 2020: 
- 35 estudantes no Programa PEC-G 
- 24 estudantes no Programa Pré-PEC-G 
- 1º sem - 11 estudantes AUGM, BRACOL, BRAMEX, Erasmus+, e PIAI 
- 2º sem – 17 alunos AUGM, BRACOL, BRAMEX, MARCA (mobilidade virtual) 

      Total de 97 estudantes. 
 

• 86% não possuem Certificação Internacional em uma língua estrangeira, e o TOEFL é o Certificado obtido pela 
maioria dos estudantes (4,3%). 

• 44% dos estudantes estrangeiros aprenderam português em seu país de origem, e 40%, por meio de aulas no Brasil. 
 
Dupla titulação na Graduação: 

• Acordo de Cooperação de Dupla Titulação para estudantes do Curso de Engenharia Civil com o Instituto Nacional de 
Ciências Aplicadas de Toulouse (INSA Toulouse) (2017-2022) 

• Acordo de Cooperação de Dupla Titulação para estudantes do curso de Agronomia com a France Agro (2020-2025) 
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RESULTADOS SOBRE O CORPO DOCENTE 
 

• Temos 63 professores efetivos estrangeiros 
• 92 % são doutores 
• 20% realizaram estágio pós-doutoral no exterior 
• 9% realizaram doutorado pleno no exterior 
• 19% realizaram doutorado sanduíche 
• 64% dos professores atuam na Pós-Graduação 
• 22% dos professores realizaram mobilidade internacional como intercambistas, e 7% como coordenadores de 

programas de mobilidade (CAPES/FIPSE, PLI, BRAFITEC, BRAFAGRI etc.).  
• A maior parte dos professores realizou mobilidade nos Estados Unidos, Espanha, França, Portugal e Alemanha. 
• 91% dos docentes têm interesse em realizar mobilidade internacional, e os países mais desejados são Portugal, 

Estados Unidos, Espanha, Canadá, Reino Unido, França e Itália. 
• Cerca de 90% dos docentes estudaram uma língua estrangeira, e o inglês e o espanhol são as línguas mais 

estudadas. 30% têm conhecimento avançado de língua inglesa, e 14%, da língua espanhola. 
• 65% dos docentes não possuem Certificação Internacional em Língua Estrangeira, e o TOEFL é o Certificado mais 

comum entre os docentes (8%). 
• 378 docentes informaram ter colaboração com instituições estrangeiras. Desses, 328 informaram ter colaboração 

em pesquisa, resultando em 128 cadastrados na PRPI/UFG. 
• Muitos docentes têm parcerias internacionais não formalizadas no âmbito institucional. 
• Dos 128 projetos cadastrados na PRPI/UFG, 72 contam com financiamento internacional. 
• Os professores têm publicações com parceiros em diversos países, de acordo com dados do Web of Science. Em 

2019, foram publicados 1.095 artigos com Instituições do Exterior. Até setembro de 2020, contamos com 644. 
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RESULTADOS SOBRE O CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 
• 10% do pessoal técnico-administrativo têm Doutorado, e 34% têm Mestrado. 
• 3% realizaram Doutorado Sanduíche, e 2% realizaram Mestrado no exterior. 
• 6% realizaram alguma atividade internacional, sendo a maioria em Portugal, Argentina, Uruguai, Espanha e França 
• 82% dos técnicos gostariam de participar de mobilidade internacional, principalmente em Portugal, Estados Unidos, 

Argentina, Espanha, Canadá e Reino Unido. 
• Cerca de 78% dos técnicos estudaram uma língua estrangeira, e o inglês e o espanhol são as línguas mais estudadas. 

16% têm conhecimento avançado de língua inglesa, e 4%, da língua espanhola. 
• 85% dos técnicos não possuem Certificação Internacional em Língua Estrangeira, e o TOEFL é o Certificado mais 

comum entre eles (4%). 
• 5% dos técnicos têm colaborações com instituições estrangeiras, e a maior parte dessa colaboração ocorre por meio 

de pesquisas. 
• 18% dos técnicos possuem publicações internacionais.  
• Desde 2019, os técnicos têm realizado mobilidade internacional por meio do Programa Gestores da AUGM ( 5 vagas 

por ano). 
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O que a comunidade da UFG sugere para melhorar a internacionalização: 
 

• Mais investimento financeiro 
• Mais vagas para mobilidade internacional 
• Mais oportunidades para aprendizagem de línguas 
• Mais oportunidades de certificação em idiomas 
• Mais parcerias com universidades estrangeiras 
• Mais disciplinas em línguas estrangeiras 
• Mais estudantes estrangeiros 
• Mais parcerias em pesquisas 
• Maior divulgação das ações de internacionalização 
• Mais aulas em universidades estrangeira por meio remoto 
• Mais apoio do governo para a internacionalização 

 
 
O que já estamos fazendo: 
 

• Apesar da redução do orçamento das IES Federais, a UFG manteve seu compromisso com a internacionalização e 
investiu, em 2019, R$ 338.480,90 em: 

- Bolsa auxílio para deslocamento 
- Diárias e passagens 
- Auxílio hospedagem e alimentação para estrangeiros 
- Pagamento de anuidade de Associações (GCUB, FAUBAI, AULP, AUGM etc.). 
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• Melhoramos a divulgação das ações de internacionalização e o envolvimento da comunidade da UFG, por meio da 
criação da figura do Coordenador de Internacionalização em cada Unidade. Esse Coordenador lidera uma 
Coordenação da qual fazem parte professores e estudantes do curso que divulgam notícias, orientam estudantes e 
ajudam na recepção aos intercambistas. 

• Alteramos o Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG) para que pudesse ser contemplada a mobilidade 
virtual com instituições estrangeiras. 

• Iniciamos o programa de mobilidade virtual, por meio do Projeto Marca. 
• As nossas páginas estão automaticamente sendo traduzidas para inglês, francês, espanhol, italiano, alemão e 

mandarim. 
• Temos um portal em língua inglesa, que está sendo aprimorado: https://international.ufg.br 
• Está sendo elaborado um catálogo multilíngue (português, inglês, francês e espanhol) para a divulgação dos 

Programas de Pós-Graduação no exterior. 
• Ampliamos a participação da UFG em redes e programas internacionais: FAUBAI, GCUB, AUGM, Grupo Tordesilhas, 

AULP, AUF, Rede PONCHO, Projeto MARCA, Global Alliance of Confucius Institutes for Chinese Medicine, e Cargill 
Global Scholars Program. 

• Participamos da Cátedra de Derechos Humanos de AUGM. 
• Temos leitor de Espanhol e pretendemos ampliar o número de leitores, por meio do apoio de embaixadas. 
• Desde o ano passado, aderimos ao Programa Pré-PEC-G. 
• Temos recebido todos os anos os ETAs da Fulbright. 
• Ampliação do número de acordos internacionais 
- Em 2019, tínhamos 79 acordos vigentes 
- Em 2020, temos 96 acordos vigentes – sendo 80 acordos gerais e 16 termos aditivos/acordos específicos (África, 

Ásia, com ênfase nas Américas e na Europa) 
- Novos processos abertos: 26 
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• A UFG está participando anualmente de feiras internacionais – NAFSA. 
• Em 2020, apenas 1 PPG foi atendido com uma bolsa PAEC OEA-GCUB. Para o próximo ano, 8 PPG estão 

disponibilizando 11 bolsas para esse Programa.  
• Para 2021, o PPG em Letras e Linguística está lançando um Edital específico para Doutorandos de Moçambique, com 

30 vagas.  
• Temos um Centro de Línguas que atende a quase 4.000 estudantes. 
• Aderimos à Rede ANDIFES/Idiomas sem Fronteiras. 
• Estamos implementando o Instituto Confúcio de Medicina Tradicional Chinesa.  

 
• Outras oportunidades para aprendizagem de línguas: 
- Práticas Interculturais de Letramento na Diversidade: aulas de Inglês Intercultural para os estudantes que 

ingressaram na UFG por meio dos programas de Ações Afirmativas (nível graduação e pós-graduação) e de 
português intercultural para estudantes indígenas (nível graduação e pós-graduação) – Fac. Letras. 

- Reading Club – Fac. Letras. 
- Speaking Club – Fac. Letras. 
- Clubes de conversação – Escola de Veterinária e Zootecnia. 
- Aulas de Geografia e História ministradas em língua espanhola na Educação Básica – CEPAE. 
- Parcerias em teletandem e em COIL. 
- Oferecemos curso de capacitação a professores que desejam ministrar cursos em língua estrangeira. 
- Criamos o NUCEIA – Núcleo de Estudos Ibero-Americanos. 
- Em 2018, no Edital para professores visitantes nos PPG, dos 22 selecionados, 7 são estrangeiros. 
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- Desde 2018, em todos os semestres, realizamos 4 INFODAYS, evento no qual são compartilhadas informações sobre 
internacionalização e relatos de estudantes, técnicos e docentes sobre sua experiência em programas de 
mobilidade. 

 
 
     O que podemos ainda fazer: 
 

• Ampliar a mobilidade virtual. 
• Ampliar a oferta de disciplinas ministradas em língua estrangeira tanto na Graduação como na Pós-Graduação. 
• Ampliar a oferta de aulas de línguas estrangeiras para discentes, docentes e técnico-administrativos. 
• Ampliar parcerias para aprendizagem em teletandem e em COIL. 
• Aprimorar a estrutura dos nossos campi para melhor receber estudantes e professores estrangeiros. 
• Ampliar redes e publicações internacionais. 
• Transformar as parcerias não formais em parcerias institucionais. 
• Convidar mais professores estrangeiros a participar de bancas de Mestrado e de Doutorado. 
• Oferecer disciplinas na Pós-graduação no modelo COIL. 
• Inserir mais alunos estrangeiros nos cursos de graduação e de Pós. 
• Ampliar o número de cursos de dupla titulação e de cotutelas. 
• Valorizar os docentes e técnicos que se envolvam em ações que melhorem a internacionalização, por meio da 

concessão de pontos que os ajudarão em suas promoções na carreira. 
• Ampliar a estrutura da DRI e aumentar o número de técnicos que lá trabalham. 
• Criar a aba Internacionalização no sistema Analisa UFG (analisa.dados.ufg.br). 
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CONVÊNIOS INTERNACIONAIS 
 
 

• Acordos	vigentes:	96	(maioria	na	Europa	e,	em	seguida,	nas	Américas)	
	

ü 80	-	Acordos	gerais,	específicos,	cotutelas	e	multilaterais	
ü 16	-	Termos	aditivos/acordos	específicos	

	
	

• Novos	processos	abertos:	26	
• Acordos	concluídos:	20	(+7	em	fase	de	assinatura),	sendo	eles:	

o 16	acordos	gerais	(sendo	06	“renovações”	e	04	solicitados	pela	direção	da	DRI)	
§ 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	

o 05	termos	aditivos	
§ 02	com	a	Itália	
§ 01	com	o	Chile	+	01	com	a	Colômbia	
§ 01	com	a	Rússia	

o 03	específicos	(França,	EUA	e	Bolívia)	
o 02	cotutelas	(França)	
o 01	multilateral	(com	a	França)	
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EDITAIS LANÇADOS PELA DRI 
 

Em 2020, foram lançados 13 Editais pela DRI: 
 
 

Edital	 Título	 Data	de	lançamento	 Cancelamento?	
EDITAL	DRI	001/	2020			 Bolsa	para	curso	de	 língua	e	cultura	

italiana	 na	 Universidade	 para	
Estrangeiros	de	Perugia	-	Itália	

7	de	fevereiro	de	2020	 Sim,	cancelado	em	16	
de	março	de	2020.	

EDITAL	DRI	002/2020	 Mobilidade	 acadêmica	 internacional	
sem	auxílio	financeiro	

18	de	fevereiro	de	2020	 Não	

EDITAL	DRI/EA		003/2020		 CAPES/BRAFAGRI	 18	de	fevereiro	de	2020	 Sim,	cancelado	em	23	
de	março	de	2020.	

EDITAL	DRI	04/2020		 Bolsas	para	Rússia	 21	de	fevereiro	de	2020	 	
EDITAL	DRI/FCS	05/2020	 Vagas	 para	 mobilidade	 de	 docentes		

do	 Programa	 de	 Pós-graduação	
Interdisciplinar	 em	 Performances	
Culturais	 da	 UFG	 para	 a	
Universidade	de	Gdansk	(Polônia)	

28	de	fevereiro	de	2020	 Não	

EDITAL	DRI	06/2020			 Mobilidade	para	Rússia	-	retificado	 4	de	março	de	2020	 Não	
EDITAL	DRI	07/2020			 Provas	de	espanhol	 3	de	março	de	2020	 Sim,	em	16	de	março	

de	2020.	
Edital	DRI	08/2020		 Curso	 de	 introdução	 à	 cultura	

chinesa	
	

24	de	julho	de	2020	 Não	
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EDITAL	DRI	Nº	09/2020			 1º	encuentro	virtual	de	jóvenes	
investigadores	–	AUGM	-	SELEÇÃO	
DE	ESTUDANTES	DE	GRADUAÇÃO	

14	de	setembro	de	2020	 Não	

EDITAL	DRI	Nº	10/2020			 1º	encuentro	virtual	de	jóvenes	
investigadores	–	AUGM	-	SELEÇÃO	
DE	ESTUDANTES	DE	PÓS-
GRADUAÇÃO	STRICTO	SENSU	

29	de	setembro	de	2020	 Não	

EDITAL	DRI	11/2020			 Curso	 de	 introdução	 a	 história,	
religiões		e	cultura	do	Lıb́ano	

13	de	outubro	de	2020	 Não	

EDITAL	DRI	12/2020			 Provas	de	espanhol	 9	de	novembro	de	2020	 Não	
EDITAL	DRI	13/2020		 Mobilidade	 virtual	 –	 AUGM	 –	

estudantes	de	graduação	
17	de	dezembro	de	

2020	
Não	
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ATIVIDADES RELATIVAS AO INSTITUTO CONFÚCIO 
 
- 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 
 
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 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A participação no ACE Laboratory nos possibilitou ampliar ainda mais nossas redes internacionais. 
Por meio das reflexões advindas dessa parceria CAPES/ACE, fizemos o diagnóstico do nosso estado atual de 

internacionalização e, por meio desses dados, e da participação ativa do Comitê e dos Subcomitês, poderemos 
implementar ações para minimizar os pontos a serem melhorados e elaborar o nosso Projeto de 
Internacionalização. 

Os resultados nos mostram que o conhecimento de línguas estrangeiras dos docentes, discentes e técnicos 
precisa ser melhorado. Assim, devemos pensar em programar e concretizar uma política linguística mais acirrada em 
nossa comunidade acadêmica. 

Temos de trabalhar para atrair mais estudantes estrangeiros e estimular nossos estudantes a fazer um estágio 
no exterior. 

A sala do Instituto Confúcio está em fase final de reforma, e as atividades de aulas serão iniciadas em março 
de 2021. 

Com a pandemia, demos início ao processo de mobilidade virtual. Precisamos trabalhar com um modelo 
híbrido: mobilidade virtual e mobilidade presencial. Isso irá tornar a internacionalização mais democrática. 

A internacionalização está 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. 
 

 
 
 
 


