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Apresentação

2015 foi um ano de muitos desafios. Tivemos, sem a menor sombra de dúvidas,
que buscar os recursos existentes, muitas vezes desconhecidos, para dar contas
demandas. Nos aventuramos em universos pouco conhecidos, tudo para trazer
para o IFSudesteMG os impactos da internacionalização que nos motiva e que
nos faz acreditar nos benefícios que este setor pode agregar. Passeamos por
aprovações de projetos internacionais que nos ajudou a captar recursos para
execução de ações, desenvolvemos mecanismos para driblar a limitação
orçamentária, propomos discussões para aumentar a compreensão pela
comunidade acadêmica sobre os programas internacionais e, sem dúvida,
provocamos o sentimento de esperança e curiosidade na nossa rede de
relações.
O presente documento apresenta-se como uma compilação documental das
ações desenvolvidas pela Assessoria de Relações Internacionais ao longo de
todo o ano de 2015, apresentando tanto os resultados alcançados como também
os desafios que temos pela frente.
Ao dar ampla publicidade no presente material, acreditamos cumprir os
princípios básicos da Administração Pública previstos na Constituição Federal
que são dos princípios de legalidade, de impessoalidade, de moralidade, de
publicidade e de eficiência.
Diante de quaisquer necessidade, estamos completamente disponíveis para
ouvir suas críticas, sugestões, comentários e elogios.
Desde já agradecemos a atenção dispensada,
Equipe ARI
Janeiro de 2016
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1. Equipe e localização
Localização do setor:
IFSudesteMG - Reitoria
Avenida Luz Interior, 360
Estrela Sul – Juiz de Fora – MG
(32) 3257 4164 e 3257 4165
Servidor responsável pelo setor: Wagner Eduardo Rodrigues Belo
Gratificação pelo cargo: Cargo de Direção 4 (CD4)
Telefone institucional utilizado pelo servidor: (32) 8453-1944
E-mails de contato:
internacional@ifsudestemg.edu.br (geral)
wagner.belo@ifsudestemg.edu.br (gestor do setor)
acompanhamento.ari@ifsudestemg.edu.br (acompanhamento dos
alunos no exterior)
pedagogico.ari@ifsudestemg.edu.br (questões pedagógicas)
languages.ari@ifsudestemg.edu.br (exames de proficiência e
política linguística)
Equipe de trabalho:
1.
2.
3.
4.
5.

Wagner Belo (Assessor de Relações Internacionais)
Carla Prates (Servidora)
Heron José Bacellar de Lima (servidor)
Olivia Ghetti (servidora) – de novembro/15 a dezembro/15.
Luciana Kreutzfeld Damasceno – (Bolsista Fapemig financiada com a
aprovação do projeto APQ 03748-14) – de setembro/15 a
dezembro/15.
6. Priscilla de Carvalho Maia Ventura (estagiária) – de janeiro/15 a
agosto/2015
7. Larissa Prado (estagiária) – de setembro/15 a dezembro/15

2. IFSudesteMG em números


Mobilidade internacional discente

Alunos em mobilidade internacional em 2015/1: 42
Alunos em mobilidade internacional em 2015/2: 21
Alunos que retornaram para o Brasil em 2014/2: 22
Alunos que permanecerão em mobilidade em 2016/2: 5
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 Mobilidade internacional de servidores
Servidores em programas internacionais com fomento da SETEC: 1


Acordos de cooperação no âmbito internacional vigentes – 18

3. Identificação das ações gerais desenvolvidas em 2015


Consolidação da imagem do setor de relações internacionais dentro
do IFSudesteMG e também para a comunidade acadêmica local,
regional e nacional;



Prospecção da imagem do IFSudesteMG;



Expansão da cooperação acadêmica internacional no âmbito
institucional;



Fortalecimento do Programa do Centro de Línguas Estrangeiras;



Incremento das aplicações de exames de proficiência TOEFL;



Reforço da inserção das discussões da internacionalização acadêmica
na pauta institucional



Gestão da mobilidade incoming e outgoing



Formalização de parcerias e acordos internacionais



Criação da gestão de acompanhamento do intercambista in e out



Consolidações dos fluxos de trabalho do setor de relações
internacionais



Incremento da captação de recursos externos para promoção de
ações de internacionalização.



Participação da ARI da gestão do Fórum de Assessores Internacionais
da Rede Federal de Educação Tecnológica – Forinter



Pilotagem do programa “Skills without Borders”



Consolidação da equipe de trabalho do setor.

4. Atividades desenvolvidas no ano 2015 e que se encontram concluídas


Levantamento de dados para definição do perfil institucional
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Reformulação do Regimento Interno da Assessoria de Relações
Internacionais



Elaboração de documentos padrões para a formalização das
parcerias internacionais, devidamente autorizados pela Procuradoria



Definição da equipe de trabalho



Estabelecimento da consolidação da política institucional para a
Assessoria de Relações Internacionais



Participação em eventos internacionais com o fim de prospectar a
imagem institucional

5. Atividades em desenvolvimento


Reconhecimento dos possíveis parceiros acadêmicos internacionais
-> atividade de fluxo contínuo
Breve Descrição: A presente atividade se caracteriza como atividade
de fluxo contínuo devido ao fato da Assessoria de Relações
Internacionais buscar sempre a implementação de novas parcerias,
visando assim o desenvolvimento da internacionalização do
IFSUDESTE/MG. O reconhecimento dos possíveis parceiros se dá
através de reuniões e estudos das políticas e também da instituição a
ser conveniada com o IFSUDESTE/MG.



Estabelecimento de contato com os parceiros -> atividade de fluxo
contínuo
Breve Descrição: O contato com os parceiros do IFSUDESTE/MG se
dá

através

de

emails,

telefonemas

e

algumas

vezes

por

correspondência (física).
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Formalização de convênio de colaboração internacional através da
assinatura de “Memorando de Entendimento” -> atividade de fluxo
contínuo
Breve Descrição: A partir do estabelecimento das parcerias, se faz
necessária a elaboração de um “Memorando de Entendimento”. Ou
seja, para resguardar legalmente tanto o IFSUDESTE/MG quanto a
instituição parceira/possível parceira, é elaborado um documento que
formaliza o convênio a ser formalizado e estabelece regras de
cooperação entre as duas instituições.



Envio de estudantes, professores e técnicos-administrativos para o
desenvolvimento de atividades junto aos parceiros acadêmicos ->
atividade de fluxo contínuo
Breve Descrição: Através de programas de mobilidade acadêmica
internacional, como por exemplo o Ciência Sem Fronteiras, se dá o
envio dos estudantes para o exterior para o desenvolvimento de
atividades acadêmicas. Também através das parcerias firmadas pela
ARI, é possível o envio de professores e técnicos-administrativos do
IFSUDESTE/MG, em caráter de capacitação para as instituições
internacionais parceiras.



Realização de visitas aos parceiros de cooperação internacional
através de missões acadêmicas no Brasil e no exterior -> atividade
de fluxo contínuo
Breve Descrição: Periodicamente são feitas visitas aos parceiros tanto
nacionais quanto internacionais para o acompanhamento da parceria
e também das atividades que estão sendo desenvolvidas a partir do
“Memorando de Entendimento”



Capacitação na área de cooperação e relações internacionais ->
atividade de fluxo contínuo
Breve Descrição: Com o intuito de se inserir mais no cenário
internacional e também entender melhor as relações internacionais, é
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necessária a constante capacitação da equipe de trabalho da
Assessoria de Relações Internacionais. Essa capacitação pode se dar
através de cursos, seminários e palestras (que podem ser realizadas
pela própria ARI), ou até mesmo com leituras de livros e publicações
relacionadas ao tema.


Formalização de convênio de colaboração internacional através da
assinatura de “Memorando de Entendimento” -> atividade de fluxo
contínuo
Breve Descrição: A partir do estabelecimento das parcerias, se faz
necessária a elaboração de um “Memorando de Entendimento”. Ou
seja, para resguardar legalmente tanto o IFSUDESTE/MG quanto a
instituição parceira/possível parceira, é elaborado um documento que
formaliza o convênio a ser formalizado e estabelece regras de
cooperação entre as duas instituições.

6. As

ações

desenvolvidas

em

consonância

com

o

Plano

de

Desenvolvimento institucional (PDI)

Com a intenção de apresentar elementos norteadores e parâmetros
para a definição do planejamento anual de ações, para o planejamento
estratégico

interno das relações internacionais e orientar os caminhos que

deveriam ser percorridos pelo setor, tomamos como referência o Plano de
Desenvolvimento Institucional construído em 2014. Todos os itens abaixo foram
extraídos integralmente do documento institucional, sem nenhuma alteração ou
supressão, e nos focamos apenas na coluna referente aos objetivos
estabelecidos para o ano de 2015. Acoplado às informações extraídas do PD,
criamos uma coluna denominada de “comentários”, onde pudemos inserir
informações relevantes que facilitariam a leitura dos dados apresentados. Os
dados são:
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Objetivo

Indicadores

Mobilidade estudantil com recurso de
agências de fomento nacionais e
internacionais. Indicador em estudantes
enviados a outros países (outgoing).

Realizar
intercâmbio de
2.1
conhecimento
cultural.

Incrementar do
2.2 ensino de línguas
estrangeiras.

Estruturação
2.3 organizacional e
financeira.

Participar de
missões e
2.4
eventos
internacionais.

Promover a
internacionalizaç
2.5 ão dentro da
comunidade
acadêmica.

Mobilidade estudantil através de acordos
firmados com o IF Sudeste MG Indicador em
estudantes recebidos de outros países
(incoming).
Mobilidade estudantil com recursos
próprios. Indicador em estudantes enviados
a outros países (outgoing ).
Mobilidade de servidores para atividades de
formação, colaboração ou cooperação
acadêmica no exterior. Indicador em nº de
servidores enviados a outros países
(outgoing ).
Mobilidade de servidores através de
acordos firmados com IF Sudeste de MG.
Indicador em nº de servidores recebidos de
outros países (incoming).
Número de acordos de cooperação com
instituições de outros países
Nº de Centro de Língua implantado, por
ano, no IF sudeste MG (um Centro de Língua
por Câmpus).

Meta
2015

60

20
1
10
5
5

Comentários

O Programa Ciência sem
Fronteiras era o principal
fomentador de mobilidade
internacional e não teve
edital abertos ao longo de
2015.
Implementação do projeto
do programa One Hundred
Thousand Strong.
Não houve destinação
orçamentária para este fim
em 2015.
Servidores participantes de
atividades promovidas pela
SETEC, de outros órgão de
fomento e missão no
exterior

2
2

20

18
4

Atividades nos campi JD, SD,
SJDR e Reitoia.

3

Inglês, francês e espanhol.
São também oferecidas
aulas de português aos
estrangeiros.

3

3

Número de pessoas atendidas por ano no IF
Sudeste de MG.

600

Realização de testes de proficiência, por
ano, dentro das dependências institucionais

1

Criação do comitê de relações
internacionais.

1

Nº de Reuniões do comitê de relações
internacionais por ano.

2

Número de projetos/captações aprovados
por ano.

1

Participação em número de eventos de
gestão da internacionalização no país (grupo
Forinter, Faubai, Coimbra, AULP, Reari).

6

Número de Seminários de
internacionalização.
Número de mini seminários de
internacionalização descentralizados nos
Câmpus.

49

31

Diversidade de idiomas incrementados por
Câmpus.

Participação em número de eventos
internacionais relacinados com a gestão da
internacionalização (NAFSA, AIEE, Going
Global).

Índices
alcança
dos

600
2

0
0

1

3

2
2

1

1
0

3

Foram feitas duas amplas do
exame TOEFL, totalizando
13 diferentes aplicações.
Ainda não implementado
Em favor da nãoimplementação, as reunião
ainda não ocorreram.
Aprovação do Projeto
FAPEMIG no valor de R$
78.563,35
Limitação de participação
em favor de limitação
orçamentária
Fomentado com a
aprovação do projeto
FAPEMIG e com apoio
financeiro do Governo dos
Estados Unidos
Evento realizado em
04/11/2015
Ação ainda não
implementada
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Com a leitura atenta dos dados apresentados, nota-se que a grande
maioria dos objetivos traçados para o ano foram alcançados e, em muitos casos,
o valor absoluto colocado como meta foi superado. Entretanto, os itens
relacionados com o fomento da mobilidade com recursos próprios e a criação do
comitê de relações internacionais teve um atendimento muito baixo, ou ainda
nulo, como no caso das unidades descentralizadas de relações internacionais.
Este diagnóstico representa um instrumento fundamental para a gestão do setor
no que se refere aos desafios vencidos, a continuidade nas ações e as novas
etapas que precisam ser superadas.

7. Alunos em Mobilidade out

Entendemos por mobilidade out internacional todo o movimento
motivado por ações institucionais que permitam que o nosso corpo discente
tenha a oportunidade de complementar sua formação acadêmica com atividades
fora do Brasil, quer seja pela participação em evento de média e curta duração,
quer seja por uma permanência superior a seis meses.
Ao longo do ano de 2015, 52 estudantes do IFSudesteMG estiveram
em atividades no exterior sendo que 94,2% deste grupo (49 alunos) estiveram
no exterior com o fomento do Programa Ciência sem Fronteiras, 3,88% (2
alunos) participaram de eventos na França e 1,92% (1 aluno) participou de um
programa de mobilidade internacional fomentado com recurso do próprio
IFSudesteMG, conforme se percebe na tabela abaixo:
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Alunos em Mobilidade out
58
52
48

8
0
2011

2012

2013

2014

2015

Além dos dados apresentados, 4 alunos (3 do campus Barbacena e 1
de Rio Pomba) participaram do processo seletivo para o Programa Skills without
Borders e participarão de um programa no Reino Unido de 11 semanas.
Optamos por não incluir estes estudantes no quantitativo de 2015 porque o início
efetivo da viagem ocorrerá apenas em janeiro de 2016. A implementação deste
programa não representa nenhum impacto financeiro para o IF Sudeste MG pois
será integralmente custeado com recurso do Reino Unido através da Association
of Colleges. O IF Sudeste MG, através da Assessoria de Relações
Internacionais, foi convidado com exclusividade no país para pilotar o projeto de
implementação do programa.

8. Alunos em Mobilidade In

Através dos acordos estabelecidos e dos projetos aprovados, o
IFSudesteMG passou a receber diversos estudantes internacionais para
participar de atividades desenvolvidas nas dependências institucionais. Um dos
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principais instrumentos para atração dos estudantes estrangeiros foi a
aprovação do projeto “Sustainability on process: the case of One Hundred
Thousand Strong in Minas Gerais” ao longo do ano de 2014. A implementação
ocorreu tanto ao longo do ano de 2014, como em janeiro e junho de 2015. Nestes
dois períodos de 2015 o IF Sudeste MG recebeu estudantes da Ball State
University e da Hampton University para participar de atividades estabelecidas,
que ocorreram tanto na cidade de Rosário da Limeira na instituição Iracambi
Rainforest Research Center, como também no campus Rio Pomba.
Um outro programa que despertou um grande poder de atração de
estudantes internacionais foi a participação efetiva no Centro de Línguas.
Tivemos em 2015 1 estudante proveniente dos Estados Unidos, 3 da Argentina,
2 do Reino Unido e 1 de Benin.
Além destes dois programas, outras ações atraíram alunos
internacionais e o número total encontra-se disponibilizado abaixo:

Origem dos alunos de mobilidade In
23

ESTADOS UNIDOS

3

3

REINO UNIDO

ARGENTINA

2

1
FRANÇA

BENIN
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9. Exames de proficiência TOEFL

Dando continuidade a uma política de incentivo de aprendizagem/
aprimoramento de línguas estrangeiras adotada pela SETEC/MEC, a Assessoria
de Relações Internacionais do IF Sudeste MG seguiu promovendo a oferta de
cursos de línguas estrangeiras através dos Centro de Línguas, através dos
cursos online “My English on Line” disponíveis a todos os alunos de graduação
e servidores efetivos, de forma gratuita, e também mensurando o conhecimento
linguístico por intermédio da realização de testes de conhecimento linguístico de
língua inglesa, conhecidos como exames de proficiência, da marca TOEFL,
modo iTP. Ao longo de 2015 foram realizadas 13 distintas aplicações. A saber:

APLICAÇÃO DO EXAME TOEFL EM 2015
DATA
AÇÃO
10/04 (sexta-feira)
Câmpus SJDR (noite)
11/04 (sábado)
Câmpus Barbacena (manhã)
24/04 (sexta-feira)
Câmpus Rio Pomba (tarde)
24/04 (sexta-feira)
Câmpus Muriaé (noite)
06/05 (quarta-feira)
Reitoria (noite)
09/05 (sábado)
Câmpus Juiz de Fora (manhã)
18/11 (quarta-feira)
Aplicação especial SkWB (Barbacena)
18/11 (quarta-feira)
Aplicação especial SkWB (Rio Pomba)
20/11 (sexta-feira)
Campus SJDR (noite)
21/11 (sábado)
Campus Barbacena (manhã)
26/11 (quinta-feira)
Campus Muriaé (noite)
27/11 (sexta-feira)
Campus Rio Pomba (tarde)
05/12 (sábado)
Campus Juiz de Fora (manhã)

10.

Relação das atividades desempenhadas ao longo do ano

Com a intenção de dar maior visibilidade nas ações desenvolvidas por
este setor ao longo do ano de 2015, descrevemos abaixo, de forma objetiva,
seguida de suas respectivas datas de realização, um breve histórico topicalizado
das atividades executadas pela Assessoria de Relações Internacionais do
IFSudesteMG.
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03/01/2015 – Recepção das estudantes norte-americanas que vieram ao Brasil
para participar do Programa “One Hundred Thousand Strong”
05 a 16/01/2015 –Atividades em Rosário da Limeira do Programa One Hundred
Thousand Strong.
18 a 22/012015 – Atividades no campus Rio Pomba do Programa One Hundred
Thousand Strong.
23/01/2015 – Encerramento das atividades do programa internacional na sede
do Education USA, na cidade do Rio de Janeiro, com a participação da gestora
para América Latina do escritório internacional e da adida cultural do consulado
dos Estados Unidos.
12/02/2015 – Reunião no campus Juiz de Fora com alunos do curso de
Bacharelado em Sistema de informação sobre oportunidade de mobilidade
internacional;
20/02/2015 – Reunião de gestão com o Reitor;
23/02/2015 – Participação das aulas inaugurais dos cursos superiores no
campus Rio Pomba (tarde e noite);
27/02/2015 – Reunião com a Pró-Reitoria de Pesquisa sobre o projeto de
mobilidade de servidores para o Programa Professores para o Futuro –
Finlândia.
04/03/2015 – Participação em webinar com o Partner of Americas (EUA);
09/03/2015 – Reunião com a coordenação Forinter, através do Skype.
10/03/2015 - Reunião com a coordenação Forinter, através do Skype.
12/03/2015 – Treinamento para aplicadores TOEFL (on line)/ Realização do
encontro Tandem de Idiomas/REI;
16/03/2015 – Reunião com Reitor e toda equipe da Reitoria;
17/03/2015 – Participação do encontro Podium Conrio, na sede do CEFET-Rio;
20/03/2015 - Reunião com a coordenação Forinter, através do Skype;
24 a 26/04/2015 – Viagem à Brasília para Reunião do Grupo Forinter e reunião
de organização do Forum Mundial;
01/04/2015 – Reunião com reitor para assinatura de convênios com o Edmonds
Community College (EUA) e com a Tomsky Pedagogical State University
(Russia);
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03/04/2015 – Conversa no campus Juiz de Fora com professores interessados
no programa de energias renováveis.
08/04/2015 – Ida ao campus Rio Pomba para participar de atividade com o
Professor Luc Vankrunkeesven (Wervel/Bélgica) e reunião com a comissão de
organização do Forum de agroecologia;
10/04/2015 – Aplicação do teste TOEFL no campus São João del Rei;
11/04/2015 – Aplicação do teste TOEFL no campus Barbacena;
14/04/2015 – Participação da reunião ordinária do colégio de dirigente para levar
a temática do Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica em Recife;
15/04/2015 – Reunião com a Fundação Universia (manhã) e conversa com
alunos do curso de engenharia metalúrgica sobre oportunidade de intercâmbio
no exterior;
16/04/2015 – reunião por videoconferência com Fanny Santos (ministério da
Agricultura na França) referente ao Forum Ciência e Sociedade;
17/04/2015 – Reunião na Diretoria de Extensão do campus JF sobre
procedimentos de aproveitamento de atividades em mobilidade internacional;
22 e 23/04/2015 – Viagem para Recife. Participação da reunião de organização
do Forum Mundial.
24/04/2015 – Aplicação do TOEFL nas unidades Rio Pomba (tarde) e Muriaé
(noite);
06/05/2015 – Aplicação do TOEFL na Reitoria;
09/05/2015 – Aplicação do TOEFL no campus Juiz de Fora;
11/05/2015 – Reunião de orientação pré-viagem com família de intercambistas;
treinamento TOEFL;
13/05/2015 – Reunião com Oxford University Press referente aos livros didáticos
para o Centro de Línguas;
16/05/2015 – Organização logística para a chegada do Professor John Motloch
e alunos da Ball state University;.
19/05/2015 – Videoconferência com Fanny Santso
Agricultura/França) sobre o Forum Ciência e Sociedade;

(Ministério

da

20/05/2015 – Reunião com Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional sobre
PDI;
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22 a 29/05/2015 – Ida à Boston (EUA) para participar como palestrante do
Partners of America capactity building e da NAFSA. Viagem sem ônus para o
IFSudesteMG. Diárias pagas com recurso aprovado projeto Fapemig. Passagem
custeada pelo governo dos Estados Unidos.
01 a 03/06/2015 – Forum Internacional de agroecologia no campus Rio Pomba.
O projeto aprovado nos Estados Unidos custeou a vinda do Professor John
Motloch e 10 alunos alunos da Ball State University para participar da atividade.
10/06/2015 – Reunião com docentes para mensurar os impactos das ações de
internacionalização;
12/06/2015 – Chegada dos voluntários franceses Marie Dequirez e Edouard
Leplus para atuação no campus Barbacena;
16/06/2015 – Condução dos voluntários franceses para atividades no campus
Barbacena e reunião de orientação pré-viagem para aluno em mobilidade;
17/06/2015 – Reunião com Reitor para discutir pautas de internacionalização;
20/06/2015 – Participação de evento no campus Barbacena organizado pela
Professora Regina Lianda tratando da temática da mobilidade internacional;
24 e 25/06/2015 – Reunião de organização da parceria dos institutos federais do
estado de Minas Gerais com os liceus franceses. Participação do IFMG,
IFSuldeMinas, IFNMG e o IFSudesteMG, além dos oito estudantes franceses
voluntários presentes no Brasil e Fanny Santos (francesa, do Ministério da
Agricultura da França).
29 e 30/06/2015 – Visita de Ayesha Williams (Association of Colleges/Reino
Unido) para conhecer as dependências da Reitoria, campus Juiz de Fora e
campus Barbacena, para implementação do programa Skills without Borders.
01 e 02/07/2015 – Reunião em Brasília na sede da FioCruz para discutir a
organização do Forum Ciência e Sociedade, a se realizar na França, no mês de
outubro; Presença dos voluntários franceses, da representante do Ministério da
Agricultura da França, dos IFs do estado de Minas Gerais e de outras instituições
da Rede Federal de Educação Tecnológica.
06/07/2015 – Participação de banca de seleção de bolsistas para o Centro de
Língua para as vagas de língua espanhola na Universidad Nacional de La Plata,
na Argentina. 20/06/2015 – Viagem sem ônus para o IFSudesteMG. Passagens
áreas e diárias internacionais pagas com recurso aprovado na FAPEMIG.
08 a 09/07/2015 – Reunião em Brasília com Paulo Leão (NEPI/SETEC/MEC) e
com Ayesha Williams (Association of Colleges) para tratar da implementação do
programa Skills without Borders.
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14 a 20/07/2015 – Ida a cidade de Washington, capital dos Estados Unidos, para
participar do curso de planejamento estratégico em relações internacionais
promovido pela NAFSA. Viagem sem ônus para o IFSudesteMG. Passagens
áreas e diárias internacionais pagas com recurso aprovado na FAPEMIG.
22/07/2015 – Reunião por Skype com Julian Venis (Londres);
28 e 29/07/2015 – Ida à Cuiabá (MT) para participar do 1º Forum de Relações
Internacionais do IFMT como convidado da instituição. Viagem sem ônus para o
IFSudesteMG.
15/08/2005 – Chegada das intercambistas argentinas que irão colaborar com o
Centro de Línguas;
17/08/2015 – Ida à Brasília para participar como palestrante do Seminário
promovido pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior
(SERES/MEC)
21/08/2015 – Formalização da chegada dos estudantes estrangeiros no Brasil
para colaborar com o Centro de Línguas (Policia Federal, Receita Federal,
Banco, Assinatura de Termo de Compromisso, ...)
25/08/2015 – reunião dos coordenadores Idiomas sem Fronteiras, em Brasília;
30/08/2015 – Divulgação dos resultados da chamada que selecionou alunos de
Rio Pomba e Barbacena para participar do Fórum Ciência e Sociedade, na
cidade de Arras na França.
31/08/2015 – Reunião com Fundação Universia;
07 a 11/09/2015 – ajustes na agenda referente às atividades a missão à Europa
na segunda quinzena de setembro.
13 a 27/09/2015 – Missão internacional CONIF. Viagem sem ônus para o
IFSudesteMG. Passagens áreas e diárias internacionais pagas com recurso
aprovado na FAPEMIG. Foram desenvolvidas atividades no Reino Unido
(Londres e Crewe) referente ao projeto Skills without Borders, na cidade do Porto
(Portugal) e em quatro cidades finlandesas.
30/09/2015 – Embarque do estudante do IFSudesteMG que integrará a
comissão de organização do fórum Ciência e Sociedade;
05 a 09/10/2015 – Organização dos detalhes para viagem da comitiva da
instituição para o Forum Ciência e Sociedade, na cidade de Arras, França.
11/10/2015 – Embarque de dois professores e dois alunos para o evento na
França.
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18 a 25/10/2015 – Ida à França para participar da gestão internacional do Forum
Ciência e Sociedade. Viagem com ônus limitado para o IFSudesteMG.
Passagens áreas pagas com recurso aprovado na FAPEMIG. Diárias 50%
disponibilizadas pelo IFSudesteMG (não pagas até o presente momento
06/01/2016);
21/10/2015 – Aproveitando a permanência em território francês, na companhia
do coordenador do curso de agroecologia do campus Rio Pomba, Eli Lino de
Jesus e do coordenador do curso de Gestão Ambiental, Geraldo Majela Salvio,
fomos a Bruxelas (Bélgica) para um reunião no Instituto Wervel, para
formalização de uma parceria.
29/10/2015 – Participação como palestrante do II Encontro das Engenharias
30/10 a 03/11/2015 – Organização do IV Seminário de Internacionalização do
IFSudesteMG;
04/11/2015 – Realização do IV Seminário de Internacionalização do
IFSudesteMG; Lançamento do Edital do Programa Skills without Borders;
09/11/2015 – Coordenação de mesa redonda sobre programas internacionais
envolvendo servidores com fomento da SETEC/MEC dentro da programação do
SIMEPE 2015;
10 e 11/11/2015 – Reunião ordinária Forinter em Brasília;
18/11/2015 – Aplicação especial do TOEFL para candidatos do Programa “Skills
without Borders”; Realização de treinamento do TOEIC Bridge;
20/11/2015 – Aplicação do TOEFL no campus São João del Rei;
21/11/2015 – Aplicação do TOEFL no campus Barbacena;
24/11/2015 – Reunião com Pró-Reitor de Administração para discussão sobre o
projeto do programa IFSudesteMG Internacional;
25/11/2015 – Reunião no campus santos Dumond com professores interessados
em participar de programas internacionais;
26/11/2015 – Aplicação do TOEFL em Muriaé;
27/11/2015 – Aplicação do TOEFL no campus Rio Pomba (tarde); Reunião em
Barbacena com Diretor Geral (fim de tarde);
28/11/2015 – Aplicação TOEIC no campus I do CEFET-MG na cidade de Belo
Horizonte;
30/11/2015 – Reunião na Embaixada da França em Brasília sobre a cooperação
franco-brasileira em Recursos Naturais;
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05/12/2015 – Aplicação do TOEFL no campus Juiz de Fora;
15/12/2015 – Apresentação do Projeto IFSudesteMG Internacional no Colégio
de Dirigentes.
17/12/2015 – Reunião de avaliação de gestão com o Reitor;

11.
Resumo dos servidores e demais colaboradores da Assessoria de
Relações Internacionais
Com o fim de dar mais transparência às atribuições de todos os
servidores e colaboradores envolvidos com atividades profissionais junto à ARI,
apresenta-se abaixo um breve índice descritivo de atividades desenvolvidas para
cada pessoa destacada.

11.1. Carla Prates Farias


Acompanhamento dos discentes em mobilidade internacional no

desenvolvimento acadêmico e bem estar (físico e psicológico), facilitando a
comunicação entre aluno, Câmpus de origem e coordenação de curso;


Controle dos Relatórios de Atividades Acadêmicas (relatórios parciais e

final) e feedback ao discente quanto às informações apresentadas em tais
documentos;


Manutenção do banco de dados atualizado com informações de contato

do discente ( no Brasil e exterior) e de seus pais ou responsáveis;


Organização e atualização das pastas de documentos dos discentes em

mobilidade;


Orientação sobre os aspectos burocráticos para convalidação de

disciplinas e validação de estágio;


Criação de processo para convalidação das disciplinas cursadas em

mobilidade e encaminhamento para a coordenação do curso;


Criação de processo para validação de estágio e encaminhamento para

avaliação e parecer do supervisor de estágio e futuro encaminhamento para o
departamento responsável pelo reconhecimento do estágio em cada Câmpus de
origem;
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Arquivamento dos processos finalizados e prestar informações sobre

documentação na pasta do aluno quando solicitado pelo Câmpus de origem.

11.2. Heron José Bacellar de Lima


Identificação de moradia para o aluno internacional;



Acompanhamento do bem-estar do estudante estrangeiro;



Interlocução com as instituições de origem dos estudantes internacionais;



Emissão de certificados e declarações, em língua portuguesa e/ou

inglesa, francesa e/ou espanhola, atestando a natureza da atividade
desenvolvida pelo aluno ao longo de sua permanência no Brasil;


Controle do pagamento das bolsas concedidas a alunos internacionais.

11.3. Olivia Ghetti


Criação, em parceria com o Assessor de Relações Internacionais, Wagner

Belo, do projeto para o Programa de Mobilidade Internacional IFSudesteMG
INTERNACIONAL;


Apresentação, em parceria com o Assessor de Relações Internacionais,

Wagner Belo, da proposta do Programa de Mobilidade Internacional
IFSudesteMG INTERNACIONAL junto ao Colégio de Dirigentes no dia 15/12/15;


Análise e controle dos convênios existentes expirados, em vigor e a

vencer;


Renovação do convênio existente junto à Universidad Nacional de La

Plata;


Análise jurídica e envio de consulta À Procuradoria sobre a viabilidade de

formalização de parceria entre o IFSudesteMG e a ONG Wervel, de Bruxelas;


Análise e edição de contratos de parcerias internacionais;



Auxílio no processo de envio dos alunos selecionados pelo Programa

Skills without Borders para o Reino Unido;
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11.4. Luciana Damasceno Kreutzfeld


Desenvolvimento do projeto de um curso de português para estrangeiros,

o qual será aplicado em 2016;


Divulgação prévia do curso, com a colaboração da bolsista Laryssa Prado,

através de folder distribuído na Finlândia em ocasião de um evento;


Reunião com os intercambistas vindos do Reino Unido, Argentina e

Estados Unidos para discutir sobre os cursos de inglês e espanhol do Centro de
Línguas;


Aulas de português para os bolsistas estrangeiros todas as sextas-feiras

até o mês de dezembro;


Organização da aplicação do exame de proficiência em língua inglesa,

TOEFL, com as seguintes ações: cadastramento e homologação das ofertas em
cada campus; pré-inscrição dos alunos; resolução de problemas com cadastro
de servidores; pedido de provas; e auxiliar a bolsista de comunicação na
divulgação das ofertas; separação do material para as aplicações do TOEFL;


Participação no Seminário de Relações Internacionais;



Organização dos documentos e auxílio na seleção dos estudantes que

participarão do programa Skills Without Borders.

11.5.


Laryssa Gabriele Moreira do Prado

Manutenção das as páginas da Assessoria de Relações Internacionais no

Facebook

(Assessoria

de

Relações

Internacionais

IFSudesteMG

–

IFSudesteMG International) com intuito de publicitar ações da ARI bem como
oferecer conteúdos relevantes e de interesse dos alunos quanto à
internacionalização da educação;


Desenvolvimento de conteúdo para alimentação das páginas do

Facebook;


Desenvolvimento de material gráfico para eventos, promoção e

divulgação da ARI;
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Criação do Banco de Dados dos alunos de graduação do IFSudesteMG

com intuito de divulgar as atividades da ARI;


Auxílio nos processos de editais em aberto (Skills Without Borders).



Atualização de dados do site da ARI (www.ifsudestemg.edu.br/internacional);



Acompanhamento da agenda de aniversários de alunos e do setor.
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Contato
internacional@ifsudestemg.edu.br
www.ifsudestemg.edu.br/internacional
(32) 3257-4164, 3257-4165 e 98453-1944
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