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Estimados senhores,
Com o fim de dar a devida transparência às atividades realizadas pela Assessoria de Relações
Internacionais do IFSudesteMG, o presente relatório de gestão visa apresentar, de forma
sucinta, as ações executadas por este setor ao longo do ano de 2012.
Apresentaremos os dados de forma sistematizada e, para facilitar o acesso, organizaremos o
documento com os aspectos referentes à Estrutura Interna, seguiremos com dados de
Recursos Humanos, seguidos dos acordos de cooperação existentes e da Infraestrutura do
setor.
Não pretendemos fazer este material um exaustivo instrumento de gestão pois apenas
pretendemos dar publicidade ao trabalho executado por este setor de administração pública.
Qualquer interessado em obter maiores detalhes das informações apresentadas poderá
solicitar esclarecimentos diretamente à ARI do IFSudesteMG, quer seja por e-mail, quer seja
pessoalmente.

1. Identificação do Setor
Assessoria de Relações Internacionais
Localização: Rua Delfim Moreira, 285, Grambery, Juiz de Fora.
Telefone: (32) 3216-2611
E-mail Institucional: internacional@ifsudestemg.edu.br
Página do Facebook: http://www.facebook.com/pages/Assessoria-de-Rela%C3%A7%C3%B5esInternacionais-do-IFSudesteMG/490711547620492

2. Estrutura Interna

2. 1. Estrutura Interna


Construção do regimento interno da Assessoria Internacional do IFSudesteMG



Estruturação do fluxograma de execução de ações da ARI (modelo EAP), disponível no
Anexo 1 deste documento.



Organização da normatização da mobilidade acadêmica (ainda aprovada no CEPE)

3. Recursos Humanos

3.1. Pessoas do setor
3.1.1. Servidor Responsável pelo Setor: Wagner Eduardo Rodrigues Belo
SIAPE do Servidor: 1602786
E-mail Institucional: wagner.belo@ifsudestemg.edu.br
Data de nomeação para o cargo: 20/09/2011
Gratificação para a função: Não disponível para o servidor
Telefone Institucional: Não disponível para o servidor

3.1.2. Bolsista BGCT-III/Fapemig: André Squizatto de Oliveira
E-mail Institucional: internacional@ifsudestemg.edu.br

3.2. Capacitação
3.2.1. Participação do curso de Gerenciamento de Projetos, na Escola Nacional de
Administração Pública, em Brasília;
3.2.2. Participação do Fórum de Assessores Internacionais da Rede Federal de Educação
Profissional – FORINTER
3.2.3. Participação de Fórum Internacionais de discussão de internacionalização de estudos.

3.3. Eventos
3.3.1. Integrante da comissão de organização do II Fórum Mundial de Educação Tecnológica,
em Florianópolis.
3.3.2. Organização da caravana do IFSudesteMG para o II Fórum Mundial de Educação
Tecnológica (84 pessoas)
3.3.3. Participação da reuniões do Forinter
3.3.4. Ida ao Seminário de Acesso ao Ensino Superior no Brasil e nos EUA: ENEM e SAT, em
Brasília;
3.3.5. Frequências às reuniões dos coordenadores do Programa Ciência sem Fronteiras,
promovidas pela CAPES e CNPq, em Brasília.
3.3.6. Realização do I Seminário de Internacionalização do IFSudesteMG, nas dependências do
Campus Juiz de Fora, no dia 23 de outubro de 2012.
3.3.7. Ida ao evento promovido pelo British Council em São Paulo de aproximação das
universidades britânicas com Instituições brasileiras.

3.3.8. Participação do vento “Diálogo Brasil-China em Educação”, no Memorial da América
Latina, em São Paulo.

3.4. Missões Internacionais
3.4.1. Ida à Inglaterra para apresentação do IFSudesteMG e para a assinatura de convênio da
Instituição com a NewCastle University, para formalização de parceria na área de transporte
ferroviário.
3.4.2. Ida à Medellín, na Colômbia, para participar do evento “Ciudad Global: vivir Brasil”,
representando o IFSudesteMG e o CONIF.
3.4.3. Ida à Veracruz, México, para participar do XII Colóquio Internacional de Gestão
Universitária nas Américas (sem ônus para a Instituição)

4. Acordos, convênios, mobilidade e promoção da internacionalização

4.1. A ARI do IFSudesteMG vem estreitando relações com Instituições de diversas partes do
mundo, de forma a identificar as oportunidades internacionais que dialoguem com as
propostas atuais das atividades acadêmicas em curso em nossas unidades. Os acordos que já
se encontram assinados, formalizados e em atividades são os seguintes:

País
Canadá

Instituição
Camosun College

Portugal

Instituto Superior Técnico da
Universidade de Lisboa
Instututo Politécnico de
Bragança
Universidad Nacional de La
Plata
Pontifícia Universiadd
Bolivariana
NewCastle University
Università di Pisa

Portugal
Argentina
Colombia
Inglaterra
Itália
Bélgica
Brasil

Brasil
Brasil

Katholieke Universiteit
Leuven
Associação Brasileira de
Intercâmbio Professional e
Estudantil - ABIPE
AIESEC
British Council em São Paulo

Tipo de atividade
Participação de alunos em intercâmbio acadêmico
no âmbito do Programa Ciência sem Fronteiras
Participação de alunos em intercâmbio acadêmico
no âmbito do Programa Ciência sem Fronteiras
Participação de alunos em intercâmbio acadêmico
no âmbito do Programa Ciência sem Fronteiras
Intercambio acadêmico
Intercambio acadêmico
Pesquisa
Participação de alunos em intercâmbio acadêmico
no âmbito do Programa Ciência sem Fronteiras
Participação de alunos em intercâmbio acadêmico
no âmbito do Programa Ciência sem Fronteiras
Intercâmbio Incuming e Outgoing

Intercâmbio Incuming e Outgoing
Aplicação dos exames de proficiência em língua
inglesa

Além destes, outros estão sendo em processo de negociação, dentre os quais podemos citar
instituições na Rússia, China, Espanha, Argentina, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália.

4.2. Mobilidade acadêmica
O IFSudesteMG vem participando desde o princípio do Programa Ciência sem Fronteiras e até
o momento temos 11 alunos aprovados para graduação sanduíche no exterior, sendo 3 do
câmpus Barbacena, 1 do câmpus Rio Pomba, e 7 do câmpus Juiz de Fora. Além disso, tivemos
no ano de 1 estudante americano, 1 francês, 1 boliviano, 1 argentina e 1 lituano realizando
intercâmbio nas dependências de nossas unidades acadêmicas e cujas atividades foram
intermediadas pela ARI1.
O IFSudesteMG também conta com a aprovação de 2 professores em processo de pósdoutoramento no Programa Ciência sem Fronteiras.

4.3. Acompanhamento de intercambistas
A ARI do IFSudesteMG acompanhou todo o processo de mobilidade acadêmica dos estudantes
mencionados, orientando-os desde os momentos de solicitação e emissão de documentos
para viagem, orientações pré-viagem, bem como o acompanhamento mensal das atividades
executadas no exterior. Foram feitas reuniões com os familiares, conversas direcionadas com
os estudantes, identificação de estrutura de moradia no exterior, reserva de carro para levalos ao aeroporto, negociação de prazos junto à Policia Federal para a emissão de passaportes,
ida aos consulados para emissão de vistos.
Para os estudantes estrangeiros também foi feito o trabalho similar de recepção destes alunos.
Buscamos ambientá-los no contexto acadêmico, regularizamos a condição de estrangeiros
junto à Policia Federal e demãos as orientações compatíveis com a atividade que seria
desenvolvida no Brasil.

4.4. Promoção de cursos de língua estrangeira
4.4.1. A ARI do IFSudesteMG produziu um projeto de construção do Centro de Línguas para o
fomento do ensino de língua estrangeiras na Instituição e, no momento, está em tramitação
na Procuradoria de Estado vinculada ao IFSudesteMG para verificação de viabilidade jurídica
para sua execução.

1

Outros intercâmbios ocorreram em nossa Instituição ao longo do ano de 2012. Entretanto, neste
documento só estão inseridas as ações realizadas pela Assessoria de Relações Internacionais do
IFSudesteMG.

4.4.2. Criação de um projeto piloto no campus Juiz de Fora para o ensino de inglês, realizado
ao longo do ano 2012.

4.5. Aplicação de exames de proficiência em língua estrangeira
A ARI do IFSudesteMG realizou nos meses de novembro e dezembro os exames APTIS e IELTS,
ambos do British Council, nivelamento e testes de proficiência em inglês para os interessados
em participar o programa Ciência sem Fronteiras.

5. Infraestrutura

5.1. Organização do espaço físico da ARI


Definição da sala de atendimento da ARI do IFSudeste na Sede II da Reitoria.

5.2. Aquisição de equipamentos


Compra de dois computadores all in one com recurso conseguido com a aprovação de
projeto da ARI junto à FAPEMIG;



Compra de um notebook com recurso conseguido com a aprovação de projeto da ARI
junto à FAPEMIG;

6. Diálogo com a comunidade Interna

6. 1. Com o fim de identificar as necessidades institucionais, a ARI do IFSudesteMG vem
estabelecendo uma série de diálogos com o Reitor, Diretores Gerais, Diretores Sistêmicos dos
câmpus, Coordenadores dos cursos superiores, Professores e Técnicos Administrativos;
6.2. Para facilitar a transmissão de informações, a ARI do IFSudesteMG criou uma conta no site
de redes sociais Facebook para que se tornasse mais ágil a divulgação de oportunidades a toda
a comunidade interna;
6.3. Foi criado um banco de dados, que está sob constante atualização, para que tenhamos
informações sobre nossa comunidade interna.

