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Estimados Senhores,

Com o fim de dar a devida ciência das ações desenvolvidas
no ano de 2013 pela Assessoria de Relações Internacionais do
IFSudesteMG, o presente documento visa expor de forma
sucinta todas as atividades estabelecidas.
A produção deste material tem por finalidade dar a devida
publicidade e transparência que compete ao servidorismo
público, fazendo que assim a Assessoria de Relações
Internacionais siga neste exitoso caminho de estabelecimento
de um vínculo de confiança e credibilidade junto à nossa
comunidade interna e também com os nossos inúmeros
parceiros nacionais e internacionais.
Caso se faça necessário o aprofundamento de algum item
incluído, ou ainda algum tema diretamente relacionado
com as relações internacionais no IFSudesteMG, coloco-me
inteiramente à disposição para todos os esclarecimentos
necessários.
Receba desde já meus cumprimentos,

Wagner Belo

Dezembro de 2013
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1. Equipe e localização
Localização do setor:
Reitoria – Sede II
Rua Delfim Moreira, 285
Granbery – Juiz de Fora – MG

Servidor responsável pelo setor: Wagner Eduardo Rodrigues Belo
Telefone institucional utilizado pelo servidor: (32) 8453-1944
e-mails de contato: internacional@ifsudestemg.edu.br ,
wagner.belo@ifsudestemg.edu.br , acompanhamento.ari@ifsudestemg.edu.br e
pedagogico.ari@ifsudestemg.edu.br

Equipe de trabalho:
1.
2.
3.
4.
5.

Wagner Belo (Assessor de Relações Internacionais)
Carla Prates (servidora lotada na Pró-Reitoria de Extensão que colabora com a ARI)
Livia Soares Xavier (bolsista FAPEMIG)
João Mendes Neves (estagiário)
Clarissa Duarte (voluntária)

_______________________________________________________________________

2. Identificação das ações desenvolvidas em 2013
 Consolidação da ARI no IFSudesteMG
 Construção da definição de perfil de excelência discente do IFSudesteMG com a
participação dos alunos
 Criação e implementação do Centro de Línguas do IFSudesteMG
 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.
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3. A internacionalização do IFSudesteMG em números
O processo de internacionalização na estrutura acadêmica tem gerados diversos
impactos nas práticas sociais e pedagógicas praticadas em nossa instituição desde seu início.
Desde instrumentos diversos, é possível identificar que muitos estudantes se mostram mais
motivados em incrementar seu desempenho acadêmico, em manter um coeficiente de
rendimento alto, em participar em projetos de iniciação científica, iniciação à docência, a
programas de educação Tutorial, em atividades de extensão. Foi também possível perceber
um crescente interesse pelo aprendizado de línguas estrangeiras e nas formas de obter uma
certificação oficial para comprovar tais habilidades linguísticas.
Não se pode deixar de comentar que a principal força propulsora deste avanço se
dá em relação ao Programa Ciência sem Fronteiras. Através dele, conseguimos, de fato,
propiciar a inserção de nossa comunidade acadêmica no espaço da mobilidade internacional, e
assim motivar que o nosso alunado busque as condições necessárias para participar dos editais
lançados pelo governo federal e conorrer a uma das vagas disponíveis.
O gráfico abaixo demonstra a evolução da mobilidade outgoing no IFSudeste nos
dois últimos anos.
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No ano de 2013, 58 estudantes foram aprovados em programas de mobilidade
internacional e este número pode ultrapassar o número de 100 se considerar que temos 66
candidaturas submetidas ao Ciência sem Fronteiras que ainda não foram avaliadas pelas
agências de fomento. O resultado deste processo em aberto só será divulgado no próximo ano
e optaremos por incluir os resultados no montante para o ano de 2014. Considerando os
números atuais, é possível dizer que a evolução da mobilidade outgoing em 2013 em
comparação com a realidade de 2012 foi de 725%, em que passamos de 8 estudantes em
mobilidade internacional (2012), para 58 (2013).
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A origem dos estudantes aprovados pode ser identificada no gráfico abaixo. A
maioria dos aprovados é do câmpus Juiz de Fora, mas o crescimento percentual em relação ao
ano anterior também demonstra que aos poucos as demais unidades acadêmicas vão também
se inserindo neste contexto de internacionalização. Nas chamadas ainda em curso temos
alunos de todos os câmpus que ofertam cursos no nivel superior. O resultado será
contabilizado no relatório do ano 2014.
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Em relação aos cursos que já tiveram estudantes aprovados em programas de
mobilidade internacional, o quadro que temos é que os cursos de tecnologia são os que
aprovam o maior quantitativo de candidatos. Se considerarmos que a mairoria dos cursos
abaixo descritos não estavam na listagem do ano anterior, percebemos que houve um grande
incremento da mobilidade internacional nos cursos superiores ofertados por nossa instituição.
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Outro ponto que merece destaque é o referente à mobilidade incoming. No ano
de 2012 apenas tivemos a presença de dois estrangeiros em nossa instituição. Em 2013 este
número teve um incremento de 850%, passando para a presença de 17 estudantes
estrangeiros participando diretamente das atividades desenvolvidas nas unidades acadêmicas.
Dentre as nacionalidades presentes em nossa instituição, tivemos estudantes da Argentina,
Colombia, Peru, México, Suiça, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Ucrânia, Hong Kong, Russia,
Azerbaijão, Paquistão, Espanha, Alemanha. Os dados podem ser observados no gráfico 4, que
se encontra abaixo.
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Em favor da inserção da instituição em um cenário internacional, novos acordos
passaram a compor o universo de interesse de alunos e servidores. O IFSudesteMG tanto
atuou ativamente na captação de parceiros internacionais, solicitando a assinatura de acordos
com instituições de outros países, como também foi buscado por agências e instituições de
ensino para a formalização de acordos.
Os acordos firmados versam sobre a mobilidade acadêmica de alunos e
servidores, sobre a participação colaborativa em pesquisa e extensão acadêmica, em
transferência de créditos acadêmicos, em isenção de taxas administrativas e acadêmicas,
quando existem, e outras questões facilitadoras do intercâmbio entre o IFSudesteMG e
parceiros internacionais.
No que se refere ao quantitativo, até o ano de 2012, dispúnhamos de 2
memorandos de entendimento assinados. No ano de 2013 este quantitativo sofreu um
acréscimo de 750%, fazendo-nos estar com 15 acordos assinados e em vigência no momento.
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4. Atividades desenvolvidas no ano 2013 e que se encontram concluídas


Levantamento de dados para definição do perfil institucional -> data de
conclusão: 31/12/13
Breve Descrição: Na elaboração do projeto, antes da submissão à FAPEMIG, foram
já identificados alguns dados que definiriam o perfil institucional da Assessoria de
Relações Internacionais. Assim, foram definidas as políticas de conduta da ARI, em
relação aos acordos e convênios que seriam firmados, e a partir da definição das
políticas de conduta, foi possível também traçar o perfil profissional requerido
para a equipe de trabalho da ARI.



Construção do Regimento Interno da Assessoria de Relações Internacionais ->
data de conclusão: 31/12/12
Breve Descrição: Idem ao tópico anterior. Na elaboração do projeto, antes da
submissão à FAPEMIG, foram já identificados alguns dados que definiriam o perfil
institucional da Assessoria de Relações Internacionais. Assim, foram definidas as
políticas de conduta da ARI, em relação aos acordos e convênios que seriam
firmados, e a partir da definição das políticas de conduta, foi possível também
traçar o perfil profissional requerido para a equipe de trabalho da ARI.



Elaboração de documentos padrões para a formalização das parcerias
internacionais, devidamente autorizados pela Procuradoria -> data de conclusão:
31/12/12
Breve Descrição: Visando a responsabilidade jurídica da ARI, em relação aos
acordos internacionais que seriam firmados a partir da implementação da mesma.
Foi feita uma consulta junto à Procuradoria de Justiça do IFSUDESTE/MG, para
padronizar os documentos a serem emitidos, com todos os respaldos legais.
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Definição da equipe de trabalho -> data de conclusão: 01/3/13
Breve Descrição: Através de um processo seletivo, foi definida a equipe de
trabalho da Assessoria de Relações Internacionais do IFSUDESTE/MG. O processo
seletivo se deu através da análise dos currículos dos candidatos, entrevista e
também de análise da reação dos candidatos diante de situações vividas na ARI.
Na presente seleção, foi selecionada a bolsista Lívia Soares Xavier (currículo em
anexo), que hoje, integra a equipe de trabalho da ARI.



Estabelecimento da consolidação da política institucional para a Assessoria de
Relações Internacionais -> data de conclusão 30/4/13
Breve Descrição: Com a equipe de trabalho da ARI e as políticas internas de
condutas definidas, foi possível a elaboração e o estabelecimento de uma política
institucional da ARI. Isto é, foram definidos critérios de excelência dos alunos do
IFSUDESTE/MG que desejam participar de qualquer programa de mobilidade
acadêmica internacional, também definir os critérios a serem exigidos para
intercambistas internacionais que se interessam no ensino de línguas no Instituto,
e também o perfil institucional desejado para as possíveis instituições
internacionais parceiras.

ATIVIDADES CONCLUÍDAS

DATA DE CONCLUSÃO

Levantamento de dados para definição do perfil institucional

31/12/2012

Construção do regimento interno da ARI

31/12/2012

Elaboração de documentos de parcerias autorizados pela procuradoria

31/12/2012

Definição da equipe de trabalho

01/03/2013

Estabelecimento da consolidação da política institucional da ARI

30/04/2013
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5. Atividades em desenvolvimento


Reconhecimento dos possíveis parceiros acadêmicos internacionais -> data
prevista de conclusão: 30/06/2014 -> 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 -> data prevista de conclusão:
30/06/14 -> atividade de fluxo contínuo
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Breve Descrição: O contato com os parceiros do IFSUDESTE/MG se dá através de
emails, telefonemas e algumas vezes por correspondência (física).


Formalização de convênio de colaboração internacional através da assinatura de
“Memorando de Entendimento” -> data prevista de conclusão: 30/06/14 ->
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 -> data prevista
de conclusão: 30/06/2014 -> 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 técnicosadministrativos 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 -> data prevista de conclusão:
30/06/2014 -> 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 -> data prevista de
conclusão 30/06/2014 -> atividade de fluxo contínuo
Breve Descrição: Com o intuito de se inserir mais no cenário internacional e
também entender melhor as relações internacionais, é 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.

Cronograma de atividades a serem concluídas
ATIVIDADES A SEREM CONCLUÍDAS

DATA DE CONCLUSÃO

Reconhecimento de possíveis parceiros internacionais

30/06/2014

Estabelecimento de contato com os parceiros

30/06/2014

Formalização de "Memorando de Entendimento"

30/06/2014

Envio de estudantes, professores e técnicos-administrativos

30/06/2014
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Realização de Missões e visitas aos parceiros

30/06/2014

Capacitação na área de cooperação e relações internacionais

30/06/2014
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6. Relação das atividades desempenhadas ao longo do ano

Aproximação da Ari às comunidades acadêmicas

Atendimento nos campus para levar informações da internacionalização os servidores e
orientação in loco par o Programa ciência sem Fronteiras
07/01/2013 – Atendimento no câmpus Juiz de Fora
08/01/2013 – Atendimento em câmpus Barbacena
09/01/2013 - Atendimento no câmpus Rio Pomba
11/04/2013 – Apresentação da ARI na aula inaugural do câmpus Barbacena
16/04/2013 – Apresentação da ARI na Aula inaugural do câmpus JF
06/05/2013 - Apresentação da ARI no câmpus JF
25/06/2013 – Orientações para Ciência sem Fronteiras no câmpus Juiz de Fora
26/06/2013 - Orientações para Ciência sem Fronteiras no câmpus São João Del Rei
27/06/2013 - Orientações para Ciência sem Fronteiras no câmpus Barbacena e Rio Pomba
19/08/2013 – Realização do evento “Embaixadores Globais” com a participação de
intercambistas de 8 nacionalidades no Campus Juiz de Fora.
20/08/2013 - Realização do evento “Embaixadores Globais” com a participação de
intercambistas de 8 nacionalidades no Campus Barbacena.
21/08/2013 - Realização do evento “Embaixadores Globais” com a participação de
intercambistas de 8 nacionalidades no Campus Juiz de Fora.
22/08/2013 - Realização do evento “Embaixadores Globais” com a participação de
intercambistas de 8 nacionalidades no Campus Rio Pomba.
23/08/2013 - Realização do evento “Embaixadores Globais” com a participação de
intercambistas de 8 nacionalidades no Campus Juiz de Fora.
23/10/2013 – Realização do II Seminário de Internacionalização do IFSudesteMG
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01/11/2013 - Atendimento no câmpus Rio Pomba para interessados no Ciência sem Fronteiras
04/11/2013 – Realização palestra sobre a internacionalização dos estudos durante a semana
acadêmica do câmpus Juiz de Fora
12/11/2013 – Palestra durante o I Simpósio de Pesquisa do IFSudesteMG
19/11/2013 – Apresentação do Centro de Línguas na reunião do comitê de extensão do
IFSudesteMG

Acompanhamento de alunos para realização de trâmites pré-viagem para atender as
demandas de internacionalização institucional
24/02/2013 – acompanhamento de alunos a Lavras para realização de teste de proficiência
18/04/2013 – Ida ao Rio para buscar intercambistas internacionais
10/05/2013 – acompanhamento de alunos a Belo Horizonte para emissão de passaportes
18/05/2013 – reunião pré-viagem com intercambistas e pais de alunos
22/05/2013 – Ida à Belo Horizonte para resolver pendências relacionadas com o visto da
Hungria
02/07/2013 – Particiação da Reunião do Fórum dos Assessores Internacionais (Forinter) em
Brasília
30/07/2013 – Ida ao Rio para buscar intercambistas internacionais que chegaram no país para
integrar a equipe do Centro de Línguas
08/08/2013 – acompanhamento do visa day para emissão de vistos para os Estados Unidos
destinado a alunos aprovados no CsF.

Homologação das candidaturas do Programa Ciência sem Fronteiras
07/02/2013 – candidaturas para viagem em setembro de 2013
10/04/2013 – Homologações de inscrições
15/07/2013 – Homologação para CsF
26/07/2013 Homologação para o CsF
06/12/2013 – Homologação de candidaturas

Centro de Línguas
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Fevereiro/março 2013 – definição do quantitativo de vagas a ser disponibilizada e seleção dos
intercambistas internacionais
04/04/2013 – Reunião no câmpus Juiz de Fora para definir as especificidades do Centro de
Línguas naquela unidade acadêmica.
08/05/2013 – realização do sorteio para composição das turmas do câmpus Juiz de Fora
07/08/2013 – Reunião pedagógica do Centro de Línguas na Reitoria
27/09/2013 – Reunião pedagógica do Centro de Línguas no câmpus Barbacena
01/11/2013 - Reunião pedagógica do Centro de Línguas no câmpus Rio Pomba
06/12/2013 – Reunião Final do Projeto do Centro e Línguas no ano 2013.

Gestão da ARI
26/02/2013 – saída do bolsista BGCT – III André Squizzato de Oliveira, por motivação própria.
01/03/2013 – Início das atividades da nova bolsista BGCT – III (Lívia Soares Xavier)

Missões ao exterior
01/03/2013 – ida à Dubai para representar o CONIF no Going Global 2013, com apresentação
do trabalho “The internationalization of Higher Education in Brazil from Science Without
Borders Program: the case of the Federal Network of Vocational Education”.
(viagem com ônus limitado para a instituição – parte da viagem foi financiada pelo British
Council)

Missões no Brasil
11/03/2013 – Represntação no evento MAPES 2013 na cidade de São Paulo
17/04/2013 – Ida à Brasília para a participação da reunião de apresntação do portal de
estágios e empregos do Ciência sem Fronteiras
23/04/2013 – Ida à Salvador para partipicar do 3º Seminário Brasil/Canadá, promovido pela
SETEC/ACCC
10/06/2013 – Participação da Assembléia da Associação das Universiadde de Língua
Portuguesa em Belo Horizonte
20/06/2013 – Ida à Belo Horizonte para acompanhar missão Canadense no Brasil
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30/08/2013 – Participação do evento “Como colaborar com universidades nos Estados
Unidos”, no Rio de Janeiro.
03/09/2013 – Ida a Maceió para apresentar o Centro de Língua na REDITEC 2013
20/09/2013 – Reunião com os coordenadores institucionais do Ciência sem Fronteiras na
cidade de São Paulo
01/10/2013 – Reunião do Grup Coimbra de Universidades em Natal.
14/10/2013 – Reunião ordinária do Forinter
24/10/2013 – Reunião com colleges canadenses
05/11/2013 – Desenvolvimento de trabalho de cooperação na SETEC, em Brasília
12/11/2013 – Reunião com delegação francesa para aproximação de laços acadêmicos na área
de agroecologia e meio ambiente, na cidade de Belo Horizonte
21/11/2013 – Reunião com comitiva americana na cidade do Rio de Janeiro

Participação em reuniões estratégicas
03/05/2013 – Reunião com o Santander para discutir as possibilidades do Programa Santander
Universidades
05/06/2013 – Assembléia com estudantes e servidores para definição dos critérios de
definição de excelência estudantil para participação em intercâmbio no exterior
20/11/2013 – participação da reunião de trabalho com coordenadores de cursos superiores
promovido pela SRI/UFJF

Recepção de delegações estrangeiras
16/05/2013 – Vinda de delegação americana ao câmpus Juiz de Fora
20/06/2013 – Acompanhamento de missão canadense no Brasil
23/10/2013 – Recepção de delegação italiana
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