CONVITE E INSTRUÇÕES!
Prezados professores e estudantes
Estaremos realizando o

Simpósio de
Internacionalização
da UESC, de

O que é internacionalização Universitária? “…the
intentional process of integrating an international, intercultural or
global dimension into the purpose, functions and delivery of postsecondary education in order to enhance the quality of education
and research for all students and staff and to make a meaningful
contribution to society.” (de Wit et al., 2015, p.27:
http://www.europarl.europa.eu/studies).

22 a 24 de novembro de 2016.
Neste simpósio, objetiva-se compartilhar e valorizar as experiências de ações internacionais vivenciadas por
professores e estudantes da UESC; discutir a internacionalização em casa; sistematizar ideias para a política
de internacionalização da UESC.
Como participar?
a) Inscreva-se como ouvinte (aguarde disponibilização do programa e da ficha de inscrição que estará
em breve em http://www.uesc.br/arint/)
b) Submeta Resumo sobre relatos de experiência internacional, até o dia 16 de novembro de 2016 (os
resumos serão reunidos em um caderno digital). Veja regras do resumo abaixo, os quais devem ser
submetidos pelo email inter.uesc@gmail.com PRIORITÁRIO!
c) Apresente relatos oralmente: dentre os resumos submetidos, serão selecionados alguns
ilustrativos das grandes áreas de conhecimento para apresentação oral.
Instruções para o resumo tipo “Relato de experiência científica, acadêmica e extensionista”
O professor ou pós-graduando deve descrever suas atividades internacionais tais como projetos de pesquisa
colaborativos, estágios de pós-doutorado ou sabática, disciplinas ou palestras ministradas para grupos de
alunos ou profissionais internacionais etc. O docente deverá enfatizar o aspecto operacional de “por que” e
“como” iniciou a parceria internacional e qual resultado mais importante resultou da parceira, evidenciando
que a colaboração foi imprescindível para o sucesso da atividade fim (pesquisa, ensino ou extensão).
Lembre-se: seu exemplo poderá inspirar outro docente a iniciar cooperação internacional.
Instruções para o resumo tipo “Relato de experiência acadêmica em cursos de graduação ou pósgraduação”
O estudante deve relatar sua experiência a partir de reflexões sobre as disciplinas, estágio ou pesquisa
científica etc realizados durante o intercâmbio. Recomenda-se aos autores que façam uma análise crítica,
incluindo-se um paralelo (comparação) entre os métodos de estudos e pesquisa vivenciados na UESC e
aqueles vivenciados na Universidade estrangeira.
Instrução para resumo tipo “Relatos de experiências artística e cultural”
Descreva aspectos cênicos, musicais, fotográficos, arquitetônicos, literários... enfim, demonstrações culturais
dos países que estão sendo representados. Os autores são livres para criar formas distintas das aqui
sugeridas desde que não ultrapasse. Lembre-se: seu exemplo poderá inspirar outros estudantes,
professores, técnicos e analistas a fazerem imersão cultural, linguística e artística de forma mais intensa,
durante realização de atividades internacionais.
Para qualquer dos três tipos de resumo, prepare o texto em letra Arial, tamanho 11, espaçamento simples,
mínimo de 150 e máximo de 300 palavras. O seu texto poderá ser ilustrado, desde que ilustração + resumo
juntos não ultrapassem o espaço correspondente a 20 linhas. Caso sua ilustração inclua fotos de pessoas
com nitidez, será necessário anexar o termo de consentimento para publicação da pessoa fotografada. Se há
referência disponível na internet, o endereço eletrônico deve ser citado dentro do texto. Se sua atividade
recebeu apoio financeiro, cite-o na última linha do resumo. Os resumos aprovados pela comissão científica e
cultural serão publicados eletronicamente. Um mesmo autor pode submeter até dois resumos, desde que de
tipos diferentes.

