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Idioma Quantitativo de 

turmas 

Número de 

Inscritos 

Vagas 

oferecidas 

Alemão 1 141 25 

Japonês 1 86 25 

Coreano  3  60 75 

Coreano 3 57 75 

Coreano 3 42 75 

Coreano 1 21 25 

Africâner 1 13 25 

Total 13 420 325 

 

2.4. Internacionalização em Casa 

 

2.4.1. Global July 

O Global July Program (GJP) é uma iniciativa pioneira da UFJF, que teve 

sua edição piloto em 2017. Consiste em um programa que oferece cursos de 

curta duração em todas as áreas do conhecimento, completamente ministrados 

em língua estrangeira. Os objetivos principais são fornecer um ambiente de 

internacionalização em casa para nossos alunos, além de atrair um número cada 

vez maior de alunos internacionais, aumentando assim a visibilidade de nossa 

instituição. Ademais, esse programa é capaz reforçar parcerias de nossos 

docentes com professores internacionais, com o surgimento de novos acordos e 

projetos de pesquisa conjunta. 

Em relação à edição de 2017, a segunda edição, que ocorreu entre os dias 

16 de Julho e 10 de agosto de 2018, apresentou significativa expansão. O 

número de cursos ofertados aumentou de 24 para 36, e o de professores externos 

à UFJF participando subiu de 8 para 13. Contamos também com a participação 

de professores estrangeiros aprovados no edital de professores visitantes da 

universidade. Tivemos ainda um curso ministrado em italiano, expandido os 

idiomas do programa, além de um curso do programa de pós-graduação da 

Saúde Coletiva sendo ministrado dentro do GJP, possibilidade viabilizada pela 

parceria com a Propp.  

As inscrições também aumentaram significativamente, passando de cerca 

de 700 inscrições de alunos da UFJF em 2017 para 900 inscrições na edição de 

2018. Ainda em 2017, o número de inscritos internacionais havia sido de cerca 

de 20, e neste ano, mais do que quadruplicamos o número, contando com cerca 

de 90 inscrições estrangeiras, o que demonstra a ampliação do alcance do 

programa, intensificado pela participação em feiras internacionais.  

Outra novidade dessa edição foi a realização dos side events (eventos 

paralelos), palestras abertas à toda a comunidade independente de inscrição, 

como uma forma dos professores convidados difundirem ainda mais os 

conteúdos de seus cursos e pesquisas. Também funcionaram como oportunidade 
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de expressões artísticas, como foi o caso de uma oficina de teatro ministrada em 

inglês.  

A segunda edição do GJP também contou com duas keynotes (momento de 

introdução ao tema geral) uma em seu dia de abertura, ministrada pelo prof. 

Aruã Lima, Diretor de Relações Internacionais da UFAL, e por nossa Diretora 

de Relações Internacionais, profa. Bárbara Simões; e uma em seu encerramento, 

conduzida pelo prof. Waldenor Barros, do Idioma Sem Fronteiras/MEC. A ideia 

de implementar essas keynotes foi fazer com que fosse discutida a importância 

da internacionalização nas Instituições de Ensino Superior.  

Ainda, foram incorporados ao Global July de 2018 a segunda edição do 

Cultura Sem Fronteiras e a Orientation Week do Projeto Buddy, oferecendo para 

nossos alunos e alunos intercambistas um ambiente descontraído e multicultural, 

propiciando oportunidades únicas de interação. 

Para reproduzir a atmosfera internacional criada pelo Global July no 

campus JF, foi realizado o evento Global GV nos dias 29 e 30 de outubro no 

Campus Governador Valadares. O evento contou com um curso sobre Literatura 

Brasileira e Estudos Brasileiros, ministrado em inglês pela Diretora de Relações 

Internacionais e uma sessão de esclarecimento sobre o Edital PIIGRAD 2019, 

conduzida pelo Gerente de Relações Internacionais. 

O evento permitiu aos estudantes do campus GV concorrerem em pé de 

igualdade pelas vagas do Edital de intercâmbio e lançou as sementes para 

estimular a promoção de eventos semelhantes no campus avançado da UFJF. 

 

País Quantidade de Estudantes 

Alemanha 2 

Argentina 3 

Colombia 5 

Coreia do Sul 10 

Estados Unidos 2 

Japão 1 

Mexico 1 

Venezuela 1 

Total 25 
 

 

 

 

2.4.2. Fórum de Internacionalização 

Durante o ano de 2018 foi consolidado o Fórum de Internacionalização da 

UFJF. Espaço de divulgação das ações de internacionalização, criado com o 

intuito de capilarizar informações relativas aos programas e iniciativas da DRI 

pelas unidades acadêmicas. 

 A DRI requisitou que cada Diretor de Unidade indicasse até 5 

representantes para compor o Fórum e houve adesão das Faculdades de 

Administração, Direito, Economia, Enfermagem, Engenharia, Farmácia, 


