IX WORKSHOP INTERNACIONALIZAÇÃO UNIVERSITÁRIA
“Impactos,
Impactos, Resultados e Compromisso Social da Internacionalização”
Internacionalização
Anfiteatro da UEFS
Feira de Santana – Bahia
19 a 21 de setembro de 2017

CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
A Assessoria Especial de Relações Institucionais – AERI promoverá nos dias
19 a 21 de setembro de 2017, o IX Workshop Internacionalização
Universitária,, com o tema “Impactos,
Impactos, Resultados e Compromisso Social da
Internacionalização”.
Com o sucesso dos projetos submetidos para o VIII
VIII WIU, este ano
continuaremos com a proposta de submissão de trabalhos no âmbito da
responsabilidade social no contexto da internacionalização do ensino superior e
seus impactos para além dos muros da universidade.
Estudantes ex-intercambistas
intercambistas e pesquisadores
pesquisadores do tema poderão submeter
trabalhos a serem apresentados em formato de pôsteres e apresentação oral.
Os trabalhos submetidos deverão conter propostas de projetos relacionados a
ensino/pesquisa/extensão surgidos a partir de uma experiência internacional,
internaciona

com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino superior
e/ou de questões socioeconômicas,
O período para submissão será de 02 de junho a 03 de julho de 2017.
Com o objetivo de orientar a confecção, oferecemos uma Oficina para
elaboração dos trabalhos no dia 08/06/2017, às 9h, na sala de reuniões da
AERI, prédio da Administração Central.
Assim, seguem abaixo as orientações para a submissão de trabalhos.
1. Datas importantes

•

02/06 a 03/07/2017 – Submissão dos resumos expandidos

•

08/06/2017

às

9h

–

OFICINA

DE

ORIENTAÇÕES

PARA

ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS
•

10 a 18/07/2017 – Período de avaliação dos trabalhos

•

28/07/2017 - Divulgação dos resultados

•

19 a 21/09/2017 - Realização do Workshop

2. Objetivos do Workshop
Disseminar os bons resultados da cultura internacional de modo a
sensibilizar a academia acerca da sua importância para a melhoria da
qualidade do ensino e, conseqüentemente, para a formação de habilidades,
competências e conhecimentos dos egressos;
Fomentar as boas práticas de internacionalização e os conseqüentes
benefícios;
Promover a capacitação dos envolventes diretos da internacionalização
das IES participantes;
Difundir as oportunidades de mobilidade internacional entre os
participantes;

Oportunizar a ampliação de redes de cooperação científica de pesquisa
e pós-graduação em âmbito internacional;
Fortalecer a imagem do ensino superior da Bahia no cenário nacional e
internacional.

3. Processo de Submissão dos Trabalhos:
Os trabalhos deverão seguir o modelo de resumo expandido e cumprir os
seguintes critérios:
1- Tendo em vista que “Impactos, Resultados e Compromisso Social da
Internacionalização” é tema desta edição do evento, os trabalhos
submetidos deverão conter propostas ou relatos de resultados de
projetos relacionados a ensino/pesquisa/extensão, cuja ideia tenha
surgido a partir de uma experiência internacional do proponente, com o
objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino superior
e/ou de questões socioeconômicas Local/Regional/Nacional.
2- Estar escrito em Línguas Portuguesa, Espanhola ou Inglesa, seguindo
os critérios de norma culta.
3- Conter a seguinte estrutura:
Contextualização;
Fundamentação teórica;
Objetivo e proposta do projeto;
Resultados pretendidos:
Considerações finais;
Referências.
Os trabalhos serão avaliados pelo Comitê Técnico-Científico do evento que
indicará se o trabalho foi aceito para apresentação oral ou no formato pôster.
Aqueles projetos que mais se destacarem durante a apresentação do evento
receberão premiação de destaque.
A submissão deve ser feita em arquivo PDF e encaminhada para o e-mail:
aeri.eventos@gmail.com

Observações:
A comissão de avaliação julgará os resumos expandidos por sua
qualidade, assim como, pelo atendimento aos requisitos acima
mencionados, bem como, a sua formatação. Aqueles que não
atenderem as estes requisitos não terão o aceite na sua submissão.
Ressalva-se que o resumo expandido deverá ser inédito, não tendo sido
publicado sob qualquer forma impressa ou eletrônica (incluindo aqueles
originados de trabalhos completos já publicados), devendo assim
permanecer até o término do Workshop. A não consideração desta
ressalva poderá acarretar em impedimento de apresentação futura de
trabalhos no âmbito deste evento.
O autor do trabalho selecionado para modalidade pôster fica obrigado a
estar presente ao lado do respectivo pôster durante o evento, nos dias e
horários estabelecidos pela Comissão Organizadora, sendo esta a
condição para o recebimento do certificado do evento.
A apresentação dos trabalhos será obrigatória para:
a) Todos os estudantes intercambistas da UEFS que retornaram do
intercâmbio até maio/2017;
b) E ainda não se formaram;
c) E que não se apresentaram nas edições anteriores do Workshop
ou Café Palestra.
É permitida a participação de até 3 (três) co-autores.
5. Publicação
Os resumos expandidos aceitos serão publicados na íntegra no site do evento.
Os certificados serão entregues após o evento.
6. Instruções para a preparação e submissão do resumo expandido

Principais instruções para a preparação e submissão do resumo expandido
para o IX Workshop Internacionalização Universitária.
O texto, incluindo figuras, tabelas, fórmulas e referências, deve ter no máximo
3 (três) páginas,
encaminhado

no

incluindo

referências

formato

de

bibliográficas

arquivo

e

deverá ser

PDF para o e-mail:

aeri.eventos@gmail.com.
A primeira página deve conter o título do trabalho, o(s) nome(s) completo(s) e
por extenso do(s) autor(es), a cidade em que a instituição se localiza e
telefone e e-mail do(s) autor(es).
O título do projeto deve estar centralizado, em negrito e em letras
maiúsculas.

A fonte é Arial, 12 pt. O(s) nome(s) do(s) autor(es),

endereço e e-mail devem estar centralizados e em 12 pt.
Exemplo:
POLÍTICA DE INTERNACIONALIZAÇÃO: UMA QUESTÃO
TRANSVERSAL
Rita de Cassia Silva Castro¹, Eneida Soanne Matos Campos de Oliveira²
¹Universidade Estadual de Feira de
Santana - UEFS Feira de Santana, Ba
Tel: (75) 3161-8036 E-mail:
aeri@uefs.br
² Universidade Estadual de Feira de
Santana - UEFS Feira de Santana, Ba
Tel: (75) 3161-8305 E-mail:
aeri.soanne@gmail.com
O texto deve ser escrito usando fonte Arial, 12 pontos (pt) e espaçamento
simples. As páginas devem estar no formato A4, com as seguintes margens: acima
3 cm, abaixo 2 cm, à esquerda 2,5 cm, e à direita 2,5 cm. O texto deve ser
formatado em uma única coluna.

O texto deve conter a seguinte estrutura:

Contextualização: indicação de como e quando surgiu a ideia do
projeto e qual o tipo de experiência internacional;
Fundamentação teórica: consiste na argumentação, justificação por
meio das ideias de outros autores dos aspectos teóricos do projeto por meio de
citações de artigos científicos, livros, projetos, dissertações/teses ou outros
tipos de publicações.
Objetivo e proposta do projeto: indicação clara da proposta de
intervenção e sua concreta finalidade;
Resultados pretendidos/alcançados: informação sobre os possíveis
impactos deste projeto para o desenvolvimento local/regional/nacional;
Considerações finais.
Referências bibliográficas: relação das publicações citadas na
fundamentação teórica.
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