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Em 2021 a SECRI dedicou a maior parte dos seus esforços para realizar 
o planejamento das ações de internacionalização da UFR. Este 
planejamento iniciou com a construção das diretrizes básicas de 
internacionalização e da política linguística institucional.   A comissão 
de Relações Internacionais (CRI) elaborou e conseguiu aprovar no 
CONSUNI as Resoluções 23 e 24 que tratam respectivamente das 
Políticas Linguísticas e de Internacionalização na UFR.  

Após avaliar o diagnóstico de internacionalização, realizado em 2020, a 
CRI elaborou o Plano Institucional de Internacionalização (PII 
2021-2025), o qual foi amplamente discutido com a comunidade 
acadêmica e inserido no Plano de Desenvolvimento Institucional da 
UFR (PDI 2021-2025). O Plano conta com 26 objetivos e 121 ações de 
internacionalização nas áreas de gestão administrativa, ensino de 
graduação, ensino de pós-graduação, pesquisa, inovação, extensão e 
cultura.

“O PDI UFR 2021-2025 contempla 26 objetivos e 
121 ações de internacionalização ” 

SECRI no consuni: políticas e planos
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UFR/faubai
Em 2021 a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), por meio da Secretaria de Relações Internacionais 
(SECRI), deu um grande passo para internacionalização na UFR, ao ingressar na Associação Brasileira de 
Educação Internacional (FAUBAI). A FAUBAI foi criada em 1988 e atualmente reúne gestores e responsáveis 
pelas relações internacionais de mais de 200 instituições de ensino superior brasileiras. Por meio da 
FAUBAI, a SECRI conseguiu realizar vários cursos de capacitação, dentre eles: Treinamento Quartas Virtuais 
FAUBAI ”Como administrar um escritório de Relações Internacionais”; XXIV Encontro da Regional Nordeste 
da FAUBAI "Internacionalização em IES Nordestinas, desafios e parcerias”; VI RECONCITEC "A construção 
dos acordos internacionais nas Universidade” e "Internationalisation and Outreach"; IREG - Beijing 
Conference "University rankings in the time of uncertainty"; Feira Internacional de Educação Superior da 
Argentina (FIESA); Reunião do MEC e British Council sobre editais de Internacionalização das IES.
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A UFR integra oficialmente ao Núcleo de Relações 
Internacionais do Estado de Mato Grosso (NURIMAT). O 
NURIMAT reúne os escritórios de relações internacionais das 
seguintes instituições parceiras: Casa Civil do Governo do 
Estado de MT, Universidade Estadual de Mato Grosso 
(UNEMAT), Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e mais 
recentemente a Universidade Federal de Rondonópolis 
(UFR). 

Fazer parte deste núcleo proporcionou a expansão da 
internacionalização institucional, uma vez que as parcerias 
realizadas pelo NURIMAT se estende a todas instituições 

parceiras. Por meio do NURIMAT foram viabilizadas 
importantes parcerias com universidades chinesas. 

Foram assinados dois protocolos de intenções em 2021 com 
a South China Agricultural University (SCAU) e com a Sichuan 
University of Science and Engineering (SUSE). Juntas as duas 
Universidades Chinesas atendem a aproximadamente 76 mil  
alunos em 180 cursos de graduação e mais de 200 
programas de pós-graduação. Esta parceria tem o intuito de 
viabilizar a mobilidade de alunos e servidores chineses e 
brasileiros assim como ofertar cursos de capacitação (em 
inglês) e cursos de idiomas (Mandarim e Português). 

ufr integra Ao nurimat e viabiliza 
parceria com universidades chinesas
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CONVITE PARA MISSÕES INTERNACIONAIS
A Reitora da UFR, professora Analy Castilho Polizel de Souza, cumpriu agenda 
internacional na Bolívia para a assinatura de convênios interinstitucionais.  Na 
ocasião, a Reitora da UFR reuniu-se com o Presidente da Universidad de Aquino 
Bolivia (UDABOL), Martin Dockeweller e a Vice-Reitora regional Claudia 
Camacho Palacios, firmando um convênio entre as universidades para 
desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação. 
Atualmente, a UDABOL é a maior universidade da Bolívia, com sedes nas 
cidades de Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Oruro e Cochabamba. A reitora 
também participou da abertura da 45ª Feira Internacional de Santa Cruz de La 
Sierra (Expocruz). 

A UFR foi convidada a participar do evento da COP26, evento promovido pela 
Organização das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. O evento foi 
realizado na cidade de Glasgow na Escócia, no entanto a participação da UFR 
foi inviabilizada devido indisponibilidade de hospedagem na região durante o 
período do evento mundial.   

Outro convite recebido pela UFR foi para discutir políticas de educação pública 
no Fórum Internacional dos Municípios do BRICS, realizado em São 
Petersburgo, Rússia. No entanto, devido ao agravamento da pandemia de 
COVID-19 no Leste Europeu, o evento presencial foi cancelado.

“A UFR ao ser convidada para missões internacionais 
demonstra a sua relevância interinstitucional.”
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MOBILIDADE  VIRTUAL
A UFMT, tutora da UFR durante o processo de 
emancipação, manteve os alunos da UFR em todos os 
editais de mobilidade realizados em 2021. 

“Foram ao todo lançados 9 editais com oportunidade 
de mobilidade acadêmica virtual e presencial.” 

As oportunidades abrangeram universidades da 
Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Espanha, 
México, Panamá, Perú, Portugal e Uruguai.  

“Fique atento às chamadas dos editais via processo 
SEI e também nas redes sociais da SECRI e UFR”
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curso emi - ohio university 

A embaixada dos EUA e o seu escritório regional de 
língua inglesa (RELO) ofertaram 4 bolsas de estudos aos 
docentes da UFR para realização do curso “English as a 
Medium of Instruction - EMI”. O curso foi ofertado pela 
Ohio University e teve como objetivo propiciar 
ferramentas e metodologias para o desenvolvimento de 
estratégias de ensino do conteúdo disciplinar.  

“O curso foi realizado de forma virtual, síncrona e 
concentrada durante 8 semanas.” 

Os docentes foram selecionados a partir de indicações 
dos programas de pós-graduação, no intuito de 
promover a internacionalização na pesquisa e ensino de 
pós-graduação da UFR.  

A SECRI tentará viabilizar a oferta de bolsas para o 
treinamento de docentes em 2022. 
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"A minha experiência com o EMI Course foi 
muito proveitosa. Durante os módulos foram 
apresentadas novas metodologias de ensino-
aprendizagem que são extremamente válidas 
não apenas para oferta de curso que utilize o 

inglês como forma de transmissão do 
conteúdo, mas também para as demais 

disciplinas que já ministro na instituição. 
Embora eu tenha tido que me esforçar muito 

para conciliar as minhas atividades de trabalho 
com a alta carga horária semanal requerida 

pelo EMI, recomendo fortemente que outros 
docentes da UFR tenham a oportunidade de 

cursá-lo. Desde já, muito obrigado pela 
oportunidade e parabenizo essa Secretaria pela 

brilhante articulação para oferta do curso.” 

Dr. João Gabriel G. Luz  
Professor do Curso de Medicina



As plataformas COURSERA e edX ofertaram à UFR acesso 
ilimitado às suas plataformas de cursos durante o período 
de pandemia do COVID-19. Alunos e servidores da UFR 
tiveram acesso gratuito a milhares de cursos online 
oferecidos por Instituições de excelência internacional 
(Harvard, MIT, Stanford, Yale, Princeton, UC Davis, Johns 
Hopkins, Imperial College, USP, UNICAMP, dentre outras). 

"Até agora foram + de 650 inscrições, + de 2800 horas 
de aprendizagem em + de 3200  atividades realizadas." 

Alunos e servidores da UFR ainda podem fazer uso das 
plataformas, com acesso ilimitado a projetos guiados e 
acesso a um curso gratuito por ano no programa 
UFR+Coursera, e acesso ilimitado aos cursos ofertados no 
programa UFR+edX.  

"Único requisito: Seu email Institucional da UFR!        
Contacte-nos (internacional@ufr.edu.br), e não perca 

essa oportunidade!”
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"Ótimo curso, elucida várias questões e trabalha de 
forma ampla todos os aspectos envolvendo saúde 

baseada em evidências. Recomendo a todos.” 
Lucas Leoar Lima de Freitas 

(Saúde Baseada em Evidências)

"O curso, além de muito bonito, várias vezes me 
deixou de boca aberta e sem palavras sobre as 

diversas situações apresentadas. Não queria acabar o 
curso pelo simples fato de que o amei demais, e não 

queria que fosse tão pouco. Recomendo muito, o que 
aprendi aqui já consigo aplicar no dia a dia, não sendo 

necessariamente uma adversidade." 
Maria Clara Anunciação Rocha 

(Psychological First Aid)

"Muito bom o curso, adorei a didática do Átila e muito 
do que ele falou se encaixa perfeitamente no que 

estamos vivendo hoje com o Covid19. Super 
recomendo." 

Mayara Moraes de Andrade Silva 
(Compreendendo o Zika e doenças emergentes)

depoimentos

mailto:internacional@ufr.edu.br
mailto:internacional@ufr.edu.br


9

SMRT english  CElig

“A língua é a porta de entrada para uma cultura, é 
a porta de entrada para relacionamentos.” 

Jennifer May 
Embaixadora do Canadá no Brasil.  

“É muito emocionante ver esse caminho trilhado 
com a UFR em conjunto com a SMRT English” 

Jim Clark  
Fundador da SMRT English

A UFR realizou acordo de cooperação com a SMRT English, instituição canadense, como objetivo de aprimorar 
as habilidades linguísticas da comunidade acadêmica com uso do currículo e metodologia desenvolvida pela 
SMRT English em conjunto com o Canadian College. O Centro de Línguas da UFR - CELIG já está utilizando a 
plataforma e a metodologia da SMRT English para a oferta de diversos cursos de Inglês para os seus alunos. 
Entre em contato com o CELIG (celig@ufr.edu.br) e saiba mais sobre a SMRT English!

mailto:celig@ufr.edu.br
mailto:celig@ufr.edu.br


COnnect ufr 2021

"Internacionalização no Ensino Superior" foi o tema 
abordado pela SECRI no I Congresso de Ensino, 
Pesquisa, Extensão e Inovação da UFR, o CONNECT 
UFR 2021. As comunidades acadêmica e externa 
tiveram a oportunidade de ouvir e interagir com 
representantes da Embaixada dos EUA, Education 
USA, Comissão Fulbright, Universidade Federal de 
Viçosa e a SMRT English (Canadá).
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Nos últimos meses vivemos perdas irreparáveis. Perdemos 
familiares. Perdemos amigos. Perdemos companheiros de 
trabalho na UFR. Perdemos uma fatia de nós mesmos com a 
partida inesperada de cada um destes. 

Para conseguir seguir nosso caminho precisamos ressignificar 
todas estas perdas, viver um dia de cada vez, encontrar sentido 
para continuar nossa jornada silenciosa e servir. 

A cada objetivo alcançado, servidores muito dedicados e 
solidários estiveram juntos, dando o suporte necessário para o 
sucesso de todas as ações aqui apresentadas. Portanto, 
agradecemos à equipe da SECRI e ao Reitorado da UFR. Que 
em 2022 possamos manter a esperança de dias melhores e 
mais realizações. 

Solidarizamos com todos os colegas da UFR que vivenciaram a 
perda de alguém especial, e dedicamos este trabalho à 
memória daqueles que perdemos.   

Jofran Oliveira, Secretário de RI 
Analy Castilho Polizel de Souza, Reitora da UFR 

Equipe secri
Quem somos ?

Secretário de Relações Internacionais 
Jofran Luiz de Oliveira 

Gerente de Apoio Administrativo  
Celso Moisés do Nascimento 

Gerente de Políticas Linguísticas 
Julma Dalva Vilarinho Pereira Borelli 

Estagiária 
Káthia dos Santos Rocha 

Comissão de Relações Internacionais 
Ana Paola de Sousa Lima (PROECE) 
Celso Moisés do Nascimento (TAE) 

Helder Lopes Teles (ICEN) 
Ivan David Saikhonem (Pós-Graduação) 

Jaderson Luiz de Jesus Souza (Graduação) 
Julma Dalva Vilarinho Pereira Borelli (ICHS) 

Luis Otávio Bau Macedo (FACAP) 
Márcia Moreira Medeiros (ICAT) 

Normandes Matos da Silva (PROPGP/SIE) 
Valéria Filgueiras Dapper (PROEG) 

Contato 
internacional@ufr.edu.br 
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agradecimentos
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