
DADOS E INFORMACOES SOBRE OS SEMINÁRIOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DO IFBA 

 

I Seminário de Internacionalização do IFBA 

A primeira edição do Seminário de Internacionalização do IFBA, com o tem "Desafios e 
perspectivas da educação internacional no contexto local" se propôs a iniciar os debates acerca 
da internacionalização no Instituto, considerando a atualidade da temática e seu papel para a 
manutenção da relevância das instituições de ensino. O evento objetivou divulgar e discutir as 
experiências do IFBA em projetos de internacionalização, além de abrir espaço para debater a 
emergência, os desafios e as oportunidades para internacionalização no contexto brasileiro, 
considerando ainda as especificidades da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 

O Seminário ocorreu presencialmente nos dias 12 e 13 de julho de 2018 no Espaço Cultural 2 de 
Julho na Reitoria do IFBA. Contou 95 inscritos, ofereceu certificado de participação, e dispôs de 
recurso de R$1.611,75 para coffee-break (processo SEI de n. 23278.005149/2018-68), mais 2 
(duas) diárias e passagens para palestrantes externos. As inscrições foram realizadas através de 
formulário do google em: goo.gl/Yyhr7P. O evento não foi gravado. 

 

II Seminário de Internacionalização do IFBA 

Com o tema “Política e Gestão da Internacionalização: impactos no atual contexto das 
Instituições de Ensino Superior (IES) baianas”, a segunda edição do Seminário de 
Internacionalização do IFBA propôs o diálogo e a cooperação interinstitucional para a 
consolidação e o fortalecimento da dimensão internacional da educação no Estado da Bahia. 
Com programação em dois dias, o evento abordou em seu primeiro momento a gestão das 
relações internacionais sob a ótica de instituições públicas e privadas de ensino do Estado, a fim 
de fomentar discussões relevantes ao contexto atual, tais como a internacionalização do 
currículo, a mobilidade, a produção do conhecimento e o uso das tecnologias para expansão do 
processo de internacionalização. Em seu segundo dia, o Seminário trouxe enfoque especial ao 
papel das políticas linguísticas para projeção das IES no cenário internacional, promovendo 
relatos de experiências com o ensino de línguas. Além disso, foram ofertadas oficinas para 
iniciantes em inglês, espanhol e francês. 

O evento ocorreu presencialmente nos dias 2 e 3 de dezembro de 2019 no Espaço Cultural 2 de 
julho na Reitoria do IFBA. Contou 98 inscritos, ofereceu certificado de participação, e dispôs de 
recurso de R$957,49 para coffee-break (processo SEI de n. 23278.013594/2019-82). As 
inscrições foram realizadas através da página do evento 
em: www.even3.com.br/ifbainternational. As gravações não estão disponíveis para acesso. 

 

III Seminário de Internacionalização do IFBA 

Com o tema "Educação, Ciência e Internacionalização em tempos de pandemia", a terceira 
edição do Seminário de Internacionalização do IFBA discutiu os impactos da pandemia de 
COVID-19 e das medidas de isolamento social para a internacionalização da educação, 
reforçando o papel e a relevância da ciência no atual contexto social, político e sanitário, tanto 
no Brasil como no mundo. O evento contou com sessões de bate-papo e palestras, e abriu 



espaço para compartilhamento de experiências internacionais da comunidade do IFBA através 
de rodas de conversa. 

O Seminário ocorreu de forma totalmente virtual entre os dias 5 a 9 de outubro de 2020 no 
canal da TV IFBA no YouTube. Contou 510 inscritos, ofereceu certificado de participação, teve 
tradução em libras em todas as atividades, e as inscrições foram realizadas através da página do 
evento em: www.even3.com.br/3siifba/. As gravações podem ser acessadas em: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd-LZmNKn55niicsMexqL5NLPJd2kmP6o  


