
                                                                                                                                                

 

I Jornada de Internacionalização - GRIAL 2019. 

 

GRIAL é o Grupo de Relações Internacionais de Alagoas, formado pelas instituições de ensino 

superior de Alagoas: a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL), o 

Instituto Federal de Alagoas (Ifal) e a Universidade Federal de Alagoas (UFAL). 

Com o objetivo de consolidar o processo de internacionalização em Alagoas, o GRIAL está 

organizando a I Jornada de Internacionalização, que acontecerá no período de 24 a 26 de setembro 

de 2019 no Prédio Sede da UNCISAL, durante o IX CONGRESSO ACADÊMICO CIENTÍFICO DA 

UNCISAL - CACUN, conforme a programação abaixo. 

PROGRAMAÇÃO: 

- 24 e 25.09.19 : 9h às 18h - Workshop:  A importância da aprendizagem integrada de conteúdo 

e linguagem (CLIL - Content and Language Integrated Learning) 

Facilitadora: Profa Ma. Verônica Rangel Barreto 

Carga horária total – 16 horas 

Público-alvo – docentes das instituições membros do GRIAL   (UNCISAL, UFAL e Ifal) que têm 

domínio da língua inglesa 

* Atenção: serão disponibilizadas apenas 40 vagas para este workshop e seguiremos a ordem de 

inscrição. 

 

- 26.09.19: 9h às 12h -  Mesa Redonda: “Desafios  e Preparação da Mobilidade Acadêmica”-

GRIAL 

Palestrantes: 
 
Profa Dra Adriana de Medeiros Melo- Assessora de Relações Internacionais da UNCISAL 
Profa Esp. Carla Cristina Real Vieira de Andrade – Coordenadora de Relações Internacionais do Ifal 
Acadêmica Juliana Costa –Ifal Campus Marechal Deodoro 
 
Coordenadora da Mesa 
Profa Dra Maria Luciene Dias de Melo da UFAL- Assessora de Intercâmbio Internacional da UFAL 
 
Carga horária total – 3 horas 

 

- 26.09.19: 14h às 17h - Mesa Redonda: “Internacionalização da pesquisa: potencialidades de 

pesquisa em redes internacionais” 

Palestrantes: 

Profa Dra Dannielle de Lima Costa - Ifal   

Dr. João Vicente da Costa Lima - Diretor Executivo de Ciências e Tecnologia da FAPEAL 

 

 

Coordenadora da Mesa 

Profa. Esp. Margareth Tavares Ferreira - Pró-Reitora de Extensão – UNCISAL 

Carga horária total – 3 horas 

 



                                                                                                                                                

 

- 26.09.19: 17h às 20h: Feira Cultural de Estudantes Estrangeiros em Alagoas 

Alunos estrangeiros das instituições que integram o GRIAL 

Local: Hall do prédio sede  da UNCISAL 

Venham interagir com os intercambistas da Guatemala, Guiné Bissau, Angola, Cabo Verde e Itália. 

Teremos música, dança, comida e muita troca de cultura. 

 

 

As inscrições podem ser feitas pelo link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKcuQ014hDU9NtbuDErffx-6by-

U9xPDmxcTjiKPvJaQapzw/viewform?usp=sf_link 

 

Workshop:  A importância da aprendizagem integrada de conteúdo e linguagem (CLIL - 

Content and Language Integrated Learning). 

Objetivo 

Possibilitar a Internacionalização do Currículo nas IES participantes do GRIAL, mostrando a 

importância da Educação Bi/Multilíngue, o que, por sua vez, potencializará uma profícua mobilidade 

acadêmica nacional e internacional. Diante dessa visão, as áreas de formação e atuação poderiam 

ofertar aulas, cursos e/ou projetos em inglês ou em outra língua adicional. 

 

Mesa Redonda: Desafios e Preparação da Mobilidade Acadêmica-GRIAL 

Objetivos 

Facilitar a preparação para a Mobilidade Acadêmica; 

Apresentar os trâmites para se fazer uma Mobilidade Acadêmica. 

 

Mesa Redonda: Internacionalização da pesquisa: potencialidades de pesquisa em redes 

internacionais. 

Objetivos 

Despertar o interesse dos estudantes do ensino médio, graduação e de pós-graduação (Mestrado e 

Doutorado) para a possibilidade da pesquisa em rede internacional; 

Mostrar as potencialidades de pesquisa em redes internacionais além de destacar a necessidade dos 

cursos se inserirem dentro do contexto internacional através de parcerias, publicações e intercâmbios 

de docentes, discentes e servidores técnicos; 

Conhecer as possibilidades de existência de fundos para o fomento da pesquisa internacional. 
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