
Apresentação

Com o intuito de traçar uma nova perspectiva para as ações de

internacionalização entre os 11 Institutos Federais da região Nordeste do

Brasil, o evento "COOPEREMOS: I Fórum de Internacionalização dos IFs

do Nordeste" abre espaço para divulgação das atividades de ensino,

pesquisa, extensão e inovação realizadas por esses institutos e seus

parceiros.

Apostar num evento com perfil integrador é uma oportunidade fundamental

para a promoção das instituições, a ampliação de parcerias e de atividades

em conjunto e potencialização da importância da educação tecnológica.

Diante das restrições impostas pela pandemia da COVID-19, o evento

"COOPEREMOS: I Fórum de Internacionalização dos IFs do Nordeste"

será realizado entre os dias 20 e 24 de setembro de 2021 na modalidade

virtual com o Tema: "Entre Pontes e Fronteiras" e terá como sede anfitriã o

Instituto Federal de Pernambuco (IFPE).

Tendo como pressuposto a transversalidade da internacionalização e como

horizonte um fazer mais profissional e sustentável no dia-a-dia dos IFs, o

Fórum inclui sessões sobre mobilidade, ensino de línguas, visitas técnicas,

protocolos e acordos internacionais, além de outros temas pertinentes aos

eixos de ensino, pesquisa, extensão e inovação, tanto na academia quanto na

comunidade geral.



Fortalecer a cultura da internacionalização nos Institutos Federais

da região Nordeste do Brasil de maneira a contribuir com o

desenvolvimento tecnológico e a inovação da região.

Fomentar oportunidades de desenvolvimento de espaços de

intercâmbio cultural, gestão do conhecimento, mobilidade

acadêmica e trabalho colaborativo com pesquisadores do contexto

internacional.

Propiciar um espaço de discussão e de compartilhamento de

experiências relativas à internacionalização, ampliando horizontes. 

Promover a apropriação do conhecimento, a partir dos resultados

das ações de internacionalização realizadas pela comunidade

acadêmica dos IFs do NE.

OBJETIVOS



PÚBLICO-ALVO
Comunidade Acadêmica dos Institutos Federais:

estudantes, docentes, servidores administrativos,

gestores.

Comunidade Acadêmica das instituições

parceiras.

Público externo interessado nas temáticas.

Convidados. 

Internacionalização no Ensino 

Internacionalização na Pesquisa e Inovação e

na Pós-graduação 

Internacionalização na Extensão

EIXOS TEMÁTICOS



ORGANIZAÇÃO

IFAL 

IFBA

IF Bahiano

IFCE

IFMA

IFPB

IFPE

IF Sertão PE

IFPI 

IFRN

IFS


