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O objetivo central deste trabalho, em andamento, é contribuir para o aprimoramento do processo de internacionalização 
do Setor de Acolhimento e do Programa Bem-vindo, pertencentes à Diretoria de Relações Internacionais da Universidade 
Federal de Minas Gerais, por meio do desenvolvimento de uma proposta de Modelagem do Fluxo Informacional. Como 
objetivos específicos pretende-se: propor melhorias no trabalho interno da equipe dos setores envolvidos, a partir da 
melhoria dos processos e fluxos informacionais; sugerir avanços no contato e na troca de documentos, dados e 
informações, com a viabilização de um canal direto de comunicação entre o Setor de Acolhimento e o Programa 
Bem-vindo e alunos internacionais e brasileiros; estimular o contato entre estudantes internacionais e brasileiros e 
facilitar o processo de adaptação e integração dos estudantes internacionais à cultura brasileira e à comunidade 
universitária. Trata-se de pesquisa aplicada com objetivo exploratório. Quanto à abordagem, foram obtidas descrições 
tanto quantitativas, quanto qualitativas do objeto de estudo. Os procedimentos utilizados para a coleta de dados foram a 
entrevista, a observação participante, a não participante e o questionário. A metodologia utilizada é a Design Science 
Research. A fundamentação teórica baseou-se na Gestão da Informação, Modelagem do Fluxo Informacional, 
Arquitetura da Informação e no conceito de aplicação de internacionalização no Ensino Superior. Esta pesquisa se 
justifica pela necessidade da Universidade Federal de Minas Gerais, na posição de receptora desses estudantes 
internacionais, de utilizar seus recursos internos, sendo fonte de pesquisa e ambiente de trabalho, a fim de aprimorar a 
gestão interna e externa do seu processo de internacionalização. O resultado obtido foi o desenho da Modelagem do 
Fluxo Informacional, utilizando-se o software de Business Process Management (BPM) Heflo em três fluxos ou 
subetapas: Estudante antes do intercâmbio - parte 1, Estudante no Brasil - parte 2, Estudante no final do intercâmbio -
parte 3. A partir dos resultados foi possível identificar as falhas mais comuns que ocorrem nas etapas do processo de 
intercâmbio dos estudantes na sua perspectiva, as atividades que precisam ser revisadas pela equipe do setor e o que 
será necessário modificar nas etapas do fluxo de acordo com a avaliação dos alunos. A partir da finalização dessa 
pesquisa, pretende-se reunir com a equipe do departamento, para que se tenha um feedback do trabalho desenvolvido. 
Em um segundo momento, propõe-se duas atividades: realizar um treinamento com a equipe para que o BPM seja 
apresentado, juntamente com o software, no intuito de lhes ensinar a editar e a modificar os fluxos, de acordo com a 
necessidade do seu cotidiano e apresentar os fluxos como fundamentação para o desenvolvimento de um sistema de 
informação para o setor. 
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