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RESUMO 
 
 
 
A internacionalização educacional é um tema que está em pleno desenvolvimento.  Com o 

processo de globalização, a internacionalização da educação superior vem se desenvolvendo e 

se difundindo em todo o mundo, inserindo-se nesse contexto o Brasil. Esta investigação tem 

como objetivo geral investigar as contribuições da internacionalização educacional para a 

formação acadêmica e profissional na percepção dos participantes de um programa de 

mobilidade internacional. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa e descritiva, 

tendo como métodos investigativos a pesquisa documental, observação participante e uma 

pesquisa de campo. O instrumento de pesquisa utilizado foi a aplicação de um questionário 

direcionado a cinquenta (50) participantes do Programa Top China Santander, tendo como 

sujeitos alunos brasileiros e chineses e professores brasileiros e chineses que desenvolveram 

suas atividades na Shanghai Jiao Tong University no ano de 2014. Para a interpretação das 

informações, foi feita uma análise de conteúdo. Após a análise dos dados, inferiu-se que as 

contribuições da internacionalização educacional para a formação acadêmica e profissional, 

na percepção dos participantes de um programa de mobilidade educacional, estão relacionadas 

à possibilidade de conhecer um país de cultura milenar, a ampliar os seus horizontes, ao 

desafio de trabalhar com pessoas de outras culturas e vivenciar situações diferentes daquelas 

com as quais se está habituado e à comunicação em língua inglesa. Tais aspectos podem 

colaborar para a formação acadêmica e profissional do estudante por oportunizar uma 

educação que ultrapasse os muros da universidade, preparando o futuro profissional para os 

desafios do mundo organizacional inserido em contextos de profundas mudanças decorrentes 

da globalização.  

 

Palavras-chave: Internacionalização Educacional. Mobilidade Acadêmica. Formação na 

Educação Superior.  



    
 

 

ABSTRACT 

 

Educational internationalization is an issue that is in full development. With globalization, the 

internationalization of higher education has been developing and spreading worldwide, 

inserting Brazil in this context. This research has as its main objective to investigate the 

contributions of educational internationalization for academic and professional training, from 

the perception of the participants of an international mobility program. Therefore, a 

qualitative and descriptive study was conducted, having as its investigative methods the 

documental research, participant observation and field research. The research tool used was a 

questionnaire directed to fifty (50) participants of the Top China Santander Program, whose 

subjects were Chinese and Brazilian students and Chinese and Brazilian teachers who 

developed their activities at Shanghai Jiao Tong University in 2014. For the interpretation of 

the information a content analysis was taken. After analyzing the data, it was inferred that the 

contributions of educational internationalization to the academic and professional training, in 

the perception of the participants of an educational mobility program are related to the 

possibility of knowing a country of ancient culture, broadening their horizons, as well as to 

the challenge of working with people from other cultures, experiencing situations other than 

those they are accustomed to and to communicating in English. These aspects may contribute 

to the academic and professional training of the student, by creating opportunities for an 

education that goes beyond the walls of the university, preparing future professionals for the 

challenges of the organizational world inserted in contexts of profound changes brought about 

by globalization.  

 

Keywords: Educational Internationalization. Academic Mobility. Training in Higher 

Education. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A presente monografia trata sobre um assunto que está em crescimento no 

contexto da Educação Superior, a mobilidade acadêmica internacional. Com o processo de 

globalização, a internacionalização da Educação Superior vem se desenvolvendo e se 

difundindo em todo o mundo, e no Brasil isso não poderia ser diferente.  Hoje o Brasil 

destaca-se no cenário da internacionalização internacional saindo de uma modalidade passiva 

para ativa, como incentivo da formação de grupos de estudos e pesquisa sobre temas 

estratégicos do governo, concessão de bolsas de doutorado em áreas estratégicas e sem 

tradição no país, cooperação acadêmica com a vinda de professores visitantes e a ida de 

estudantes para a realização de algumas disciplinas e a criação de universidades de natureza 

supranacionais (LIMA; CONTEL, 2009). 

Um programa de mobilidade acadêmica entre brasileiros e chineses desenvolvido 

por uma instituição bancária será o ponto de partida da pesquisa. A partir dessas reflexões, 

emergiu a questão norteadora desta investigação: como a participação em um programa de 

mobilidade acadêmica pode contribuir com a formação acadêmica e profissional do 

educando? 

Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar as contribuições da 

internacionalização educacional para a formação acadêmica e profissional dos educandos na 

percepção dos participantes de um programa de mobilidade educacional e como objetivos 

específicos:  

 

a) Conhecer como se desenvolve um programa de internacionalização 

educacional; 

b) Identificar os fatores motivacionais, os aspectos positivos e os desafios dos 

estudantes de graduação para participarem de um programa de mobilidade 

acadêmica; 

c) Analisar as contribuições da mobilidade estudantil para a formação acadêmica e 

profissional na percepção dos discentes e docentes. 

 

A investigação é parte integrante do projeto de pesquisa desenvolvido no âmbito 

do Grupo de Estudos e Pesquisas em Secretariado Executivo (GEPES) da UFC, cujo tema é 

“Educação em Secretariado: saberes pedagógicos na Educação Superior”. O interesse por 

desenvolver uma pesquisa sobre internacionalização educacional sobre o tema proposto 
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surgiu pelo fato de o pesquisador ter participado de um projeto de mobilidade acadêmica 

suscitando inquietações acerca das contribuições desse programa para a sua formação.   

A relevância deste estudo se justifica pelo fato de a formação profissional 

almejada pelo mundo organizacional globalizado de hoje requerer dos profissionais: 

integridade, visão estratégica, capacidade de liderar, conhecimento da empresa, capacidade de 

decisão, foco nos resultados, ética no trato das questões profissionais e sociais, capacidade de 

negociação, motivação, coordenação de equipes de trabalho, habilidade nas relações 

interpessoais e proatividade (ECHEVEST et al., 1999).  

Nessa perspectiva, a internacionalização educacional pode ser um caminho a ser 

trilhado em direção à qualidade do ensino ofertado na Educação Superior, podendo contribuir 

para uma formação mais ética e ciente de seu papel na sociedade (MARIANO, 2007). Assim 

sendo, uma investigação que tem como objeto de estudo as contribuições da 

internacionalização educacional para a formação acadêmica e profissional poderá obter 

subsídios que colaborem com as discussões sobre o tema no que se refere aos aspectos 

positivos e aos desafios existentes durante o desenvolvimento de programas de mobilidade 

acadêmica. 

Essa pesquisa pode ser utilizada como indicadores para novos programas e como 

fonte de informação para aqueles que desejam conhecer como se estrutura um programa de 

mobilidade internacional e o relato dos participantes acerca das experiências adquiridas por 

meio da sua participação.  

O trabalho está estruturado em seis partes: a primeira é a introdução. A segunda 

aborda o panorama geral sobre a internacionalização educacional, discutindo temas como 

globalização, tratados internacionais e onde o Brasil se encontra nesse contexto. A terceira 

discorre sobre a formação profissional na educação superior e a mobilidade acadêmica.  A 

quarta apresenta a metodologia da pesquisa utilizada no trabalho. A quinta parte apresenta a 

análise dos resultados e a sexta, as considerações finais.   
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2 O APROFUNDAMENTO DA GLOBALIZAÇÃO E OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR NO BRASIL  

 

A sociedade contemporânea é caracterizada por constantes transformações em 

virtude do processo de globalização que tem afetado as diversas esferas sociais. Nesse 

contexto, insere-se a educação superior por ser considerada como um dos principais fatores 

para o desenvolvimento de uma nação. Este capítulo discute o aprofundamento da 

globalização e os principais aspectos da Educação Superior diante dos desafios atuais.  

 

2.1 O aprofundamento da globalização: aspectos gerais 

 

No mundo globalizado, a educação é fundamental para o crescimento dos países 

desenvolvidos e para aqueles em desenvolvimento, geralmente os mais necessitados nesse 

aspecto. Pode-se levar em consideração que, com as mudanças tecnológicas, a educação é o 

principal meio para a competitividade e o desenvolvimento de uma nação que exige novas 

competências internacionais interculturais.  

Torres e Burbules (2004) delimitam as origens da globalização contemporânea 

entre os anos de 1971-1973, durante a crise do petróleo, período composto por múltiplas 

transformações econômicas e tecnológicas voltadas para a descoberta de novas fontes de 

energia e novas formas de produção que fossem mais econômicas e menos trabalhosas. 

Mesmo com o reflexo da globalização “sugira” uma série de mudanças tecnológicas, 

políticas, econômicas e culturais, não é garantido que essas transformações tenham um 

impacto ordenado e harmonioso ao redor do mundo. No meio desse processo podem-se 

encontrar características positivas e negativas. Aspectos positivos podem ser associados à 

globalização, como: um padrão de vida mais elevado, a disponibilização de itens não 

existentes no consumo, a oportunidade de conhecer e transitar desenvolvendo um contato com 

outras culturas do mundo; e contrários como: o desemprego estrutural causado pelas variações 

estruturais da economia, como por exemplo, mudanças tecnológicas ou nos padrões de 

demanda dos consumidores, exclusão social e um crescimento do abismo entre ricos e pobres.  

Alguns países acabam se resguardando para que não ocorram os ditos “males”, 

que uma hora ou outra acabam sendo invitáveis. Torres e Burbules fazem referência a dois (2) 

países asiáticos muito importantes: a China e a Malásia.  

 

Diversos países em desenvolvimento, como a China e a Malásia, têm-se tornado 

cada vez mais receosos com a globalização e têm buscado formas de restringir os 
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seus efeitos sobre seu modo de vida nacional. Ainda assim, ao mesmo tempo, eles 

desejam alguns dos benefícios da participação em uma economia global e da troca 

de mercadorias e de informação. Uma importante questão atual é o nível em que as 

sociedades serão capazes de escolher as formas e o grau de participação em um 

mundo global; ou se, como outras barganhas faustianas, não existe uma alternativa 

intermediária (TORRES; BURBULES, 2004, p.17).  

 

Os benefícios da participação na economia global são tentadores. Justamente por 

isso autores fazem alusão às “barganhas faustinas”. Supõe-se que Fausto foi um feiticeiro do 

século XVI, que após ter esgotado seu conhecimento humano, teria feito um pacto com o 

diabo penhorando sua alma para obter poder absoluto e supremo (SIEGEL, 2013). É 

impossível um país poder trabalhar individualmente. Por mais fechada que a China seja, ela 

jamais poderá ser “desglobalizada”, pois não é autossuficiente, assim ficando na corda bamba 

entre liberalismo econômico, servindo para os interesses econômicos e controle político, 

ajudando as bases partidárias. 

A globalização em perspectiva mundial afeta a educação diretamente em três (3) 

níveis: o econômico, o político e o cultural. No nível econômico, a globalização influencia um 

dos objetivos educacionais básicos: o aprendizado para o mercado de trabalho. As escolas 

devem considerar a constante mudança do mercado laboral, as novas habilidades e a 

flexibilidade de se adaptarem a novas demandas do trabalho. Os efeitos do neoliberalismo 

podem ser constatados: impostos mais baixos e redução no setor estatal.  

No nível político, a limitação sobre a formação de políticas nacionais para a 

educação ainda é um desafio. Mesmo com o grande controle regulatório econômico dos 

países, as instituições de ensino acabam surgindo nesse contexto globalizado trazendo a tona 

discussões, como: internacionalização de conflitos, crimes, terrorismo e questões ambientais 

globais.  

As instituições de ensino tem um papel crucial, pois elas abordam esses 

problemas criando uma concepção crítica da educação, formando cidadãos globais. No nível 

cultural, as práticas globais afetam as políticas e práticas das instituições educacionais. A 

questão do multiculturalismo assume um papel de considerável no contexto atual, pois é de 

crucial a convivência com outras pessoas dentro de um ambiente de tolerância e respeito 

mútuos (TORRES; BURBULES, 2004).  

O aprofundamento da globalização estabelece uma integração entre pessoas e 

países de todo o mundo. Esse fenômeno faz com que os conceitos de espaço e localização 

sejam ilimitados no que se refere ao processo de produção ou intercâmbio. No âmbito da 

educação, considera-se que os três desenvolvimentos mais importantes da internacionalização 

são:  
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a) a maior complexidade das estratégias e do crescimento das variedades de 

iniciativas voltadas para alcançar ou fortalecer a internacionalização, devido 

principalmente à globalização acelerada; b) a mistura das rationales acadêmica e 

econômica que impulsionam o processo; e c) a importância geral da 

internacionalização e do contexto global na discussão sobre políticas a seguir, nos 

níveis institucional, sistêmico e internacional da educação superior (UNESCO, 

2003, p. 159). 

 

A globalização é vista como um processo econômico, exercendo um controle 

sobre os processos políticos, sociais e culturais. Com a criação dos blocos econômicos, foi 

possível perceber uma importância singular para educação. A inovação tecnológica reduziu 

significativamente os custos das operações financeiras, promovendo uma grande mudança no 

mercado internacional. A mobilidade acadêmica também é importante no processo de 

internacionalização. Embora a mobilidade estudantil não seja um fenômeno recente, é 

completamente reestruturada na modernidade no desenrolar do processo de globalização e das 

atuais estratégias de internacionalização do ensino na Educação Superior (CASTRO; 

CABRAL NETO, 2012). 

Durante a Oitava Consulta da Organização das Nações Unidas para a educação, a 

ciência e a cultura (UNESCO) sobre Educação Superior, realizada em 2003, foram 

identificados os desafios que serviram como instrumentos para discussão entre especialistas 

em educação superior.  

 

Esses temas são: 1) financiamento; 2) reconhecimento, garantia da qualidade e um 

quadro internacional de políticas para regulamentar a educação através das 

fronteiras ou educação transnacional; 3) interrupção da “evasão de cérebros”, 

cooperação Norte-Sul e desenvolvimento da capacitação. E, talvez o mais 

importante, porém menos articulado: 4) a proteção dos valores acadêmicos e dos 

princípios de cooperação no processo de internacionalização. (UNESCO, 2003, p. 

175) 

 

Mesmo após dez anos da Oitava Consulta da UNESCO, os temas abordados ainda 

estão bem atuais, pois ainda são pautas ainda não finalizadas. Por exemplo, no tema 

financiamento podemos destacar as reviravoltas do mundo financeiro global logo após a 

grande recessão iniciada nos Estados Unidos no ano de 2008 que acabou afetando diretamente 

grande parte dos países dos cinco continentes e, consequentemente, o financiamento da 

educação superior, pois gastos com pesquisa e mobilidade acadêmica seriam certamente os 

primeiros a serem cortados (RABÊLO, 2010). 

 

2.2 Desafios da Educação Superior brasileira no mundo globalizado 

 

No contexto de mundo globalizado, os profissionais das diversas áreas assumem 
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maiores responsabilidades. Com características empreendedoras e responsáveis, devem 

conhecer a empresa por meio de uma visão holística e estarem cientes de todas as informações 

que circulam na organização. Para Mota e Oliveira (2014, p. 27-28), a formação de 

profissionais na Educação Superior consiste em condição “[...] estratégica para as economias 

competitivas globalmente”. Complementando esse pensamento, Dias Sobrinho (2005, p. 167) 

pondera:  

 

O conhecimento e a capacidade de aprender e de aplicar, potenciados pela 

conectividade universal, tornaram-se a base da competitividade. Então, a educação 

superior adquire uma enorme importância como instância produtora das fontes de 

riqueza, geradora e disseminadora dos conhecimentos, da capacidade de utilizar os 

saberes adquiridos e de aprender ao longo de toda a vida. 

 

 Para uma melhor compreensão do mundo hoje, uma experiência internacional é 

de grande relevância para os profissionais atuantes em todas as áreas de conhecimento. 

Conhecer o funcionamento de uma empresa no exterior, casos de sucesso, novas tendências 

no ambiente organizacional, teorias e aprimoramento de uma língua estrangeira são alguns 

dos inúmeros benefícios que se pode elencar para um profissional com uma experiência 

internacional. Na visão de Dias Sobrinho (2005, p. 164-165):  

 

Nada em nosso tempo pode ser pensado sem que sejam levadas em conta as 

características atuais da globalização. Tendo em vista que os esquemas simples de 

compreensão da realidade social são insuficientes para dar conta da complexidade e 

da pluralidade de sentidos dos fenômenos humanos, especialmente com a 

fragmentação e a multiplicação dos conhecimentos, das informações e dos 

intercâmbios, já não se pode pensar que uma instituição central da sociedade, 

radicalmente ligada às mudanças do mundo, como é o caso da universidade, possa 

ser explicada a partir de uma única idéia ou de um só princípio interno. 

 

De acordo com Mariano (2007), qualquer instituição no Brasil ou no exterior 

precisa pensar sobre a formação acadêmico-profissional de seus alunos. Os alunos têm direito 

de refletir sobre sua profissão; qual a sua importância na sociedade como profissional. Sem 

essa compreensão, sua formação pode estar comprometida.  Ela não deve ficar somente na 

teoria, na prática e na técnica, como se os humanos fossem computadores.  Hoje se ouve falar 

na sobrevivência de mercado, pois ele está em constante mudança às necessidades de hoje, 

não as de ontem ou de amanhã. Para uma formação mais ética é preciso estar atento a quatro 

áreas presentes na formação acadêmico-profissional. Para si mesmo, é preciso assumir o 

compromisso de querer crescer, conhecer a sua profissão, aproveitar a universidade como um 

todo, seguindo o princípio da indissociabilidade universitária (ensino, pesquisa e extensão), 

visto que pode ser tarde demais para ser visto e vivido isso enquanto estudante.  Para com os 

colegas, é necessário um espirito de equipe e coleguismo. Isso trará frutos que serão colhidos 
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no futuro, contribuindo com a adaptabilidade, a resolução de conflitos e dilemas que surgem 

diariamente.  

A sociedade de hoje está se tornando cada vez mais individualista, por isso é 

preciso ser fraterno, companheiro e solidário. As diferenças precisam ser respeitadas na sala 

de aula, no curso ou mesmo na universidade. Raça, cor de pele, aspectos físicos, preferências 

sexuais, todas elas precisam de respeito, pois atualmente vive-se uma democracia em que 

todos precisam ter seus direitos assegurados.  

A formação acadêmico-profissional também se dá para com os professores, pois 

eles são alvos de elogios ou reclamações. Fatores diversos fazem com que isso ocorra, mas os 

professores apaixonados pelo que fazem concordam com pequenas ações por parte dos 

alunos, prestigia sua própria aula, contribuindo para um debate franco, amistoso e sincero. 

Seria ótimo se os professores criassem um laço de amizade com os alunos; o processo de 

ensino-aprendizagem se tornaria mais fácil. A formação se faz, ainda, para com a sociedade, 

pois ela espera que o esse profissional ajude nos dilemas e problemas que surgem.  

Portanto, é necessário que o acadêmico exercite a participação em programas de 

extensão e de práticas solidárias, culminando em uma troca de conhecimentos e oferta de 

serviços que melhorem a vida das pessoas de algum modo. É importante para o acadêmico 

essa consciência de que a universidade é mais que assistir a uma aula e ir para casa. Se todos 

os universitários tivessem essa postura, uma melhoria de vida seria garantida, para essa e 

outras gerações que virão (MARIANO, 2007).  

Considera-se que o principal caminho para uma formação que pretenda atender às 

exigências que se apresentam para o profissional almejado pelas organizações e pela 

sociedade é o acesso e a permanência ao ensino de qualidade. A expansão da Educação 

Superior brasileira tem sido crescente nas últimas décadas. Sob esse aspecto, salienta-se:  

 

O Brasil tem feito um esforço notável em direção à ampliação de oferta de ensino 

superior. A partir de 574 mil vagas oferecidas pelo sistema público e privado em 

1994, evoluímos para 766 mil vagas em 1998. A taxa de crescimento geral, no 

período, foi de 35%. As instituições públicas cresceram 16% e as privadas 44%. 

Todavia, considerado o número teórico de pretendentes ao ensino superior, 

graduados do ensino médio, temos em 2000 um déficit de cerca de 2 milhões de 

vagas  (SCHMIDT, 2000, p. 19) .  

 

Por outro lado, percebe-se a existência de lacunas no que diz respeito à qualidade 

do ensino. A realidade da universidade no Brasil acaba sendo diferente daquela almejada. De 

acordo com o Senso da Educação Superior do ano de 2012 desenvolvido pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2013), o perfil do 

universitário brasileiro revela que muitas vezes o aluno não pode se utilizar da tríade 
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universitária. 73% dos estudantes estão na rede privada (5.140.312) e os outros 27% estão 

divididos entre instituições federais, estaduais e municipais. O estudante médio do ensino 

superior brasileiro frequenta as aulas no período noturno (63,1%). Em instituições privadas, o 

turno da noite tem um percentual ainda maior de matrículas (73%), enquanto é frequentado 

pela menor parte de alunos em instituições estaduais (41%) ou federais (30%). Muitas vezes, 

o estudante que frequenta a universidade no período noturno não tem muito tempo disponível, 

pois possui outras atividades, assim não podendo dedicar-se à universidade em tempo 

integral. Isso dificulta o engajamento em projetos de pesquisa e extensão, sobrando tempo 

somente para o ensino.  

Com relação ao impacto do processo de aprofundamento da globalização na 

universidade, Dias Sobrinho (2005, p. 165-166) afirma que:  

 

A globalização exerce hoje pesadas pressões, a maioria delas marcada pelos sinais 

da urgência e das contradições. As universidades sofrem pressões contraditórias 

num cenário de turbulências e encruzilhadas para o qual não se sentem preparadas a 

responder. 

 

Nessa linha de pensamento, Schmidt (2000, p. 18) faz uma reflexão sobre a 

importância da educação para a construção de conhecimentos e o desenvolvimento do país 

considerando que:  

 

O desenvolvimento globalizado de nossos dias está profundamente ancorado em 

matrizes de produção que requerem conhecimento científico e informação. Mesmo 

em conjunturas de franca abertura econômica – como a que atravessa o Brasil hoje –

, com importação de modelos tecnológicos provocados pela privatização das estatais 

e entrada de grandes multinacionais que não dependem da produção científica 

brasileira, somente com alta educação será possível participar criativamente desse 

processo.  

 

Diante dessa realidade, a universidade brasileira precisa implementar inovações 

curriculares que transformem os processo de ensino e aprendizagem de modo que contribuam 

para a superação dos obstáculos que se colocam visando a formação de profissionais críticos, 

reflexíveis e capacitados para atuar e intervir no mundo globalizado. Na compreensão de 

Mota e Oliveira (2014), uma agenda inovadora para o ensino na Educação Superior deve 

contemplar: flexibilização temporária e deliberada de regras, normas e arranjos dos recursos; 

reapresentação e reformatação das práticas e dos objetos cotidianos; estímulo e a legitimação 

da exploração epistemológica da ética e das fronteiras das práticas; expansão de 

compreensões de si mesmo e dos demais; geração de conhecimento de natureza transiente e 

descentralizada e transdisciplinar; adoção do conceito de inovação como aplicação bem-

sucedida de ideias. 
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 “Não há dúvida de que os avanços da globalização carregam as potencialidades 

de construção de um mundo mais desenvolvido, graças às conquistas nos campos científicos e 

técnicos” (DIAS SOBRINHO, 2005, p. 165), entretanto, a Educação Superior precisa 

desenvolver formas de inclusão dos educandos nesse contexto, possibilitando-lhes 

experiências e construção de conhecimentos que os preparem para se enquadrar nesse 

fenômeno. Considera-se que uma das ações que podem contribuir para a formação do 

estudante universitário globalizado, é a internacionalização da Educação Superior por meio da 

mobilidade acadêmica. Essa temática é discutida no capítulo a seguir.  
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3 INTERNACIONALIZAÇÃO EDUCACIONAL E MOBILIDADE ACADÊMICA 

 

Nos últimos anos percebem-se crescentes discussões acerca da 

internacionalização Educacional e dos seus benefícios.  Essa temática envolve principalmente 

assuntos relacionados à Educação Superior, em nível de graduação e pós-graduação. 

Certamente, a Internacionalização Educacional será um desafio para o Brasil nos próximos 

anos. Trata-se de um processo de introdução de uma dimensão internacional ou intelectual em 

todos os aspectos da educação e da pesquisa (UNESCO, 2003). Souza (2010) realizou 

levantamentos sobre diversas definições e visões sobre a internacionalização do ensino. 

Percebe-se nessas definições que o conceito de globalização está intrínseco à 

internacionalização do ensino. Este capítulo aborda o contexto no qual a Internacionalização 

Educacional está inserida e a presença dos Organismos Internacionais no que se refere ao 

fortalecimento das relações entre os países.  

 

3.1 Internacionalização Educacional no Brasil: considerações básicas 

 

Para que se compreenda a internacionalização educacional, faz-se necessário um 

olhar para os seus principais aspectos históricos. Após a Primeira Guerra Mundial, o comércio 

internacional não se desenvolveu, a produção industrial diminuiu e o mundo abateu-se em 

1929 com a maior crise mundial até então sentida. Houve ruptura nos pagamentos 

internacionais e o protecionismo consolidou-se. Essa foi a situação vivida até o final da 2º 

Guerra Mundial (SOUSA, 2009). 

No que se refere ao processo de internacionalização educacional, ressalta-se:  

 

O processo de internacionalização da educação superior não é um fenômeno inédito 

na história da educação. Ele tem seu marco inicial, em 1945, na Europa e surge 

como uma necessidade da reconstrução dos países destruídos pela Segunda Guerra 

Mundial, objetivando oferecera assistência técnica para o desenvolvimento com 

bases em acordos culturais e científicos, mobilidade estudantil e bolsas de 

capacitação (WIT, 2008 apud CASTRO; CABRAL NETO, 2012, p. 71). 

 

Segundo Torres e Burbules (2004), com o fim da Segunda Guerra Mundial, países 

influenciados pelos Estados Unidos decidiram regulamentar as relações econômicas 

internacionalmente, não somente para melhorar a vida de seus cidadãos por meio do maior 

número de fluxo de mercadorias entre si e entendiam que os problemas econômicos 

influenciavam de um modo significativo as relações governamentais, pois antes disso o 

comércio internacional era fundamentado no protecionismo e com essas mudanças houve uma 
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maior flexibilização causada pelo liberalismo. 

Em 1946, 23 países, em Havana, negociaram a criação do Acordo Geral sobre 

tarifas e Comércio (GAAT). Em 1948 começou a vigorar o acordo. Como consequência disso, 

foi provocada uma mais rápida expansão, influenciada pelo crescimento da renda e do 

liberalismo comercial. Como pode ser visto abaixo, sua criação se deu logo após a segunda 

guerra mundial, e tinha como objetivo o fortalecimento comercial, que estava abalado até 

então (SOUZA, 2009). 

 

O GATT visava impulsionar a liberação comercial e combater práticas 

protecionistas adotadas desde a década de 1930. [...] Assim, o GATT, um acordo 

criado para regular provisoriamente as relações comerciais internacionais, foi um 

instrumento que, de fato, regulamentou por mais de quatro décadas as relações 

comerciais entre países [...] (SOUZA, 2009, p. 68). 

 

Em 1995 entrou em função a Organização Mundial do Comércio (OMC), tendo o 

novo GATT 94 (derivado do GATT 47), baseado no regulamento específico no que diz 

respeito à comercialização de mercadorias contidas no último acordo no ano de 1994 

(SOUZA, 2009).  

Em outubro de 1998 a UNESCO promoveu a Conferência Mundial sobre 

Educação Superior em Paris. Foi explicita que todas as partes do globo estavam passando por 

um processo de mudança no campo universitário. Algumas das pautas que estavam em debate 

nessa conferência eram: preocupação da qualidade dos processos de avaliação e acreditação, 

relevância do trabalho das Instituições de educação superior (IES), aperfeiçoamento do 

gerenciamento e da administração, introdução de novas tecnologias e comunicação, revisão 

do antigo conceito de cooperação internacional e reforço da dimensão internacional da 

educação superior (BERNHEIM; CHAUÍ, 2008).  

No ano de 1999, foi assinado um tratado internacional chamado Declaração de 

Bolonha, que marcou a mudança em relação à politica educacional de vinte e nove (29) países 

da União Europeia. Com o passar do tempo, outros dezoito países aderiram à Declaração. O 

objetivo desse documento foi alinhar as Universidades da União Europeia ao padrão mais 

“Americano” de educação, onde a graduação dura geralmente quatro anos; o mestrado, dois 

anos e o doutorado, no mínimo, três anos (TELES, 2005). 

No ano 2000 a OMC inseriu no Acordo Geral sobre Comércio de Serviços 

(GATS) a educação como um serviço. Isso muda a conotação da educação, tornando-a, assim, 

uma atividade com fim capitalista. A globalização está mais presente do que nós podemos 

imaginar nessa decisão, dando um tratamento mais comercial à internacionalização da 

educação. Claramente isso não é o tipo de caracterização que todos almejam. O ideal é a 
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criação de conhecimento e cidadãos de alto desempenho, com capacidade crítica. Com isso as 

instituições de educação estão agindo como multinacionais, abandonando as operações em um 

local fixo, concedendo franquias e criando filiais em outros países (EGRON-POLAK, 2003 

apud UNESCO, 2003). 

Castro e Cabral Neto (2012) salientam que em 2009, novamente em Paris, foi 

realizada Conferência Mundial sobre Educação Superior. No item “Internacionalização, 

Regionalização e Globalização” contido no documento firmado durante a conferência, 

confirma que a Cooperação Internacional na educação superior deve ser baseada na 

solidariedade, no respeito mútuo, na promoção de valores humanísticos e no diálogo 

intelectual. Também está descrito no documento que as IES ao redor do mundo têm também 

responsabilidade social de ajudar no desenvolvimento por meio da gradativa transferência de 

conhecimento, cruzando fronteiras e trabalhando para encontrar soluções comuns visando 

promover a circulação do saber. Foram sugeridas para esse confronto a formação de redes de 

universidade internacionais, as parcerias para pesquisa e o intercâmbio de estudantes e 

profissionais (UNESCO, 2009). 

Segundo Motta (2010), Tratado Internacional é um acordo ou pacto internacional 

firmado entre os Estados/países, em forma escrita e regulado pelo direito internacional, 

consubstanciado em um único instrumento ou mais, qualquer que seja a sua designação 

específica.  

A tendência de integração mundial tem feito com que os tratados internacionais 

sejam cada vez mais frequentes. Para Sousa (2009), esses tratados podem ser divididos em:  

 

a) Bilaterais: abrange apenas duas nações; 

b) Multilaterais: quando suas disposições se estendem a vários países que as          

aprovam com a finalidade de incrementar as relações comerciais.  

 

Esse tipo integração promove o fortalecimento e o desenvolvimento de todos os 

países participantes do acordo, no caso acima, países da União Europeia (UE) que tinham um 

interesse em comum, como por exemplo, o fortalecimento do bloco econômico, fazendo com 

que muitos estudantes continuassem dentro da UE em vez de ir aos Estados Unidos, que já 

são conhecidos como um dos maiores recebedores de estudantes de mobilidade internacional 

do mundo (SPEARS, 2014). 

No Brasil, a internacionalização da educação começou a surgir na metade do 

século XX, já que o Brasil foi um dos últimos países da América Latina a estabelecer suas 
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universidades. No começo do século XIX, surgiram as primeiras universidades. A primeira 

fundada foi a Universidade do Rio de Janeiro. Nos anos 70 a internacionalização cria um grau 

de igualdade entre as instituições e entre as nações, com verbas destinadas pelas agências de 

fomento para bolsas de estudo de pós-graduação no exterior (SOUZA, 2010). Hoje, no Brasil, 

as duas principais agências de fomento são providas pelo governo federal, por meio do 

Ministério da Educação, responsável pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) e do Ministério de Ciências e Tecnologia, responsável pelo 

Conselho Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (OLIVEIRA, 

2007).  

Segundo Bezerra (2013), o Brasil está evoluindo muito nessa área, traçando 

planos e ações ao criar universidades federais, cujo objetivo é ampliar a oferta dos diversos 

cursos de graduação e pós-graduação para estrangeiros. Para ilustrar, pode-se tomar como 

exemplo a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), 

universidade criada em 20 de julho de 2010.  Ao propor a sua criação, o governo brasileiro 

abre-se, portanto, a países, territórios e comunidades da África, além de Ásia e Europa, que 

adotam como língua oficial ou se expressam em língua portuguesa. E, fundamentada nos 

princípios de apoio e ajuda mútua, visa criar e consolidar espaços de formação, produção e 

disseminação de conhecimento com relevância social (BRASIL, 2010).  

Castro e Cabral Neto (2012) ressaltam que, com a criação desse tipo de 

universidade e com o incentivo de intercâmbio de estudantes de países diferentes, aumentará a 

participação do Brasil no processo de internacionalização, mas também no sentido inverso, 

com o recebimento desses alunos e se popularizando no espaço social da América Latina e no 

continente Africano. 

Grande parte dos alunos que estudam na própria UNILAB, por exemplo, vêm por 

meio do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G). Esse programa oferece 

formação de nível superior a cidadãos de país em desenvolvimento, com qual o Brasil possui 

algum acordo educacional e cultural. O PEC-G foi desenvolvido pelo Ministério das Relações 

Exteriores e da Educação, em parceria com universidades federais, estaduais e particulares. 

Alguns dos critérios do programa são: proficiência na língua portuguesa, ensino médio 

completo (ou equivalente), o retorno para o país de origem (assim evitando o fenômeno 

chamado “brain drain”, ou seja, a “evasão de cérebros”), funcionando como uma espécie de 

contrapartida, contribuindo com a área na qual se graduou. Vale ressaltar que os próprios 

estudantes devem se manter no Brasil, custeando as próprias despesas (BRASIL, 2000).  

Para uma melhor ilustração da internacionalização educacional no Brasil, pode-se 
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utilizar uma tabela que Lima e Contel (2009) elaboraram dividindo-a em quatro períodos, 

desde os anos 30 aos anos 2000 (atualidade).   

 

Quadro 1 – Motivações e Fases da Internacionalização da Educação Superior no Brasil 

 

 

Nessa obra os autores trazem para evidenciação as principais características da 

Períodos Programa  Provedores  Motivação  

1º Período 

Anos 30 e 

50  

*Programas de cooperação 

acadêmica internacional com 

ênfase na nas missões que 

traziam professores visitantes  

*Universidades 

estrangeiras e brasileiras  

*Acadêmica: fortalecimento 

do projeto acadêmico das 

universidades emergentes  

2º Período 

Anos 60 e 

70  

*Programas de cooperação 

acadêmica internacional com 

ênfase na presença de consultores 

e na concessão de bolsas de 

estudos para realizar 

mestrado/doutorado no exterior  

*Agências internacionais 

e Governo brasileiro 

*Agências nacionais e 

internacionais  

*Político–Acadêmica: 

reestruturação do sistema 

educacional superior em 

consonância com o “modelo 

americano”  

3º Período 

Anos 80 e 

90  

*Programas de cooperação 

acadêmica internacional com 

ênfase na formação de grupos de 

estudo e pesquisa em torno de 

temas de interesse compartilhado 

*Concessão de bolsas de estudos 

para realizar doutorado no 

exterior, em áreas classificadas 

como estratégicas 

*Programas de cooperação 

acadêmica internacional com 

ênfase na vinda de professores 

visitantes, na ida de estudantes 

para realização de poucas 

disciplinas  

*Agências internacionais 

e Governo brasileiro 

*Agências nacionais e 

internacionais 

*Universidades 

estrangeiras; instituições 

de educação superior 

privadas 

*Acadêmico-Mercadológica: 

a) expansão e consolidação 

dos programas de pós-

graduação 

stricto sensu 

b) incremento da pesquisa de 

ponta em áreas estratégicas 

c) diferencial competitivo de 

algumas instituições ou de 

alguns cursos.  

4º Período 

Dos anos 

2000 em 

diante 

*Programas de cooperação 

acadêmica internacional com 

ênfase na formação de grupos de 

estudo e pesquisa em torno de 

temas estratégicos e de interesse 

partilhado. 

*Concessão de bolsas de estudos 

para realizar doutorado no 

exterior em áreas classificadas 

como estratégicas e sem tradição 

de pesquisa no País. 

*Programas de cooperação 

acadêmica internacional com 

ênfase na vinda de professores 

visitantes, na ida de estudantes 

para realização de poucas 

disciplinas. 

*Projetos de criação de 

universidades federais orientadas 

pela internacionalização ativa. 

*Comercialização de serviços 

educacionais. 

* Governo brasileiro 

*Agências internacionais 

e Governo brasileiro 

*Agências nacionais e 

internacionais 

*Universidades 

estrangeiras 

e instituições brasileiras de 

educação superior privadas 

*Corporações 

internacionais 

*Universidades 

corporativas 

*Acadêmica, Política, 

Econômica e Mercadológica: 

a) Inserção internacional dos 

programas de pós-graduação 

stricto sensu 

b) Incremento da pesquisa de 

ponta em áreas estratégicas 

c) Integração regional de 

caráter inclusivo 

d) Diferencial competitivo de 

algumas instituições ou de 

alguns cursos 

e) Captação de estudantes  

Fonte: Lima e Contel (2009). 
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evolução da internacionalização educacional do nosso país. Apesar do histórico de pouco 

interesse do governo brasileiro da internacionalização ativa, as ações recentes têm aumentado 

a possibilidade de que o país cresça nessa perspectiva, assim chegando a graus de paridades 

de grandes potências mundiais na área educacional.  

 

3.2 A mobilidade acadêmica como caminho para a internacionalização da Educação 

Superior brasileira 

 

A mobilidade acadêmica não é nenhuma novidade na área educacional. Na Idade 

Média a comunidade universitária era móvel, não existiam fronteiras para os estudos e nem 

para a validação dos diplomas conquistados por aqueles que se aventuravam em estudar em 

outros países, principalmente na Europa, como Bolonha e Paris. Mas com o passar do tempo, 

a mobilidade acadêmica foi se reestruturando em decorrência da globalização mundial e da 

internacionalização educacional (CASTRO; CABRAL NETO, 2012). A mobilidade 

acadêmica é relevante para a internacionalização educacional, visto que aquela proporciona 

aos estudantes a oportunidade de vivência em outra cultura e o aprendizado de outro idioma, 

por exemplo. Estão disponíveis qualificações para diversos níveis, como: graduação, 

mestrado, doutorado, intercâmbios de alguns meses e o estudo de línguas.  

O processo de mobilidade acadêmica movimenta a economia, pois, como visto 

anteriormente, foi considerada como uma espécie de serviço, pois gera movimento financeiro 

para os países que recebem os estudantes. Essas despesas referem-se a taxas de inscrições, 

alimentação, moradia, transporte, entre outros aspectos. Parte dos estudantes de mobilidade 

acadêmica se mantem por meio de bolsa de estudos ofertadas pelos seus países de origem, 

pois não teriam condições financeiras para custear esse investimento. O financiamento da 

mobilidade acadêmica é uma limitação para a internacionalização do ensino superior, assim 

reduzindo o seu desenvolvimento e sua ampliação.  

Nos anos 90, o Brasil passou por diversas reestruturações econômicas e políticas. 

O sistema neoliberal impulsionou a economia e o ensino superior (isso significaria que a 

educação superior deveria ser tratada como um mercado de serviços, como retratada no 

GATS). Com isso as IES públicas passaram por um processo de recessão e o ensino superior 

público começou a ser desvalorizado. Nesse contexto ocorre o “boom” das IES privadas. Mas 

ao decorrer dos anos 2000, no governo do Presidente Lula, essa situação mudou (SILVA 

JÚNIOR; ANELLI JÚNIOR; MANCEBO, 2014). Maiores investimentos na educação foram 

feitos; o eixo de mobilidade acadêmica também não poderia ficar de fora, como pode ser visto 
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abaixo: 

 

Em 2007, o governo brasileiro através do Decreto nº 6.096 de 24 de abril de 2007, 

institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais - REUNI, cujo "objetivo é de criar condições para a 

ampliação do acesso e permanência na educação superior no nível de graduação, 

pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas 

universidades federais." No seu artigo 2º, inciso II, o programa estabelece a seguinte 

diretriz: "ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes 

curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários 

formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre 

instituições, cursos e programas de educação superior" (BEZERRA, 2013, p.9). 

 

 

É possível notar a importância dada à mobilidade acadêmica no próprio Programa 

de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Esse 

certamente era o impulso que estava faltando para o Brasil por em prática um dos maiores 

programas de mobilidade acadêmica internacional do mundo. 

 

[...] o fenômeno da internacionalização no setor educacional ocorre de duas formas: 

pela internacionalização ativa – quando os países mantêm políticas de Estado 

voltadas para atração e acolhimento acadêmico, oferecem serviços educacionais no 

exterior, abrangendo mobilidade de experts em áreas de interesse estratégico, 

exporta programas e instalam campi no exterior; e pela internacionalização passiva 

– que se caracteriza pela inexistência de uma política criteriosa para envio dos 

estudantes para o exterior e que os países possuem pouca capacidade instalada 

(recursos materiais e humanos) par a o acolhimento e a oferta de serviços 

educacionais (MARANHÃO, 2009 apud CASTRO; CABRAL NETO, 2012, p. 77). 

 

 

Nos dias atuais, o Brasil se insere no perfil de internacionalização ativa. Essa 

perspectiva ainda não é tão grande, pois investimentos em grandes escalas começaram a ser 

feitos recentemente, como visível no caso do programa Ciência sem Fronteiras, que busca 

promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e da tecnologia, da 

inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade 

internacional, sendo uma iniciativa conjunta dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), suas respectivas instituições de 

fomento, CNPq e CAPES. O projeto prevê a utilização de até 101 mil bolsas em quatro anos 

para promover intercâmbio, de forma que alunos de graduação e pós-graduação façam estágio 

no exterior com a finalidade de manter contato com sistemas educacionais competitivos em 

relação à tecnologia e inovação. Além disso, busca atrair pesquisadores do exterior que 

queiram se fixar no Brasil ou estabelecer parcerias com os pesquisadores brasileiros nas áreas 

prioritárias definidas no Programa, bem como criar oportunidade para que pesquisadores de 

empresas recebam treinamento especializado no exterior (CIÊNCIAS SEM FRONTEIRAS, 

2014). 
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Observa-se que a prioridade do governo brasileiro na atualidade é em relação a 

áreas relacionadas às ciências e tecnologias. Essa foi uma das justificativas dada pelo governo 

assim que o Programa Ciência Sem Fronteira foi lançado, não contemplando cursos das 

ciências sociais, humanidades e artes, por exemplo. A economia é alimentada pelo 

capitalismo, e as indústrias nacionais precisam de profissionais altamente capacitados pelas 

tecnologias de ponta das quais muitos países de primeiro mundo têm pleno domínio, 

conforme relato a seguir:  

 

[...] um pacote de estímulo econômico projetado pelo governo federal para 

impulsionar as pesquisas nas áreas de ciência e tecnologia, a indústria e a 

proeminência global. O governo brasileiro, juntamente com a indústria privada, 

pretende gastar bilhões de reais ao longo dos próximos anos, a fim de fomentar um 

capital social mais intelectual, visando aos avanços de infraestrutura e inovação 

necessários para uma economia em crescimento (SPEARS, 2014, p. 160). 

 

Outros dois países do grupo político de cooperação do qual o Brasil faz parte, o 

BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), fazem isso. A China e a Índia enviam 

dezenas de milhares de estudantes das áreas de ciência e engenharia para os Estados Unidos 

para cursos de graduação e pós-graduação com o mesmo objetivo do Brasil. Não é por acaso 

que esses países estão se tornando grandes potências, pois investimentos como esses são 

necessários para o crescimento das nações. Com isso o capitalismo se utiliza dessas bolsas de 

estudos cedidas e os estudantes como reflexo de seus próprios interesses. Pouco a pouco já 

está ficando embutido na mente das pessoas que somente cursos dessa área dão retorno 

financeiro, e isso pode ser encarado como um mal capitalista, enfraquecendo as outras áreas 

que interpretam um papel importante no processo de globalização, trazendo prejuízo para 

responsabilidades sociais do Brasil. Outro ponto a ser destacado é a visão desses estudantes 

como mercadoria. Muitos países que possuem programas de mobilidade acadêmica bem 

estruturados lucram bastante com isso. Então é preciso ver se essas políticas estão 

contribuindo para o avanço do capital intelectual brasileiro ou para enriquecer os países que 

recebem esses estudantes (SPEARS, 2014).  

No capítulo a seguir apresenta-se a metodologia da pesquisa.  
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4 METODOLOGIA  

 

A pesquisa é um aspecto importante para a edificação do conhecimento científico. 

Para Prodanov e Freitas (2013), é um processo de investigação que se interessa em descobrir 

as relações existentes entre os aspectos que envolvem fatos, fenômenos, situações ou coisas, 

um conjunto de ações propostas para a resolução de problema que tem por base ações 

racionais, sistêmicos e metodológicos. A pesquisa é uma prática formal com método do 

pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para 

conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos desenvolvidos nesta investigação.  

 

4.1 Delineamento da pesquisa 

 

Para o alcance dos objetivos propostos neste trabalho, foi realizada uma pesquisa 

qualitativa e descritiva. Para Prodanov e Freitas (2013, p.70), a investigação qualitativa:  

 

[...] considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não 

pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Esta não requer o uso 

de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de 

dados e o pesquisador é o instrumento-chave. Tal pesquisa é descritiva. Os 

pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu 

significado são os focos principais de abordagem. 

 

Na abordagem qualitativa, o ambiente é onde os pesquisadores recorreram para a 

captura dos dados necessários. Como o pesquisador precisa estar em constante contato com o 

ambiente e seu objeto de estudo, é preciso um trabalho de campo mais acentuado.   

De acordo com Prodanov e Freitas (2013, p.52), a pesquisa descritiva ocorre: 

 

[...] quando o pesquisador apenas registra e descreve os fatos observados sem 

interferir neles. Visa a descrever as características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de 

técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática. 

Assume, em geral, a forma de levantamento. 

 

Nesse tipo de pesquisa, são observados, registrados, analisados e ordenados os 

dados, sem serem manipulados, sem nenhuma interferência do pesquisador. Assim, para sua 

coletar, utiliza-se de técnicas específicas, dentre as quais se destacam a entrevista, o 

formulário, o questionário, o teste e a observação.  

Para a fundamentação teórica da pesquisa em questão, foi realizado um 

levantamento bibliográfico, tendo como base artigos científicos e livros para a 
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contextualização da Internacionalização Educacional da Educação Superior, do ambiente 

globalizado, dos desafios da Educação Superior e da mobilidade acadêmica.  

Os métodos de pesquisa utilizados neste trabalho foram: pesquisa documental, 

observação participante e pesquisa de campo. Segundo Gil (2008), a pesquisa documental 

utiliza-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem 

ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. 

Para Oliveira (2008), na observação participante, os investigadores imergem no 

mundo dos sujeitos observados, tentando entender o comportamento real dos informantes, 

suas próprias situações e como constroem a realidade em que atuam. 

A pesquisa de campo é utilizada com o objetivo de conseguir respostas sobre os 

fenômenos investigados. Esse tipo de investigação procura o aprofundamento de uma 

realidade específica. É basicamente realizado por meio da observação direta das atividades do 

grupo estudado e de entrevistas com informantes que captam as explicações e interpretações 

do que ocorre naquela realidade (HEERDT E LEONEL, 2007).  

. 

4.2 Universo e seleção dos participantes 

 

Heerdt e Leonel (2007, p. 47) definem que o universo “é o conjunto de 

fenômenos, todos os fatos apresentando uma característica comum”.  O universo de estudo 

desta pesquisa foi composto por estudantes e professores universitários participantes do Top 

China do ano de 2014 Shanghai Jiao Tong University (SJTU). A seleção dos participantes foi 

realizada a partir dos critérios especificados a seguir: 

 

a) Estudantes: 

I. Ser estudante universitário; 

II. Ter participado como aluno do Programa Top China em 2014 na 

SJTU;  

III. Acessibilidade. 

b) Docentes: 

I. Ser professor universitário; 

II. Ter participado como professor do Programa Top China em 

2014 na SJTU; 

III. Acessibilidade. 
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Participaram da pesquisa 50 sujeitos, distribuídos da seguinte forma: 27 alunos 

brasileiros, 17 alunos chineses e seis professores brasileiros. Para manter em sigilo a 

identidade dos participantes, os investigados foram identificados pelos termos “ALUNO 

BRASILEIRO”, “ALUNO CHINÊS” e “PROFESSOR”, seguidos de um número natural que 

corresponde à ordem do questionário.  

 

4.3 Técnicas e Instrumentos de Pesquisa 

  

Nesta etapa da pesquisa foram aplicadas as técnicas e os instrumentos de coleta de 

informações com o objetivo de captar os dados previstos. Essa é uma das etapas mais 

importantes, pois é cansativa e geralmente toma mais tempo do que se imagina (MARCONI; 

LAKATOS, 2003).  

A técnica utilizada para a coleta dos dados foi o levantamento documental. Foram 

utilizados relatórios divulgados anualmente que podem ser consultados no portal da 

instituição notas de divulgação na imprensa feitas pelo banco e informações do portal 

coorporativo do banco para melhor entendimento do programa TOP China, visando conhecer 

como se desenvolve um programa de internacionalização educacional. Nessa fase da pesquisa, 

foram utilizados, também, registros sobre a participação do investigador no programa por 

meio de diário de campo, o qual tem como objetivo possibilitar a sistematização dos dados 

coletados durante o programa de mobilidade internacional estudado (SOARES et. al, 2011).  

Em seguida, foi aplicado um questionário com os participantes docentes e 

discentes do programa para identificar os fatores motivacionais, os aspectos positivos e os 

desafios dos estudantes de graduação para participarem de um programa de mobilidade 

acadêmica e obter subsídios que possibilitassem analisar as contribuições da mobilidade 

estudantil para a formação acadêmica e profissional na percepção dos discentes e docentes.  

Para Marconi e Lakatos, (2003) questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído 

por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença 

do entrevistador. 

No momento da elaboração do questionário, o pesquisador precisa ser o mais 

claro possível para que os informantes se sintam motivados a responder. Os questionários 

foram compostos por 10 questões, que tratam de: perfil do participante, motivos para 

participar do programa, aspectos positivos, desafios e dificuldades encontrados, avaliação do 

curso ministrado durante o programa, contribuição daquele programa para a vida acadêmica e 

profissional e o que aquela experiência tinha significado. Para a aplicação desses 
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questionários durante o programa, foi utilizada a plataforma de aplicação de questionários 

online Survey Monkey.  

 

4.4 Análise dos resultados 

 

Para a interpretação dos dados obtidos, foi desenvolvida uma análise dos 

documentos obtidos sobre o programa e análise de conteúdo dos questionários respondidos 

pelos participantes brasileiros e chineses.  

A análise documental é uma importante técnica na pesquisa qualitativa, seja 

complementando informações obtidas em outras técnicas ou descobrindo novos aspectos da 

pesquisa daquele tema proposto. Ela representa o conteúdo do documento de maneira 

diferente da original (GIL, 2008). Esse tipo de análise foi utilizado para o primeiro tópico da 

análise intitulado Internacionalização Educacional e o Banco Santander, que discorre sobre o 

banco e o seu compromisso com ensino superior e o programa Top China.  A análise de 

conteúdo é uma técnica de pesquisa para a descrição objetiva, sistemática do conteúdo 

evidente da comunicação (MARCONI; LAKATOS, 2003). No caso desta pesquisa, a análise 

foi desenvolvida a partir das respostas obtidas por meio de 50 questionários aplicados aos 

participantes a respeito do programa de mobilidade.  

A análise de conteúdo foi desenvolvida em três etapas: pré-análise (leitura geral 

para organização do material), exploração do material (agrupamento do material) e tratamento 

dos resultados (captar os conteúdos para análise). Essas etapas foram utilizadas durante o 

segundo tópico, que trata sobre as contribuições da mobilidade acadêmica para a formação 

acadêmica e profissional, englobando perfil dos participantes, fatores motivacionais, aspectos 

positivos, desafios, avaliação do programa e contribuições da mobilidade acadêmica para a 

vida acadêmica e profissional dos participantes (MARCONI; LAKATOS, 2003).  

Para uma melhor ordenação dos dados, durante a análise foram utilizados 

elementos da estatística descritiva como tabelas, porcentagem e média aritmética. Essa área 

da estatística compreende o tratamento dos dados para resumi-los ou descrevê-los, sem 

procurar interferir qualquer objeto que ultrapasse os próprios dados (FREUND; SIMON, 

2000). No capítulo seguinte será apresentada a análise dos dados e seus respectivos 

resultados.  
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os dados coletados na pesquisa de campo, bem 

como a análise dos resultados alcançados fundamentando-se na teoria estudada. Está dividido 

em duas fases: delineamento do desenvolvimento do programa e as contribuições da 

mobilidade acadêmica para a formação acadêmica e profissional dos participantes do 

programa.  

 

5.1 Delineando o desenvolvimento do programa de internacionalização 

 

O Banco Santander possui, desde 1996, uma divisão global que atua no ensino, na 

pesquisa e na extensão. O “Santander Universidades” crê que investir na educação superior é 

a maneira mais efetiva de cooperar com crescimento sustentável dos países em que está 

presente. Esse investimento feito pelo banco acaba impulsionando toda a cadeia educacional, 

desde alunos, jovens profissionais, professores/pesquisadores, funcionários administrativos e 

instituições de ensino conveniadas aos diversos programas desenvolvidos pela instituição 

(SANTANDER UNIVERSIDADE, 2014a). 

O apoio à Educação Superior é o principal foco de responsabilidade social do 

Grupo Santander. Em 18 anos de existência, foram identificadas as temáticas universais mais 

expressivos para a comunidade acadêmica global. Isso culminou na criação do Plano de 

Apoio a Educação Superior (PAES). Com esse plano foi possível direcionar os investimentos 

de forma mais estratégica, contribuindo para o progresso econômico e social dos países em 

que o banco atua (BANCO SANTANDER, 2014a).  

O PAES está dividido em quatro grandes eixos. 

 

São eles: mobilidade, com foco na concessão de estudo para universidades de todo o 

mundo e no incentivo ao intercâmbio cultural; inovação e empreendedorismo, 

reconhecendo os melhores trabalhos acadêmicos que contribuirão para o 

desenvolvimento sustentável do país; transferência tecnológica, promovendo a 

construção de Espaços Digitais e oferecendo o Cartão Universidade às IES; e apoios 

acadêmicos, atuação por meio de bolsas e apoios à investigação científica e projetos 

culturais que beneficiam universitários e professores (SANTANDER 

UNIVERSIDADE, 2014a). 

 

Ao observar os números apresentados na Tabela 1, é constatado que é levado a 

sério o investimento em Educação Superior no Brasil e no mundo. São mais de 1.150 

convênios com instituições de ensino e pesquisa em todo o mundo (BANCO SANTANDER, 
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2014b). 

 

Tabela 1 – Número de convênios - Santander Universidades 

Países Quantidade Percentual 

Alemanha 09 1% 

Argentina 74 6% 

Brasil 448 39% 

Bélgica 01 0% 

Chile 56 5% 

China 11 1% 

Colômbia 24 2% 

Estados Unidos 34 3% 

Espanha 117 10% 

Gana 01 0% 

México 187 16% 

Polônia 44 4% 

Portugal 46 4% 

Qatar 01 0% 

Porto Rico 08 1% 

Reino Unido 76 7% 

Rússia 08 1% 

Singapura 03 0% 

Emirados Árabes Unidos  01 0% 

Uruguai 10 1% 

Total 1159 100% 

Fonte: Banco Santander (2013). 

   

Percebeu-se na Tabela 1 que o Brasil se encontra com o maior número de 

convênios firmados pelo Banco. Em segundo lugar fica o México e em terceiro, a Espanha, o 

país sede da Instituição. Pode-se dizer que esse número maior de convênios com o maior país 

da América Latina deu-se através do aumento do número de IES no Brasil. De acordo com o 

Censo da Educação Superior do ano de 2012, elaborado pelo INEP (2014), o país possui 

2.416 IES, somando as Federais, Estaduais, Municipais e Privadas.  

Segundo o Relatório de Sustentabilidade divulgado anualmente pelo Banco, em 

2013 foram concedidas 22.422 bolsas de estudos e auxílio pela instituição, como pode ser 

visto na tabela abaixo. Essas bolsas têm como objetivo o desenvolvimento de programas 

internacionais de cooperação interuniversitárias para o incentivo de alunos, professores, 

jovens pesquisadores e universidades participantes (BANCO SANTANDER, 2013). A Tabela 

2 apresenta as distribuições das bolsas pelo banco em países onde está presente. 
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Tabela 2 – Bolsas por País - Santander Universidades 

Países Quantidade Percentual 

Espanha 9731 43% 

Portugal 333 1% 

Reino Unido 3781 17% 

Alemanha 122 1% 

Rúsia 241 1% 

Brasil 2620 12% 

México 1187 5% 

Chile 331 1% 

Argentina 1341 6% 

Porto Rico 437 2% 

Colômbia 113 1% 

Estados Unidos 1039 5% 

China 889 4% 

Cingapura 218 1% 

Outros países* 39 0% 

Total 22422 100% 

Fonte: Banco Santander (2013).     

 

Por meio da Tabela 2 é possível observar que não necessariamente o número de 

convênios significa um maior número de bolsas e auxílios. A Espanha detém 

aproximadamente 43%, sendo que ela possui cerca 10% dos convênios, como informado na 

Tabela 1. Em segundo lugar, o Reino Unido fica com 17% e em terceiro vem o Brasil, com 

12%. Esse número de bolsas e auxílios expressivo para a Espanha se deu por conta de um 

projeto desenvolvido pela instituição chamado Programa de Becas Pymes. 

 

Considerando a difícil situação econômica que a Espanha atravessa, com especial 

impacto no emprego entre os jovens, o Banco Santander implementou em 2011 o 

programa Becas Pymes que consiste em bolsas para estágio em pequenas e médias 

empresas. Até o momento foram concedidas 7.500 bolsas para 5.272 empresas 

(BANCO SANTANDER, 2013). 

 

Seguindo o modelo do programa na Espanha, ele também foi replicado no Reino 

Unido. Com isso pode-se ver um grande número de bolsas e auxílios dados pela instituição 

para o país sendo que ele possui somente 7% dos convênios firmados pelo Banco.  

Com a criação da divisão global Santander Universidades, perceber-se que o 

investimento no ensino superior não era passageiro, assim elevando os projetos desenvolvidos 



36 
 

 

por eles a um patamar mais profissional, no qual pessoas trabalham somente para isso, 

criando novos projetos, melhorando os antigos, firmando novos convênios com instituições 

brasileiras e estrangeiras, entre outros. Segundo os dados divulgados desde o início do 

programa, já foram investidos mais de um bilhão de euros, e no ano de 2013, 142 milhões de 

euros em programas nas diversas ações da Divisão, distribuídas em 17 nações ao redor do 

globo (BANCO SANTANDER 2014b).  

O Programa Top China do Santander Universidades foi lançado em 2009 e tem 

como objetivo incentivar a cooperação bilateral para debate de temas de interesse global entre 

o Brasil e a China, contribuindo com a internacionalização da atividade acadêmica, 

principalmente com um dos países mais emergentes do mundo. É um programa pioneiro, 

segundo o Diretor de Inovação e Projetos Estratégicos da Divisão Global Santander 

Universidades, Salvador Medina, pois o Brasil funcionaria como uma espécie de eixo 

estratégico para o desenvolvimento das IES chinesas, promovendo o encontro de culturas 

muito ricas, gerando o debate de temas importantes para os dois países, focando o intercâmbio 

de pessoas e o conhecimento gerado por elas. O foco central do programa é Sustentabilidade. 

Além de serem abordados temas específicos, é presente o aprendizado da língua chinesa, o 

mandarim e sua cultura. Para os chineses a aprendizagem é contrária, eles aprendem o 

português e a cultura brasileira (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 2014). 

Os participantes do programa são selecionados conforme os editais divulgados 

pelas IES brasileiras conveniadas ao Banco. Cada edital possui suas próprias regras, 

estipulando quais cursos serão contemplados, quais serão as etapas classificatórias e 

eliminatórias. No caso do edital divulgado pela Universidade Federal do Ceará (UFC) em 

2014, o programa estava disponível para os alunos dos cursos de: Finanças, Biblioteconomia, 

Dança, Teatro, Letras, Música, Pedagogia e Secretariado Executivo. Eram quatro vagas 

distribuídas entre três alunos e um professor. Para a inscrição no programa, os candidatos 

precisaram realizar a inscrição no portal do Santander Universidades e entregar a 

documentação de acordo com os critérios classificadores e classificatórios de acordo como 

previsto no edital (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2014).  

Para alunos, esses critérios foram:  

 

Ser aluno das seguintes cursos de graduação: Finanças, Biblioteconomia, Dança, 

Teatro, Letras, Música, Pedagogia e Secretariado Executivo; Não ter participado de 

nenhuma edição anterior do programa; Quando de sua inscrição, ter integralizado, 

no mínimo, 40% dos créditos obrigatórios previstos no currículo do seu curso; Não 

estar cursando o penúltimo ou o último semestre de seu curso; Ter, no mínimo, 20 

créditos pendentes (diferença entre créditos exigidos e acumulados), descontados 
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aqueles referentes a disciplinas em que o aluno esteja matriculado no presente 

semestre, desde que as pendências não incluam Estágio Supervisionado, Monografia 

ou Trabalho de Conclusão de Curso; Esteja Efetivamente matriculado em, pelo 

menos 20 créditos; Comprovar, com apresentação de seu histórico escolar, 

destacado desempenho acadêmico (IRA individual de, no mínimo, 8500 e nenhuma 

reprovação); Comprometer-se a estabelecer e desenvolver relações com as 

instituições de ensino a serem visitadas. Acessar e preencher termo de compromisso; 

Ter passaporte com validade até final de janeiro de 2015 (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CEARÁ, 2014, p. 2). 

 

Quanto aos critérios classificatórios destacam-se:  

 

a) Apresentar certificado de proficiência em língua inglesa, uma vez que os cursos 

na China serão ministrados em inglês; b) Ser ou ter sido bolsista de monitoria ou 

PIBIC por, pelo menos, dois semestres; c) Ter participado de eventos relacionados 

às áreas contempladas nesse edital; d) Ter publicações nas áreas relacionadas, 

respectivamente, Finanças, Biblioteconomia, Dança, Teatro, Letras, Música, 

Pedagogia e Secretariado Executivo (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 

2014, p. 2). 

 

A seleção de professores teve como critérios qualificadores: comprovação por 

Currículo Lattes, por certificado de proficiência em língua inglesa e por termo de 

compromisso assinado (UNIVERSIDIADE FEDERAL DO CEARÁ, 2014). Os critérios 

classificatórios eram: “a) Ser bolsista PQ; b) Ter publicado ativamente de eventos 

relacionados à sua área de atuação; c) Ter publicações na sua área de atuação específica nos 

últimos três anos (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2014, p. 3-4)”. 

Após os participantes se inscreverem respeitando os critérios mostrados acima, foi 

feita a seleção cujos critérios para alunos foram: “desempenho acadêmico; fluência em língua 

inglesa (certificado de proficiência é obrigatório)” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CEARÁ, 2014, p.4).  Para os professores são exigidos:  

 

a) produção acadêmica dentro da área de conhecimento proposta pelo programa Top 

China Santander Universidades (Finanças, Biblioteconomia, Dança, Teatro, Letras, 

Música, Pedagogia e Secretariado Executivo); 

b) fluência em língua inglesa comprovada; 

c) proposta de minicurso (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2014, p. 3-4). 

 

Posterior à seleção, é divulgado o resultado no portal do da Coordenadoria de 

Assuntos Internacionais da universidade. Cada universidade conduz o seu processo de seleção 

de uma maneira diferente. Para ilustrar melhor essa diversidade, será mostrado como se 

estruturou o processo de seleção na Universidade de Fortaleza (UNIFOR).  

Diferente da UFC, o processo seletivo foi aberto para todos os alunos. Foram 

disponibilizadas duas vagas para estudantes no edital. O professor que representou a 
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universidade foi escolhido pela reitoria, não participando do edital como na UFC.  Para a 

inscrição, era necessário, assim como na outra universidade, a inscrição no portal do 

Santander Universidades e entregá-la junto dos seguintes documentos (UNIVERSIDADE DE 

FORTALEZA, 2014): 

 

a) Histórico acadêmico; b) Carta de motivação de no máximo 2 (duas) laudas, 

na qual o aluno exporá os motivos pelos quais deseja participar do Programa 

(redação em português); c) Cópia do passaporte com validade mínima até 

Dezembro de 2015;  d) Cópia do comprovante de proficiência na língua inglesa 

(Toefl, IELTS ou Certificado de participação em curso de idioma inglês) 

(UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, 2014, p. 1). 

 

Após a entrega dos documentos, ocorreu a seleção dos participantes. Foi composta 

por três fases. A primeira consistia em uma prova objetiva valendo 20 pontos e redação em 

língua inglês valendo 10 pontos, no mínimo com 20 linhas e com tema indicado na prova.  

Essa etapa teve caráter eliminatório e classificatório. Após a aprovação dos candidatos, a 

segunda fase consistia em uma entrevista em duas línguas (português e inglês) com a 

comissão avaliadora do processo de seleção. Essa etapa também foi caracterizada no mesmo 

molde da primeira, eliminatória e classificatória. A terceira e ultima etapa consistia na 

avaliação do desempenho dos alunos de acordo com a sua média global. (UNIVERSIDADE 

DE FORTALEZA, 2014).  Foram selecionados os dois alunos com a melhor classificação. O 

resultado final do processo seletivo foi divulgado no portal da UNIFOR e no departamento de 

Assessoria Internacional.  

Ao comparar os dois editais, constatam-se algumas diferenças. O processo da 

UFC pode ser considerado mais simplificado, pois é composto somente por uma etapa e feito 

com um grupo seleto de cursos da universidade, porém, o candidato precisa ter uma vida 

acadêmica mais atuante, como ter sido bolsista, ter artigos publicados e ter participado de 

eventos na sua área de formação. Ou seja, um processo mais simples para a universidade, mas 

não para o aluno, que precisou exercer outras atividades fora de sala de aula. 

O Processo da UNIFOR pode ser considerado mais árduo para a universidade, 

pois acaba envolvendo todos os seus cursos, diferente da UFC. Essas três etapas acabam 

avaliando o candidato melhor. O contato com a comissão avaliadora é bem intensa. O 

principal requisito exigido pelo programa cumprido pelas universidades é o domínio da língua 

inglesa. Esse é o meio termo encontrado para que todos possam entender aquilo que será 

repassado durante as aulas.  

No caso da seleção dos alunos chineses da PU e da SJTU, eles tinham seus 

próprios critérios de elegibilidade, diferentemente dos brasileiros, ganhando créditos nos seus 
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históricos escolares. Os brasileiros recebem um certificado expedido pelas respectivas 

universidades. Os principais tópicos do programa são: mudanças ambientais e climáticas, 

biotecnologia, biofarmacologia, sistema financeiro internacional e futuros sistemas de 

informação, assuntos bem universais à sustentabilidade, pois hoje em dia é possível ligar 

qualquer assunto a essa temática. As cooperações entre as universidades brasileiras e chinesas 

são importantíssimas, pois são países em desenvolvimento e com muita coisa em comum. O 

ganho de conhecimento não depende somente da experiência multicultural, mas do 

intercâmbio entre os dois países, criando uma ponte entre os estudantes brasileiros, chineses e 

seus educadores (DIÁRIO DE CAMPO, 2014). 

Desde seu início, o banco levou em consideração a dimensão de um programa de 

mobilidade internacional em um país muito distante do Brasil. Na sua primeira edição, em 

2009, foram selecionados 51 participantes entre professores e alunos (GRUPO SANTANDER 

BRASIL, 2009). Nessa edição os participantes se concentraram somente na Shanghai Jiao 

Tong University (SJTU), na cidade de Xangai. Após a primeira edição, o programa tomou 

proporções maiores, dobrando sua capacidade, como pode ser notado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Quantidade de participantes brasileiros - Top China 

Ano Alunos e Professores 

1º edição – 2009 51 

2º edição – 2010 100 

3º edição – 2011 100 

4º edição – 2012 100 

5º edição – 2013 100 

6º edição – 2014 102 

Total 553 

Fonte: Grupo Santander Brasil (2009, 2010, 2011, 2012,2013) e 

Santander Universidade (2014b). 
 

Esse aumento deu-se pela parceria firmada com a Peking University (PU), situada 

em Pequim. Esse formato se mantém até hoje (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

ALAGOAS, 2009). São formados dois grupos de estudantes, aqueles que ficarão em Xangai e 

aqueles que ficaram em Pequim. Antes do embarque, é organizada uma cerimônia de abertura 

do programa. Nela é mostrado como é estruturado, o relato de experiência de algum 

participante do ano anterior e o primeiro contato com a cultura milenar da chinesa. Após o 

término da cerimônia todos seguem para o aeroporto designado pelo Banco. Por questões 

logísticas, os participantes embarcam juntos para a maior cidade do país (Xangai). É 

planejada uma programação bem intensa e comum para todos os participantes. Após alguns 
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dias, os grupos se dividem, uma parte para Pequim e outro fica em Xangai. É nesse momento 

que realmente começam as atividades acadêmicas (DIÁRIO DE CAMPO, 2014). 

A vida acadêmica dos participantes é desafiadora. São intercalas aulas com os 

professores brasileiros e chineses sobre os temas propostos pelo programa, desde 

sustentabilidade a cultura chinesa para brasileiros (e vice versa), viagens culturais e visitações 

técnicas. Na conclusão do curso é feito um trabalho em equipes compostas por alunos dos 

dois países orientados pelos professores brasileiros. Após o fim das atividades acadêmicas, o 

grupo de Xangai parte para Pequim, onde é feito um roteiro mais cultural, pois fica pendente 

somente a premiação dos melhores trabalhos no evento de encerramento. Nessa cerimônia os 

alunos também têm a oportunidade de mostrar um pouco mais sobre a cultura de seu país, 

cantando e dançando, por exemplo. Após o encerramento, os participantes estão prontos para 

retornarem as suas rotinas, mas com uma experiência nova na sua “bagagem” (DIÁRIO DE 

CAMPO, 2014). 

 

5.2 Contribuições da mobilidade acadêmica para a formação acadêmica e profissional 

 

Para cumprir o objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa com os participantes 

do Programa Top China que ficaram situados na Shanghai Jiao Tong University no ano de 

2014.  

 

5.2.1 Perfil dos participantes 

 

Inicialmente, a pesquisa de campo buscou conhecer o perfil dos participantes do 

programa investigado. No total, cerca de 78 pessoas participaram do programa Top China na 

SJTU. A seguir são apresentados os dados e a análise de pesquisa aplicada a 50 participantes.  

Os 27 alunos brasileiros analisados são de diversas regiões do Brasil. 63% dos 

participantes eram do sexo feminino e os outros 37% do sexo masculino.  A idade média dos 

participantes é de 23 anos e o período médio na universidade é o sétimo.  Por ser um curso 

multidisciplinar, as áreas de conhecimento dos alunos brasileiros também o são. 44% são 

alunos de engenharias (2 elétrica, 4 mecânica, 2 produção, 3 civil e 1 ambiental), 37% de 

ciências sociais aplicadas (2 direito, 3 arquitetura, 1 publicidade, 1 administração, 1 

economia, 1 relações públicas e 1 secretariado executivo) e os outros 19% são compostos por 

cursos das áreas de humanas, letras, ciências extas e agrárias (1 psicologia, 2 letras, 1 

geografia e 1 medicina veterinária). 41% são alunos de universidades federais, 26% de 
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estaduais, os outros 33% de particulares.  

Os 17 alunos chineses analisados estudam na SJTU. Assim como no Brasil, é 

predominante o número de participantes do sexo feminino, com 71%, e o masculino com 

29%. A idade média dos chineses é de 20 anos e o período médio na universidade é o sexto 

(6º). Quatorze alunos chineses não especificaram os seus cursos, somente três informaram que 

eram alunos de finanças, engenharia biomédica e engenharia de materiais. Diferente do Brasil, 

onde os alunos estudam em uma das 12 instituições dentre federais, estaduais e particulares, 

os alunos chineses são de universidade pública.  

Participaram da investigação seis professores brasileiros, quatro do sexo 

masculino e dois do sexo feminino. A idade média deles é de 45 anos. Em relação à área de 

atuação, todas são variadas, dentre as quais estão: arquitetura, biomecânica, genética, relações 

internacionais, química e medicina veterinária. Três professores trabalham em instituições 

particulares, dois em estaduais e um em federal.  

 

5.2.2 Fatores motivacionais, aspectos positivos e desafios dos estudantes de graduação para 

participarem de um programa de mobilidade acadêmica 

 

Nesse item serão mostrados os fatores motivacionais, os aspectos positivos e os 

desafios na visão dos participantes. Para melhor compreensão os dados, são apresentados em 

tabelas de forma comparativa, destacando os percentuais das respostas obtidas dos alunos 

brasileiros, alunos chineses e professores.  

 

a) Descoberta do programa 

 

Inicialmente buscou-se delinear qual o principal meio para a promoção do 

programa na percepção dos participantes. É uma unanimidade quando se trata da descoberta 

do programa entre os participantes analisados.  

A universidade tem um papel importantíssimo na divulgação do programa. 73% 

dos estudantes brasileiros, 65% dos estudantes chineses e 83% dos professores souberam do 

programa por meio de divulgação realizada pela universidade. Mesmo possuindo outros 

meios de divulgação ela acaba sendo a maior divulgação do programa, pois ela está presente 

no dia a dia daqueles que participam dela. Esses dados podem ser observados na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Descoberta do programa - Top China 

Variáveis Alunos Brasileiros (%) Alunos Chineses (%) Professores Brasileiros (%) 

Indicação de colegas 15% 41% 17% 

Divulgação da universidade 73% 65% 83% 

Divulgação no site do Banco Santander 23% 0% 33% 

Fonte: Dados da pesquisa       

 

A Tabela 5 apresenta os principais motivos suscitaram o interesse dos 

participantes para participação no programa investigado.  

 

Tabela 5 – Motivação para participação do programa Top China 

Variáveis Alunos Brasileiros (%) Alunos Chineses (%) Professores Brasileiros (%) 

Conhecer outra cultura 93% 100% 67% 

Aprimorar conhecimentos acadêmicos 44% 65% 83% 

Enfrentar novos desafios acadêmicos 44% 6% 83% 

Ter oportunidade de possuir novos 

relacionamentos interpessoais 
59% 41% 67% 

Enriquecer o currículo profissional e 

acadêmico 
59% 18% 33% 

Qualidade da universidade do país 

destino 
15% 88% 50% 

Valorização para o mercado de trabalho 67% 24% 33% 

Conhecer ou aprimorar outro idioma 33% 18% 67% 

Fonte: Dados da pesquisa       

 

A decisão de participar de um programa de mobilidade internacional pode variar 

muito. Uns pensam na possibilidade de conhecer outra cultura e outros somente viajar. Essa 

decisão precisa ser motivada por fatores internos ou mesmo externos. Sob esses aspectos, a 

motivação é sempre acompanhada do desejo de satisfazer necessidades.  O próprio ser 

humano tem a necessidade de se relacionar com pessoas de seu ambiente. Essa integração é o 

principal fator motivacional para os seus atos (NAKAMURA, 2006).  

Para os alunos brasileiros, a possibilidade de conhecer a cultura chinesa foi o que 

mais os motivou, sendo a opção escolhida por 93% deles. A valorização do mercado também 

é relevante para eles: 67% deles creem que um programa desse tipo possa acrescentar algo a 

mais em seu currículo. Além da importância com a cultura, os professores brasileiros são mais 

preocupados com academia. 83% dão grande relevância ao aprimoramento dos 

conhecimentos acadêmicos e o enfrentamento de novos desafios. 100% dos alunos chineses 

também têm essa mesma percepção acerca da importância de uma nova cultura. Outro ponto 

que pode ser destacado é a importância do aprimoramento dos conhecimentos acadêmicos; 
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65% assinalaram essa resposta.  

 

b) Aspectos positivos 

 

Em seguida, a pesquisa visou identificar os aspectos positivos na percepção dos 

participantes.  A síntese desses aspectos está apresentada na Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Aspectos positivos do programa Top China e do curso desenvolvido 

Variáveis Alunos Brasileiros (%) Alunos Chineses (%) Professores Brasileiros (%) 

Possibilidade para ampliar novos 

horizontes/visão de mundo 
89% 100% 100% 

Desenvolvimento pessoal, acadêmico 

e/ou profissional 
93% 65% 83% 

Status 4% 6% 33% 

Conhecer uma universidade 

internacional 
59% 41% 67% 

Valorização do currículo 70% 18% 50% 

Oportunidade de relações interpessoais 

com estrangeiros 
81% 88% 83% 

Apoio em todas as etapas 33% 24% 67% 

Processo eficaz 19% 18% 33% 

Importante para a sua graduação 22% 0% 0% 

Importante para a sua formação como 

profissional 
48% 6% 33% 

O curso sobre sustentabilidade trata de 

assuntos relevantes 
33% 32% 50% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Uma experiência internacional proporciona experiências que são levadas para a 

vida toda. Nesse contexto globalizado em que os participantes de um programa de mobilidade 

acadêmica estão inseridos uma experiência internacional pode ser considerada como um 

diferencial perante o mercado que anda em constante transformação. Não somente o mercado, 

mas a academia também (LIMA; RIEGEL, 2014).   Na percepção de Santos e Santos (2011), 

a globalização transforma o ambiente empresarial, pois naquele ambiente existem pessoas de 

diferentes nacionalidade, culturas e aspectos. As implicações disso, em maioria, são positivas 

para as empresas, pois se atribui de diferentes profissionais. 

A ampliação da visão do mundo é muito importante para os participantes. 89% 

dos alunos brasileiros e 100% dos alunos chineses e professores brasileiros dão importância a 

essa vivência. 93% dos alunos brasileiros, 65% dos alunos chineses e 83% dos professores 

brasileiros comprovam que o desenvolvimento acadêmico/profissional é levado a sério. Com 
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a competitividade acirrada de hoje, uma experiência de estudo em outro país é vista com 

outros olhos, como dito anteriormente. Outro aspecto positivo é a interação com os 

estrangeiros. 81% dos alunos brasileiros, 88% dos alunos chineses e 83% dos professores 

brasileiros atestam que trabalhar com uma pessoa de outra cultura às vezes pode ser difícil. A 

diferença cultural tende a ser um desafio. 70% dos alunos brasileiros acreditam na valorização 

deles no mercado de trabalho; por ser um programa muito bem elaborado, muitos desejam 

participar, mas poucos podem. O apoio institucional do banco durante o programa foi 

lembrado pelos participantes: 67% dos professores elogiaram o suporte dado pela equipe, 

principalmente do representante que estava com o grupo.  

 

c) Desafios e dificuldades  

 

Dando continuidade à pesquisa, indagou-se quais os desafios e as dificuldades 

enfrentados pelos participantes. Tais questões podem ser analisadas a partir da Tabela 7.  

 

Tabela 7 – Os desafios e as dificuldades encontrados durante o programa Top China 

Variáveis Alunos Brasileiros (%) Alunos Chineses (%) Professores Brasileiros (%) 

Conflito entre culturas 42% 31% 20% 

Dificuldade de comunicação devido ao 

domínio da língua estrangeira 
33% 44% 20% 

Falta de apoio das instituições 

envolvidas 
8% 6% 0% 

Pouco apoio financeiro 0% 31% 0% 

Dificuldade com alimentação 83% 13% 60% 

Dificuldade com estadia 4% 6% 0% 

Processo eficaz 8% 6% 0% 

Ficar longe da família 4% 19% 0% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na realização de qualquer projeto é preciso pensar previamente nos desafios e nas 

dificuldades que podem ser encontradas no meio do caminho. As adversidades enfrentadas 

pelas pessoas podem servir como um momento para repensar sobre aquele momento que está 

sendo vivido. Elas fazem com que a pessoa possa se fortalecer frente a situação adversa 

vivida (SILVA; DUARTE, 2012).  

A dificuldade com a alimentação foi assinalada pelos alunos e professores 

brasileiros, com 83% e 60% respectivamente. Sabe-se que a culinária oriental é bastante 

diferente da ocidental. Mesmo as comidas ditas “orientais” vendidas no Brasil acabam sendo 
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ajustada para o paladar do país. 44% dos alunos chineses sentiram dificuldade na 

comunicação durante o programa. Esse problema não foi enfrentado pelos alunos brasileiros, 

pois era um pré-requisito do conhecimento do inglês, a língua utilizada durante todo o 

programa.  Um ponto abordado pelos professores foi a dificuldade de contatar os professores 

da universidade, pois o programa ocorreu no período de férias da universidade. Esse contato é 

importante para a troca de experiências entre os docentes, findando até em futuros convênios 

de mobilidade acadêmica entre os países. Uma reclamação feita por parte dos alunos chineses 

foi a diferença de tratamento entre os participantes. Eles tiveram a percepção que os 

participantes brasileiros tinham mais “regalias”. Na questão da acomodação, do cartão para 

compras na universidade dado pelo Banco e da ida para espetáculo de acrobacias são algumas 

das diferenças vistas por eles.  

 

5.2.3 Avaliando o Curso e o Programa 

 

Ao avaliar algo, deve-se pensar em todas as etapas percorridas anteriormente. 

Nesse contexto, os participantes avaliaram o curso e o programa, como pode ser visualizado 

na Tabela 8. 

  

Tabela 8 – Avaliação sobre o programa Top China e o curso sobre sustentabilidade 

Variáveis Alunos Brasileiros (%) Alunos Chineses (%) Professores Brasileiros (%) 

Insuficiente – 2 0% 0% 0% 

Regular – 4 19% 0% 0% 

Bom – 6 19% 29% 17% 

Ótimo – 8 41% 53% 50% 

Excelente – 10 22% 18% 33% 

Média Indivual 7,33 7,76 8,33 

Média Geral 7,60 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Comentários positivos não deixaram de ser tecidos pelos participantes em geral 

sobre o programa, mas um aspecto que deixou a desejar foi o próprio curso sobre 

sustentabilidade, como notado no comentário do Aluno Brasileiro 12: 

 

Para o programa em si avalio como „excelente‟ por toda a experiência vivida e 

momentos. Porém para o curso de sustentabilidade avalio como "insuficiente" por 

faltar um tema central em todas as aulas que interessasse a todos os alunos. 
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Como explicitado no depoimento acima, faltou um tema central que fosse 

interessante para todos os participantes. Alguns professores brasileiros e chineses não se 

importavam que o assunto fosse compreendido por todos. A falta de uma exposição prévia das 

apresentações dos professores brasileiros e chineses para a organização do programa acabou 

contribuindo para isso. Outra questão que a justificar isso pode ser a dificuldade de fazer uma 

ligação de sua área de atuação com a sustentabilidade, porém não é uma desculpa. Esse tema 

está presente em todos os âmbitos.  

É indispensável destacar a importância da sustentabilidade, pois ela é encarada 

como um dos mais sérios desafios para a humanidade (LASTRES, 2002). Uma definição 

generalista para sustentabilidade é viver e continuar o desenvolvimento de um modo que 

possa existir uma preservação e o equilíbrio dos recursos hoje disponíveis. Ou seja, é simples 

enxergar as coisas de um modo mais sustentável, como: comprar um e-book invés de um 

impresso, economizar água durante o banho, utilizar papel reciclado, entre outros, mas muitas 

pessoas ainda não criaram essa autorresponsabilidade com o seu futuro. Uma sugestão é que 

seja feita uma espécie de programa para o curso, constando: ementa, objetivos gerais e 

específicos, conteúdo programático, metodologia e avaliação, assim como uma disciplina 

dada na universidade. Isso propiciaria um melhor planejamento para as aulas. Ao fazer uma 

média aritmética da nota dada pelos participantes é obtido o valor de 7,60, o que pode ser 

considerado uma nota entre bom e ótimo.  

 

5.2.4 Contribuições da mobilidade estudantil para a formação acadêmica e profissional na 

percepção dos discentes e docentes 

 

Nesta fase da pesquisa são analisadas as informações coletadas sobre as 

contribuições da mobilidade estudantil para a formação acadêmica e profissional na percepção 

dos discentes e docentes. 

 

a) Contribuições para a vida profissional e acadêmica 

 

A participação em um programa desse porte gera expectativas para os 

participantes, principalmente aos estudantes brasileiros. Muitas vezes acaba sendo a sua 

primeira experiência no exterior e uma oportunidade de ver além daquilo que sua rotina pode 

lhe proporcionar. Sob esse aspecto ressalta-se:  
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A participação nesse programa contribuiu para abrir mais ainda minha visão sobre o 

mundo e novas culturas, como é o caso da China, que muitos têm pré-conceitos 

sobre o país e pessoas, e só morando lá você consegue desmistificar e ver que não é 

nada que o mundo pode rotular. Acredito que poder entender sobre outro país, 

economia, política, modo de viver entre outros contribui muito pessoalmente para 

alguém, que reflete na formação profissional e modo acadêmico de cada um. Poder 

participar de um programa como este contribui para a multiculturalidade, 

pensamento "fora da caixa" e visão mais aberta, imprescindíveis para o mercado de 

trabalho e para a carreira acadêmica (ALUNO BRASILEIRO 12). 

 

Percebe-se que o programa não é composto somente de aulas em uma 

universidade estrangeira; ela gera possibilidades de pensamentos críticos sobre coisas que 

estão intrínsecas dentro de si. Esse pensamento pode ser motivado através da ampliação da 

visão do participante, podendo, assim, comparar com aquilo que é vivido em seu país, coisas 

que funcionam e coisas que certamente não funcionariam, e isso é muito importante para 

ambas as carreias: acadêmica e laboral.  

O desenvolvimento do profissional de hoje é levado a sério. Esse crescimento é a 

porta de entrada para que o futuro profissional passe a ter uma carreira mais desafiadora, 

exercendo cargos mais complexos, proporcionando, assim, reconhecimento e status. Essa é 

também a mentalidade dos participantes do programa, como é constatado no depoimento do 

Aluno Brasileiro 03: “Esse programa irá alavancar meu currículo, diferenciando dos demais 

candidatos” (TACHIZAWA, FERREIRA, FORTUNA, 2011). 

A temática do programa também despertou uma visão além daquilo que é 

corriqueiramente visto sobre sustentabilidade, como se observa nas respostas a seguir: 

 

Acredito que ao participar desse programa pude ver que a questão de 

sustentabilidade está inserida em todas as áreas, haviam algumas informações sobre 

o tema que para mim foram novas e com certeza ampliou minha visão sobre os 

desafios da sustentabilidade no mundo atual (ALUNO BRASILEIRO 03). 

Durante essas três preciosas semanas de programa, eu tive uma percepção profunda 

sobre sustentabilidade em questões ambientais, sociais e econômicas que me 

ajudaram a ter uma melhor compreensão do mundo. A minha graduação é em 

Finanças, invés de pensar somente no programa como um simples evento ele me 

ajudará a pensar mais em sustentabilidade, que certamente aprimorará meus estudos 

(ALUNO CHINÊS 08).  

 

É importante os professores ligarem suas respectivas áreas de atuação com a 

temática do programa. Isso contribui para a ampliação da visão do aluno, enxergando que a 

sustentabilidade está presente em praticamente todos os setores da sociedade. 

O idioma é um aspecto citado por alunos e professores brasileiros e alunos 
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chineses. Com o mundo globalizado de hoje, o inglês acabou se tornando uma língua 

universal. Não importa que seja para negócios ou fins acadêmicos, ela é uma ferramenta 

importante para que não haja ruídos na hora da comunicação. O mercado laboral de hoje 

cobra o idioma como um pré-requisito para cargos mais bem remunerados. Quem almeja um 

cargo mais prestigiado, necessitará do idioma. Nessa perspectiva, Santos e Santos (2011) 

consideram que o mercado passou a selecionar profissionais através de suas qualificações. O 

conhecimento da língua inglesa acaba proporcionando ao profissional vastas vantagens, pois 

por meio desse idioma o indivíduo pode se comunicar mundialmente, principalmente hoje, 

tempo em que as empresas desejam diversificar seus ramos de atuação, buscando, assim, sua 

internacionalização; isso pode ser facilitado com a presença de profissionais proficientes em 

língua inglesa.  

O Aluno Chinês 17, afirmou: “O programa melhorou minhas habilidades orais em 

inglês e eu acredito que isso possa me ajudar na candidatura para outros programas de 

mobilidade acadêmica”, nessa perspectiva, ele utilizará o idioma para fins acadêmicos, assim 

como o Aluno Brasileiro 18: “Com o programa pude aprimorar meu inglês, assim como pude 

abrir minha mente para outras linhas de pesquisa”.  

Para o Professor Brasileiro 03, a “Imersão cultural e acadêmica em tema 

extremamente relevante e moderno, em um país em ampla expansão científica.” Essa imersão 

cultural e acadêmica contribui para o interesse do aluno em querer aprender mais, pois isso 

acaba instigando sua curiosidade em saber como funcionam as coisas naquele país.  

 

b) Experiências proporcionadas 

 

Uma experiência internacional é vista como uma possibilidade de se tornar mais 

adaptável e flexível. O ser humano tem receio da mudança, como por exemplo: a não 

mudança de emprego por medo de uma nova rotina. Hassselmann (2014) define flexibilidade 

como aceitar a realidade sem criar barreiras, acolhendo as mudanças e responsabilidades que 

seu papel possa precisar, para que se mantenha competitivo e atualizado; estar disposto a 

mudar suas próprias ideias para compreender as perspectivas e ideias provenientes de outras 

pessoas. 

Um novo país, uma nova cultura, novas pessoas, podem causar medo, mas o que 

se constata é que esse “medo” é o que acaba motivando os participantes, como é possível 

perceber por meio dos depoimentos abaixo:  
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Significou uma oportunidade única. Foi um desafio tanto a aprovação no processo 

seletivo quanto me adaptar a estar em um país cujo eu não dominava o idioma e que 

apresentava aspectos tão diferentes da minha cultura. Foi muito interessante o 

contato com os chineses e ouvir suas ideias sobre o desenvolvimento da China e os 

problemas que enfrentam, bem como poder compartilhar as minhas visões. Me 

proporcionou novas amizades, com as quais aprendi e ainda estou aprendendo 

muito. Também entendi melhor diversos aspectos da cultura chinesa (ALUNO 

BRASILEIRO 26). 

Estar em contato com uma cultura tão diferente e poder me adaptar a ela, aprender 

com ela e respeita-la foi muito importante para mim. Nunca imaginei que a China 

fosse como realmente é (ALUNO BRASILEIRO 23). 

 

O trabalho em equipe está presente nos ambientes acadêmicos e organizacionais, 

por isso não poderia estar fora do programa. Esse trabalho transforma o conhecimento tácito 

em explícito para alcançar os objetivos do grupo. O trabalho em equipe motiva os indivíduos, 

fazendo com que o resultado do grupo seja maior que individualmente (FRANCO; SANTOS, 

2009). Esse contexto de trabalho é interessante para ser destacado, pois os alunos brasileiros e 

chineses tiveram um convívio bem marcante, dentro e fora da sala de aula, criando laços de 

amizade após o programa. Esse convívio ajuda na reflexão do próprio comportamento, no 

modo de pensar, de agir e mesmo de trabalhar, como pode ser visto nos depoimentos abaixo: 

 

Aprendi a não acumular pré-conceitos de uma cultura ou país que você nunca 

visitou. Aprendi também a apreciar o modo de viver ocidental, seu jeito de pensar e 

trabalhar, e a valorizar a multiculturalidade do mundo e dos países, fazendo laços e 

amigos do outro lado do oceano e pelo Brasil todo que me ensinaram muito nesse 

pouco tempo. Essa experiência também ajudou no pensamento crítico do que o 

Brasil pode levar como exemplo da China, um país com uma população muito maior 

e que possui aspectos que funcionam muito melhor do que o Brasil, ao mesmo 

tempo em que contribui para valorizar o que já possuímos que não há tanto na China 

(ALUNO BRASILEIRO 12). 

Essa experiência é cheia de alegrias e novos desafios, criando inesquecíveis 

memórias de amizade entre brasileiros e chineses. Eu aprendi muitas diferenças 

culturais, mas essas diversidades somente me fizeram aprender mais ao invés de 

ficar entediado (ALUNO CHINES 16). 

 

Esse relacionamento interpessoal é bastante relevante, pois essa troca de ideias 

colabora com a expansão dos horizontes dos participantes (FRANCO; SANTOS, 2009). No 

depoimento a seguir, pode ser identificada essa realidade. A questão da criatividade é uma 

coisa que está subliminar nos nossos inconscientes, mas não deixa de ser importante. Na 

apresentação final das equipes formadas pelos alunos brasileiros e chineses orientados pelos 

professores brasileiros isso foi claramente constatado. Foi dada liberdade para que cada 

equipe desenvolvesse seu trabalho do modo que lhe fosse mais conveniente.  
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Para uma professora da área de artes é importantíssimo poder falar com pessoas de 

outras áreas, fazê-las entender a importância da arte para a formação do ser humano. 

O multiculturalismo e a interdisciplinaridade, vivenciados durante a viagem de 

intercambio também são fatores importantes para o desenvolvimento da criatividade 

em qualquer profissão. Por fim, ministrar aula em outro país enriquece o currículo 

de alunos e professores (PROFESSOR BRASILEIRO 06).  

 

Certamente cada participante terá uma visão diferente do outro, positivamente ou 

não. Um programa como esse acaba gerando experiências inesquecíveis e imensuráveis, mas 

somente os participantes podem nos contar no futuro, quem sabe daqui a 10 anos, quais foram 

os verdadeiros impactos desse programa em suas vidas acadêmicas e profissionais. 

 

c) Outros aspectos 

 

Os investigados abordaram outros aspectos acerca das suas experiências no 

decorrer do programa analisado. Um participante relatou o problema ocorrido com a 

professora de sua universidade. O professor participante do programa tem o papel de “cuidar” 

dos alunos de sua universidade, sabendo onde estão e os acompanhando no que for necessário 

(DIÁRIO DE CAMPO, 2014). Situações como essas acabam sendo não imaginadas durante o 

programa, pois a possibilidade que problemas como esse aconteça é relativamente baixa. Mas 

quando se trata de pessoas, qualquer coisa é possível, pois cada indivíduo possui sua 

personalidade e nem sempre elas acabam sendo compatíveis umas com as outras. Para uma 

melhor ilustração pode-se destacar o depoimento abaixo: 

 

A única coisa que detestei no programa foi a professora que representou minha 

universidade, que além de não ter proficiência na língua inglesa, levou um tema 

irrelevante à proposta de sustentabilidade e não deu suporte nem se importou com os 

seus alunos de quem era responsável. Outra coisa que ela fez foi brigar com um 

deles na frente de outras pessoas e falar mal de outra de duas alunas para terceiros, o 

que é totalmente antiprofissional. Fora isso, só tenho a agradecer ao Santander 

Universidades (ALUNO BRASILEIRO 18). 

 

Os estreitos laços entre os professores e alunos é outro ponto que pode ser 

destacado. Ao contrário do que aconteceu no relato do aluno acima, essa relação 

professor/aluno foi muito amistosa no geral (DIÁRIO DE CAMPO, 2014). Naquele momento 

eles estavam em grau de paridade, pois poucas eram as horas que eles não estavam 

participando de alguma atividade juntos. Procuravam orientar dando ideias para os alunos da 



51 
 

 

melhor maneira possível, principalmente no trabalho final desenvolvido em conjunto por eles, 

como destacado pelo Aluno Brasileiro 10: 

 

Na minha opinião, algo de grande importância é a proximidade na relação 

alunos/professores, pois ambos estão sempre juntos nas diversas atividades e isto 

facilita o desenvolvimento de diversos projetos futuramente. 

 

No depoimento a seguir, também pode ser notada a mesma percepção por um 

Aluno Chinês sobre a importância dos professores como suporte dos alunos: 
 

Todas as apresentações finais no dia 2 de setembro foram realmente maravilhosas 

pelas suas mentes brilhantes e suas excelentes performances. Os professores foram 

muito legais. Nos deram muitas sugestões nas durante as apresentações de grupo. 

Espero que haja outros programas de intercâmbio entre os dois países como o TOP 

CHINA no futuro. É um programa de muito sucesso (ALUNO CHINÊS 08).  

 

No que se diz respeito ao programa, ele foi bastante elogiado pelos participantes. 

Sugestões de melhoria são sempre bem-vindas, ajudam os organizadores a mensurarem aquilo 

que vem dando certo ou não. Em relação ao curso, como dito anteriormente, foi dada a 

sugestão da criação de uma melhor estruturação do curso. A falta de tempo livre também foi 

vista como um aspecto a ser melhorado. Aulas no período da manhã e tarde acabavam 

exigindo muito dos participantes. Caso alguém quisesse fazer alguma coisa fora da 

programação, teria que faltar às aulas, uma atitude não admirável, como pode ser constatado 

abaixo: 

O programa é muito bom, super organizado e planejado. Faltou apenas uma melhor 

filtragem e interligação dos conteúdos vistos durante os seminários feitos pelos 

professores chineses e brasileiros. Acredito também que mais tempo livre para 

interação entre alunos chineses e brasileiros seria bastante válido. Adicionar aulas de 

cultura e história chinesa seria interessante (ALUNO BRASILEIRO 23). 

Acredito que as aulas podiam ser melhores. Elas deviam ter alguma sequência lógica 

entre elas e ter uma coesão entre as ideias das diferentes áreas, pelo menos entre os 

professores de mesmas nacionalidades. As vezes no mesmo dia de aula, haviam 

palestras de conteúdos muito diferentes (ALUNO BRASILEIRO 15). 

O programa é fantástico e promove uma experiência fascinante para alunos e 

professores, por meio do desenvolvimento acadêmico, cultural e pessoal. Deve ser 

continuado e melhorado a partir dos aspectos que esta pesquisa bem como outros 

relatórios deverão sinalizar. Outro ponto importante são os contatos pessoais, tanto 

com estrangeiros quanto com brasileiros que ampliam a nossa visão de mundo 

(PROFESSOR BRASILEIRO 05). 
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Para os participantes brasileiros, os chineses, foram considerados uma “surpresa”, 

positiva.  Eles são esforçados, estudam muito e são bastante focados, pois o mercado chinês 

acaba exigindo isso (DIARIO DE CAMPO, 2014). Eles se cobram bastante pelo próprio 

desempenho, talvez pelo fato de a maioria ser fruto da política filho único, medida do governo 

para conter o número elevado da população, como pode ser visto no depoimento do Aluno 

Chinês 02: “No começo do programa, eu me dediquei bastante e participava das palestras. 

Mas desde que eu comecei a me dedicar a outras atividades, minha participação não foi tão 

boa no fim do programa”. Esse fato pode ser um dos aspectos que influenciam para que a taxa 

de crescimento econômico anual da China venha se mantendo alta, assim se tornando 

destaque no mercado financeiro internacional (NONNENBERG, 2010). A educação é vista 

como uma coisa importantíssima, e eles acabam sendo estudantes em tempo integral. No 

Brasil é um pouco diferente, pois os universitários muitas vezes exercem alguma outra 

atividade, como um estágio ou um emprego, tal como visto no perfil do universitário 

brasileiro (INEP, 2013). Elogios não deixaram de ser dados ao chineses, como pode ser visto 

abaixo:  

 

O que me chamou atenção foi a disciplina apresentada pelos chineses, sua dedicação 

em fazer sempre o melhor, em qualquer situação. Dou o mérito do sucesso que o 

país tem tido nos últimos anos à concentração do povo chinês, em meio a tantas 

diferenças mundiais, tanto culturais como filosóficas, sempre mantendo o foco de 

serem uma grande potência mundial. Essa atitude começa individualmente, em cada 

cidadão, transformando assim o sucesso em um estilo de vida (ALUNO 

BRASILEIRO 09). 

O que mais me surpreendeu foram os chineses. Muito receptivos, apesar de ser um 

país comunista, a China é muito aberta em questão de relacionamentos. Fomos 

recebidos como reis e rainhas, sempre muito solícitos, nos ajudando a qualquer 

momento (ALUNO BRASILEIRO 01). 

 

Programas de mobilidade acadêmica como esse precisam ser mais difundidos no 

mundo. Infelizmente que somente uma pequena parcela da população possa desfrutar de uma 

experiência única como essa. É admirável essa postura que o Banco Santander possui ao 

incentivar o ensino superior. Outras empresas deveriam seguir o seu exemplo na colaboração 

de um mundo melhor dando oportunidade para as pessoas enxergarem o que está ao seu redor 

de uma maneira holística, mostrando coisas que as pessoas nunca imaginariam, ajudando-as a 

ter um pensamento crítico daquilo que está ao seu redor. Lima e Riegel (2014) comprovaram 

que profissionais sem uma experiência internacional acabam sendo mais desvalorizados 

perante aqueles que tenham participado de um programa de mobilidade acadêmica. A 

participação de um programa de mobilidade pode advir de várias dimensões, como: pessoal, 
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acadêmica e profissional. Como dito anteriormente, os verdadeiros impactos causados por um 

programa de mobilidade como esse somente os candidatos no futuro poderão revelar, podendo 

surgir um estudo comparativo entre as pesquisas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento desta investigação possibilitou o delineamento de algumas 

considerações conclusivas. Considerou-se que um programa de mobilidade acadêmica 

internacional é uma experiência única para aqueles que têm a oportunidade de vivenciar um 

mundo repleto de novos horizontes e desafios. A partir de uma ideia inovadora desenvolvida 

pelo Banco Santander de difundir a internacionalização educacional nos países em que está 

presente, diversos universitários, docentes e funcionários técnicos-administrativos das IES 

conveniadas a ele tiveram uma oportunidade única, dificilmente conseguida sem a sua 

colaboração.     

O programa Top China proporcionou ensinamentos acerca de temas atuais, como 

a questão da sustentabilidade, que está presente em todos os setores da sociedade. Devido a 

sua multidisciplinaridade, o programa engloba diversas áreas do conhecimento. A pesquisa 

possibilitou o conhecimento de como se desenvolve um programa de internacionalização 

educacional, desde o surgimento do programa, seu crescimento, requisitos para participação e 

seu funcionamento. No caso desse programa, ele se desenvolveu como um elo no intercâmbio 

de conhecimento e cultura entre o Brasil e a China. Para isso é necessário firmar parcerias 

entre universidades dos dois países que sejam estruturadas e preparadas para participar de um 

importante projeto como esse. Muito empenho, tempo e dedicação precisam ser usados 

minuciosamente para que tudo ocorra como estruturado. 

O programa em si foi bastante elogiado. Alguns pontos precisam ser melhorados 

no curso segundo os participantes. Esses ajustes certamente serão vistos com bons olhos, pois 

o objetivo dessa avaliação foi detectar aquilo que precisa ser melhorado, e certamente isso não 

será difícil de ser revisto.   

Foram identificados os fatores motivacionais para a participação no programa. 

Para os alunos brasileiros os fatores motivacionais para a participação do programa foram o 

conhecimento de uma nova cultura, a valorização pelo mercado de trabalho e o 

enriquecimento do currículo profissional. Os alunos chineses também valorizam o 

conhecimento de uma nova cultura. Outro aspecto é o aprimoramento dos conhecimentos 

acadêmicos. Os professores brasileiros, assim como os chineses, consideram como fatores 

motivacionais mais latentes o aprimoramento dos conhecimentos acadêmicos e a 

possibilidade de enfrentar novos desafios na academia. Quanto aos aspectos positivos, 

segundo os estudantes de graduação que participaram do programa de mobilidade acadêmica 

investigado, percebeu-se que a possibilidade de ampliação dos horizontes, o desenvolvimento 
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pessoal/acadêmico/profissional e as relações interpessoais podem ser encarados como 

aspectos positivos. Os desafios enfrentados pelos alunos brasileiros primeiramente foi com 

relação à alimentação e posteriormente ao conflito cultural com os chineses. Já para os 

chineses, a língua inglesa e a falta de apoio financeiro foram considerados como os maiores 

desafios. 

Ao analisar as contribuições da mobilidade estudantil para a formação acadêmica 

e profissional na percepção dos discentes e docentes, observou-se que essa experiência ajuda 

os participantes a aprimorem seu pensamento crítico, o desenvolvimento profissional, 

possibilitando o aprofundamento de um tema tão discutido na sociedade que é a 

sustentabilidade. A prática da língua inglesa ajuda no desenvolvendo, principalmente nas 

habilidades orais de comunicação. A imersão em um cultura totalmente diferente daquilo que 

é visto rotineiramente pela grande maioria dos participantes. A possibilidade de adaptar-se a 

novas situações enfrentadas durante o programa comprova a flexibilidade de o indivíduo 

habituar-se e interagir com o ambiente em um curto espaço de tempo, trabalhando em 

conjunto com pessoas até então desconhecidas, assim desenvolvendo habilidades 

interpessoais até então não trabalhadas. Problemas também podem ser encontrados, tais como 

os desafios da relação entre professores e alunos.  

Os participantes se importam com o seu desenvolvimento profissional e 

acadêmico. Um programa de mobilidade acadêmica pode contribuir muito para as duas áreas. 

Estudar em uma universidade que é referência na China e trabalhar com universitários 

altamente capacitados ajuda-os em diversos aspectos, como: a vivência da dedicação dos 

chineses, a comunicação em língua estrangeira, a adaptabilidade, a flexibilidade, o trabalho 

em equipe e o relacionamento interpessoal.  

Quanto à questão norteadora, percebeu-se que o programa de mobilidade 

acadêmica investigado pode contribuir para a vida acadêmica dos participantes. Os resultados 

denotaram que o aprendizado vai além das fronteiras da universidade, com o entendimento de 

temáticas envolvendo a sustentabilidade até então não vivenciados, ampliando o horizonte de 

visão, mostrando que esse assunto vai além das fronteiras ambientais, envolvendo questões 

sociais e econômicas no mundo globalizado. No que se refere à formação profissional, as 

contribuições são diversas, como o aperfeiçoamento da língua inglesa, a capacidade de ser 

flexível, saber trabalhar em equipe, respeitando a individualidade de cada indivíduo, 

adquirindo características necessárias para a inserção no mercado de trabalho globalizado. 

Infere-se, portanto, que as contribuições da internacionalização educacional para a 

formação acadêmica e profissional na percepção dos participantes de um programa de 
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mobilidade educacional estão relacionadas à possibilidade de conhecer um país de cultura 

milenar, ampliar os seus horizontes, ao desafio de trabalhar com pessoas de outras culturas e 

vivenciar situações diferentes daquelas com que se está acostumado e à comunicação em 

língua inglesa. Tais aspectos podem colaborar para a formação acadêmica e profissional do 

educando por oportunizar uma educação que ultrapasse os muros da universidade, preparando 

o futuro profissional para os desafios do mundo organizacional inserido em contextos de 

profundas mudanças decorrentes da globalização.  

As contribuições de um programa de mobilidade acadêmica não podem ser 

mensuradas em curto prazo. Como sugestão da avaliação dessas contribuições, sugere-se o 

aprofundamento e o desenvolvimento de outras pesquisas acerca do tema focalizando 

aspectos como: pode ser feito um estudo comparativo com participantes dos anos anteriores e 

descobrir quais foram as verdadeiras contribuições do programa, pois possivelmente esses 

participantes estarão inseridos no mercado de trabalho e já terão terminado o seu curso 

superior.  
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