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RESUMO 

 

A globalização observada nas últimas décadas estreitou fronteiras e gerou interdependência 

entre as nações e, por extensão, às organizações nelas inseridas. No âmbito da educação 

superior, a globalização contribuiu para a expansão de um importante fenômeno: 

internacionalização das instituições de ensino superior (IES). Capitaneada pelas IES dos 

países desenvolvidos, a internacionalização ganhou grande repercussão nas universidades 

brasileiras, que passam a ter cada vez mais inserção no cenário científico e acadêmico 

internacional, evidenciada pelos rankings elaborados por organismos internacionais. Dado 

que a internacionalização representa a integração de uma dimensão internacional/intercultural 

nas atividades universitárias Knight (2004), o presente estudo pretende compreender o estágio 

atual do processo de internacionalização das Instituições Federais de Ensino Superior no 

Ceará, a saber, Universidade Federal do Ceará (UFC), Instituto Federal do Ceará (IFCE) e a 

Universidade Federal da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB).  Classificada 

como uma pesquisa descritiva, o percurso metodológico aplicado foi estudo de caso criado 

por Yin (2010), com a utilização de múltiplas evidências e triangulação de dados. Na prática, 

tornou-se imprescindível a realização de entrevistas a gestores das IFES envolvidos no 

fenômeno, a busca por documentos, estratégias e políticas institucionais que sustentem o 

processo. Os resultados evidenciam que o processo de internacionalização nas instituições 

pesquisadas ocorre de formas diferenciadas, em razão da missão institucional, das motivações 

para internacionalizar, do percurso histórico e das influências institucionais e nacionais, em 

que nisso resulta em diferentes estágios de internacionalização, onde a UFC apresenta maior 

aderência às exigências internacionais exigidas pelas instituições nacionais, que por sua vez 

atendem a padrões impostos por agentes externos. No entanto, o retrato heterogêneo da 

internacionalização entre as IFES cearenses conduz à conclusão sobre a necessidade de 

políticas de fomento que respeitem as especificidades de cada instituição, que são diferentes 

desde sua gênese, e que promova harmonia entre a internacionalização e a identidade 

institucional de cada organização. Como sugestões futuras, recomenda-se investigar o papel e 

as políticas de capacitação dos colaboradores técnico-administrativos, dado que os trabalhos 

atuais dão acentuada ênfase nos atores docente e discente e deixam lacunas quanto à atuação e 

potencialidade desse importante ator organizacional. 

 

Palavras-chave: Internacionalização. Ensino Superior. Identidade Institucional. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Globalization from the last decades has narrowed boundaries and created interdependence 

among nations and organizations around the world. On higher education, globalization has 

contributed to the expansion of an important phenomenon: internalization of higher-education 

institutions (IES). Internalization- controlled by IES from developed countries, has gained a 

great repercussion in the Brazilian universities. It has increasingly been inserted into 

international, scientific-academic setting, which was pointed out by rankings performed by 

international organisms. According to Knight (2004), internalization represents the integration 

between an international/intercultural dimension upon universities’ activities. Then, this study 

aims to comprehend the current stage from the process of internalization of the Federal 

Institutions of Higher Education in Ceará, such as: Federal University of Ceará (UFC), 

Federal Institute of Ceará (IFCE) and the University for International Integration of the Afro-

Brazilian Lusophony (UNILAB). This survey was a descriptive research, and it was applied a 

case study by Yin (2010) with evidence multiple and data triangulation. Interviews were 

needed for IFES’ managers that were into phenomenon, besides of the seeking for documents, 

strategies and institutional policies on the process. The results showed process of 

institutionalization occurs in different forms at those places. This is due to institutional 

mission, to the reasons, historical way, and institutional and national influences. Wherever the 

UFC shows a major adhesion to the international requirements required by national 

institutions, which has answered to standards from the foreign agents.  On the other hand, 

internalization at IFCE is totally related to academic mobility in an activity approach; it is 

explained by latest graduation and post-graduation. At UNILAB, internalization is strongly 

guided by mission of solidarity to the Lusophony countries, which is pointed out by action of 

structured system. However, the technology area of this institution has internationalized itself 

with the foreign language countries. The heterogeneous image of internalization among the 

IFES of Ceará leads to conclusion on necessity of promoting policies that respect specificities 

of each institution. After all, they are different from the genesis, and they need harmony 

between internationalization and institutional identity of each organization. As future 

suggestions, it was advised to investigate the role and training policies of the technical-

administrative workers since focus are currently on professors and students, putting aside 

potentialities of this relevant organizational actor.   

 

Keywords: Internationalization. Higher Education. Institutional Identity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O fenômeno da globalização tem provocado intenso fluxo econômico e informacional 

entre os países, gerando interdependência entre eles e grande necessidade de integração. Na 

área econômica, a globalização impõe às empresas a necessidade de constante mudança e 

adaptação aos novos cenários competitivos. Na área informacional, o intenso e rápido fluxo 

de informações provocou o estreitamento das fronteiras, cunhado no termo “aldeia global”. 

As consequências do sistema globalizado têm gerado oportunidades e desafios às 

instituições de ensino superior (IES). Pode-se destacar o intercâmbio de experiências e 

acordos de pesquisa. Como desafio, a competitividade atual gera às IES a necessidade de 

contínua adaptação às mudanças promovidas pela globalização, pois é nesse cenário que 

ocorra a disseminação do conhecimento e incentivos ao desenvolvimento de estudos e 

descobertas científicas. Ademais, Altbach (2004, p. 4) alerta que “a globalização não pode ser 

completamente evitada. A história mostra que quando universidades se fecham para as 

tendências econômicas e societais, elas se tornam moribundas e irrelevantes”.  

Diante disso, as universidades têm adotado estratégias de adaptação e exploração das 

oportunidades e desafios decorrentes da globalização. Uma estratégia cada vez mais utilizada 

pelas IES é a da internacionalização de suas atividades, por meio de políticas e programas, 

como respostas às demandas impostas pela globalização (KNIGHT, 2008). Para o estudo da 

internacionalização, Knight (2004) divide a análise em duas dimensões: nacional/setor, que 

corresponde aos programas e políticas do governo de incentivo à internacionalização de 

entidades, e a institucional, que trata das ações de internacionalização realizadas em uma 

determinada instituição. 

Vilalta (2012) destaca que, no âmbito do ensino superior, a internacionalização é um 

fenômeno que une universidade e conhecimento, ao mesmo tempo em que, junto com o 

processo de globalização, requer novas competências de cunho internacional, resultando na 

criação de várias demandas para as instituições de ensino superior. Miura (2006) acrescenta 

que o aprimoramento dos estudantes, devido à exposição cultural, e do corpo docente, devido 

à interação com os pesquisadores estrangeiros, representam outro benefício que impulsiona as 

IES a buscar a dimensão internacional no ensino, pesquisa e serviços. Não obstante, a autora 

destaca também que há obstáculos advindos desse processo como a ausência de estratégias 

programáticas (dimensão internacional do currículo, harmonização de créditos) e poucas 

estratégias organizacionais (políticas de internacionalização, articulação de razões e objetivos, 
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dimensão internacional na missão e políticas da IES). 

As universidades europeias e americanas despontam como destaques na 

internacionalização de suas atividades perante outros países, por meio de prestação de 

serviços educacionais, cursos a distância e programas de intercâmbio estudantil consolidados. 

Os principais resultados advindos dessas atividades são o incremento de receitas e o 

fortalecimento de parcerias institucionais. 

No Brasil, o tema internacionalização no ensino superior tem sido objeto de alguns programas 

governamentais, com destaque para ações mais recentes, como os Programas Ciências Sem 

Fronteiras e o Inglês Sem Fronteiras. Porém, o tema não tem sido debatido com efeito entre a 

comunidade acadêmica no interior das universidades, ou desenvolvido a criação de uma 

cultura de internacionalização das IES (MUELLER, 2013). Portanto, é importante conhecer 

mais sobre os processos de internacionalização nas IES que possibilite traçar um perfil da 

internacionalização das universidades brasileiras.  

O processo de internacionalização universitária é fenômeno complexo, em que cada 

IES apresenta características únicas, resultados da interação única entre agentes externos 

(internacionais, nacionais, regionais e locais) e de agentes internos (docentes, estudantes e 

funcionários administrativos). Em harmonia a essa ideia, Knight (2004) enfoca a importância 

da análise da dimensão institucional, pois é no nível institucional que ocorre o verdadeiro 

processo de internacionalização. Em vista disso, a utilização de estudos de casos representa o 

método mais adequado de compreensão das especificidades da internacionalização nas 

universidades brasileiras.  

É possível encontrar na literatura brasileira alguns estudos que buscaram descrever, 

por meio de estudo de caso, o processo de internacionalização de universidades brasileiras, 

porém focalizados no eixo Sul-Sudeste. (MIURA, 2006; BATISTA, 2009; VILALTA, 2012; 

CHRISTINO, 2013; MUELLER, 2013). Na região Nordeste, há o estudo de Bezerra (2012) 

sobre as universidades no Rio Grande do Norte, o que reforça a observação de Mueller 

(2013), segundo a qual ainda é reduzido o número de universidades que estabeleceram 

políticas claras e ações próprias voltadas para o desenvolvimento das relações internacionais 

nas IES. Diante dessa carência, é importante estender e aprofundar esses estudos às outras 

regiões do país, de modo a ampliar o entendimento da internacionalização no contexto 

educacional superior brasileiro, tornando possível traçar o perfil do processo de 

internacionalização e encontrar diferenças e semelhanças entre as universidades estudadas, 

caracterizando-as. É importante que sejam escolhidas instituições que possuam 

representatividade e destaque em suas regiões geográficas, que inspirem e se tornem 
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referência para as demais IES próximas. Em relação à proximidade, outra questão importante 

é analisar a internacionalização entre instituições de ensino superior localizadas dentro de 

uma mesma região geográfica, que enfrentam desafios sociais e econômicos semelhantes e 

que podem reagir de forma diferenciada os mesmos estímulos e pressões provocadas pelo 

ambiente. Essa diferenciação pode ocorrer devido a características próprias de cada 

instituição, tais como seus objetivos estratégicos, sua missão e até formação de pessoal. 

Diante de um tema atual e necessário como a internacionalização e considerando o 

ensino superior público federal do Ceará, é relevante estudar a manifestação desse fenômeno 

dentro dessas instituições. 

A Universidade Federal do Ceará (UFC), por exemplo, desde a década de 1970, 

conta com a Coordenação de Assuntos Internacionais (CAI) para tratar dos assuntos 

pertinentes ao tema. A temática da internacionalização ganhou destaque na universidade nos 

últimos anos, fato evidenciado pelo significativo aumento nas posições da universidade no 

Ranking Universitário Folha, organizado pelo Jornal Folha de São Paulo, que avalia 

anualmente 192 universidades brasileiras, desde 2012 (FOLHA, 2015). No quesito 

internacionalização, a UFC avançou de 50º lugar em 2012 para 5º lugar em 2014, depois para 

8º lugar em 2015 (UFC, 2015), posição mantida em 2016 (FOLHA, 2016) e em 2017 subiu 

para a 6ª posição (RUF, 2018). Nos quesitos ensino e pesquisa, a UFC apresentou 

considerável crescimento. Dentre os motivos para esse crescimento, o Vice-Reitor da UFC, 

Prof. Custódio Almeida, apontou a participação internacional da UFC em instituições de 

destaque mundial (UFC, 2015). Logo, é possível inferir que a UFC reconhece a importância 

da internacionalização para o seu crescimento. 

Por outro lado, temos o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

(IFCE), entidade centenária com processo de ensino superior recente. Constituída de cerca de 

30 campi, o IFCE possui estrutura administrativa diferente da UFC, além de atuar fortemente 

no ensino básico e tecnológico.  Diante de tais fatos, estudar a internacionalização dessa 

instituição, que está em uma fase de praticamente gênese, torna a pesquisa relevante e 

balizadora para períodos posteriores.   

Por último, tem-se a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira (UNILAB), criada em julho de 2010 e com aulas iniciadas em 2011, é voltada 

totalmente para cooperação internacional entre países de língua portuguesa, em especial os de 

origem africana. Sua criação recente também torna o estudo particularmente interessante ao 

poder destacar os passos alcançados até o momento e os desafios que enfrentam para tornar-se 

de fato uma universidade internacionalizada. 
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 Diante do retrato descrito no contexto cearense, estudar o processo de 

internacionalização na dimensão institucional dessas três instituições diferentes representa 

excelente oportunidade de aprofundamento dos conhecimentos da área aplicados, o que 

certamente gera interesse de pesquisa. 

Por último, é importante destacar a ausência de estudos científicos sobre a 

internacionalização em IFES do Estado do Ceará, o que representa mais uma lacuna e uma 

oportunidade de pesquisa a ser explorada. 

Discutido o contexto em que a internacionalização se insere e o que ela representa para 

a UFC, IFCE e UNILAB, este estudo centra-se na necessidade de obter maior conhecimento 

do processo de internacionalização dessas três IFES. Portanto, a problemática da pesquisa é: 

Como ocorre o processo de internacionalização das IFES cearenses em seus aspectos 

institucionais? 

Portanto, o objetivo geral do estudo é analisar o processo de internacionalização da 

IFES cearenses na dimensão institucional. Especificamente propõe-se a: 

 

a) Identificar e caracterizar o conceito de internacionalização na perspectiva dos gestores 

da instituições pesquisadas; 

b) Verificar as razões institucionais que motivaram o processo de internacionalização da 

das instituições pesquisadas; 

c) Identificar os agentes catalisadores, os benefícios, os riscos e os obstáculos do 

processo; 

d) Investigar estratégias e ações que impulsionam a internacionalização da universidade; 

e) Analisar o processo de internacionalização das IFES com base no modelo de Knight 

(1994). 

 

Os objetivos apresentados estão norteados pelas contribuições teóricas de Knight 

(1994) e Rudzki (1993) sobre o processo de internacionalização das universidades, que serão 

discutidos nos capítulos posteriores. Os resultados da pesquisa serão alcançados por meio de 

uma análise qualitativa dos dados pesquisados nas instituições, coletados por meio de técnicas 

de entrevista e observação. Tendo em vista a abrangência da temática da internacionalização, 

por ora, é imprescindível pesquisar a definição de internacionalização universitária na 

literatura e suas principais características, por meio de seus autores principais, que são 

poucos, mas eminentes. 

O primeiro capítulo deste trabalho contextualiza o tema e exalta sua relevância no 
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debate acadêmico, culminando com a apresentação dos objetivos.  

O segundo capítulo, que trata da sustentação teórica, é dividido em cinco seções: a 

primeira apresenta conceitos-chave para entender a internacionalização no âmbito das 

universidades e diferenciá-la da globalização, outro fenômeno que influenciam as instituições 

de ensino; com base em um levantamento com os autores eminentes sobre o tema, segunda 

seção lista as principais motivações das instituições ao adotarem e aplicarem o processo de 

internacionalização em suas atividades e estratégias; considerando a diversidade e a 

especificidade das organizações, a terceira seção preocupa-se em mostrar as abordagens que a 

literatura apresenta sobre como as IES operacionalizam a internacionalização; a quarta seção 

identifica as principais políticas e estratégias adotadas pelas instituições no desenvolvimento 

do processo de internacionalização; na quinta seção, são apresentados dois modelos mais 

recorrentes na literatura que descrevem o processo de internacionalização nas instituições de 

ensino superior. 

O terceiro capítulo fornece o percurso metodológico para se atingir os objetivos 

definidos na parte introdutória deste trabalho. Preliminarmente, discorre-se sobre o tipo de 

estratégia a ser adotada para o alcance dos objetivos. Em seguida, os componentes essenciais 

da pesquisa são apresentados e explanados, atentando-se ao longo do desenvolvimento para a 

convergência dos dados com objetivos, culminando com a exposição do quadro de 

congruência entre pergunta de pesquisa, objetivos e fontes de evidência. 

O quarto capítulo trata da discussão dos resultados e divide-se em duas subseções: a 

primeira apresenta as características gerais da internacionalização por IES (concepção dos 

gestores sobre o tema, razões, benefícios, riscos, agentes catalisadores e obstáculos) e a 

segunda parte descreve as etapas do círculo de internacionalização de Knight (1994) – versão 

modificada – das IES. 

O quinto capítulo finaliza com as principais conclusões do estudo, as contribuições 

científicos e sugestões para estudos futuros. 
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2 INTERNACIONALIZAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 

 

Este capítulo contempla a literatura científica que dará sustentação teórica à descrição 

do processo de internacionalização da Universidade Federal do Ceará. A primeira seção fará a 

necessária definição de termos na área, alinhando o leitor aos conceitos empregados na 

internacionalização.  

 

2.1 Definindo Conceitos no Campo da Internacionalização do Ensino Superior 

 

Globalização e Internacionalização, embora muitas vezes usadas como sinônimos, não 

são a mesma coisa. Knight (2003, p.3) define a globalização como “um fluxo de tecnologia, 

economia, conhecimento, pessoas, valores e ideias”. Em resultado, a globalização trouxe a 

adoção da língua inglesa como idioma oficial da comunicação científica e o uso da Tecnologia 

da Informação, sendo essa última responsável por facilitar as comunicações e disseminar o 

conhecimento (ALTBACH; KNIGHT, 2007).  

Internacionalização, por sua vez, é definida “no nível nacional, setorial e institucional 

como o processo de integração de uma dimensão internacional, intercultural ou global nos 

objetivos, funções ou serviços na educação superior (Knight, 2003, p.2). A globalização é um 

processo que exerce impacto sobre a internacionalização, em outras palavras, “a 

internacionalização está mudando o mundo da educação e a globalização está mudando o 

mundo da internacionalização” (Knight, 2003, p.3). 

Sobre a definição anterior, é importante destacar que os termos utilizados foram 

escolhidos cuidadosamente. Knight (2005) explica que se trata de uma definição neutra. 

Embora alguns argumentem que uma definição de internacionalização devesse incluir 

questões como a promoção da integração e da solidariedade entre nações, aumento da 

qualidade do ensino superior ou a contribuição das pesquisas na resolução de problemas 

internacionais, a autora defende que uma definição necessita neutralidade, pois porque se trata 

de um fenômeno que, embora universal, tem propósitos e resultados em diferentes lugares, 

dependendo dos atores ou stakeholders envolvidos. 

Knight (2005) explica que os termos utilizados na definição de internacionalização 

foram escolhidos com cuidado. O termo “processo” é utilizado para denotar que a 

internacionalização é um esforço contínuo, o que representa uma evolução no conceito. A 

ideia comum de que processo consiste em entrada, processo e saída não é utilizada para que 
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não haja uma ênfase voltada para números ou relatórios. 

O termo “integração” é usado, segundo Knight (2005), para transmitir a noção de que 

a dimensão internacional e intercultural será embutida nas políticas e programas, de modo que 

fique claro que a internacionalização é uma questão central e sustentável, e não 

marginalizado. 

Knight (2005) inclui na definição a tríade “internacional”, “intercultural” e “global” 

para que juntas reflitam a amplitude do fenômeno internacionalização. “Internacional” denota 

o relacionamento entre países, culturas e povos. “Intercultural” indica o direcionamento para 

diversidade cultural desenvolvida localmente. “Global” transmite o senso de escopo mundial. 

Os três termos juntos, segundo Knight (2005), conferem riqueza e profundidade ao processo 

de internacionalização. 

“Propósito” refere-se aos papeis e objetivos que o ensino superior tem para um país ou 

uma região, ou a missão de uma instituição. “Funções”, por sua vez, indicam os elementos 

primários ou tarefas que caracterizam uma instituição uma sistema de ensino superior de um 

país, que incluem o ensino, a pesquisa e os serviços para sociedade (que na tríade do ensino 

superior brasileiro chamamos de extensão). “Serviços” têm um sentido mais estreito, 

especificamente cursos e programas oferecidos pela instituição no seu país ou exterior. 

De acordo com Miura (2006), a discussão sobre a importância da internacionalização 

no ensino superior ganhou importância a partir da década de 1980, motivada por várias 

razões: exigências profissionais e acadêmicas para os graduados, refletidas nas demandas de 

mercado; esforço de colaboração e intensa cooperação para potencializar o nível de 

especialização da pesquisa; e o recrutamento de estudantes estrangeiros para incrementar as 

receitas das instituições. 

Morgado (2009) analisa criticamente a influência da globalização nas universidades. 

Citando o exemplo da Europa, o autor expõe que esse processo enfraquece as territorialidades 

curriculares nacionais, regionais e locais, a favor de um conhecimento escolar internacional e 

inviabilizando a existência de currículos informais, ou seja, que leva em conta as vozes locais. 

Morgado (2009) também aponta a visão utilitarista e mercantilizada a que ficam submetidas 

as universidades. 

Teichler (2009), por sua vez, comenta que, na Europa, o debate sobre a 

internacionalização também inclui a expectativa de ela ser um instrumento de paz e 

entendimento entre os países, promovendo a riqueza cultural e o desenvolvimento humano. 

Teichler (2009) afirma que, na Europa, a internacionalização no ensino superior já faz parte 

da agenda dessas instituições, influenciada principalmente pelo Processo de Bolonha, que, 
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segundo Morgado (2009), constituiu um marco na educação europeia por meio da criação de 

um espaço que promovesse a mobilidade de alunos e docentes, desenvolvimento econômico e 

social europeu e aumento da competitividade com outros sistemas do mundo, especialmente 

Estados Unidos e Japão. Na América Latina, Berry e Taylor (2013) observam que a 

internacionalização é pouco desenvolvida, justificada, em muitas situações, pelos custos e 

entraves nacionais e institucionais. No entanto, Berry e Taylor (2013), ao investigar a 

internacionalização em universidades na Colômbia e no México, descobriram que essas 

universidades já incluem a internacionalização nas suas agendas e que há uma preocupação 

em formar estudantes com visão do mundo. Ainda assim, os autores destacam que a falta de 

um planejamento estratégico sobre o tema as tornam distantes dos modelos desenvolvidos na 

Europa, Estados Unidos e Japão. 

Face à heterogeneidade de cenários nacionais, regionais e setoriais, certamente as 

motivações para adotar ou não processo de internacionalização variam entre as instituições de 

ensino. O próximo tópico destaca as principais razões para internacionalização universitária. 

 

2.2 Razões para Internacionalização de IES 

 

O crescimento das discussões sobre internacionalização no ambiente das IES 

naturalmente resulta no interesse estratégico de conhecer por quais razões esse fenômeno tem 

tido grande notoriedade. Para Miura (2006), pesquisar sobre as razões é perguntar por que 

governo, órgãos internacionais, setor privado e instituições de ensino superior estão 

envolvidas com o fenômeno da internacionalização. Miura (2006) também esclarece que as 

classificações variam entre autores, mas essas classificações acabam por se sobrepor umas às 

outras.  

Aigner, Nelson e Stimpfl (1992) apontam três grandes razões para a 

internacionalização do ensino superior: o interesse na segurança nacional; manutenção da 

competitividade econômica; e a busca pelo entendimento humano mútuo entre os países.  

Scott (1992) identifica sete razões para o alcance da educação internacionalizada: a 

competitividade econômica; interdependência ambiental; crescimento da diversidade étnica e 

religiosa nas comunidades locais; empresas internacionais atuando em âmbito local; 

influência de grandes corporações internacionais em pequenos negócios locais; diversidade 

étnica no mercado de trabalho; e segurança nacional e paz entre as nações. 

Já Warner (1992) reflete sobre a diversidade de razões de acordo com a agenda de 

cada universidade. Em resultado, estabelecem-se três modelos para explicar as motivações 
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institucionais para internacionalização: o modelo competitivo, em que as instituições 

direciona seus currículos e outras atividades para tornar estudantes e professores competitivos 

no mercado econômico global; o modelo liberal, que identifica os objetivos principais da 

internacionalização como um autodesenvolvimento em um ambiente de mudança global; o 

modelo de transformação social, que prega que o mais importante é conferir aos estudantes 

uma consciência profunda das questões internacionais e interculturais relacionadas à 

igualdade e justiça e fornecedor ferramentas para atuarem criticamente e ativamente em 

direção à transformação social. 

Não obstante essas classificações, De Wit e Knight foram os primeiros a dividir as 

razões em políticas, culturais, acadêmicas e econômicas. Essa classificação influenciou 

autores posteriores.  

De Wit (2003) divide em quatro categorias as razões que levam as organizações a 

adotarem a internacionalização: a primeira razão é de ordem política, que engloba os aspectos 

de segurança nacional, paz e acordos internacionais. Do ponto de vista estratégico, a 

promoção de uma identidade nacional é crucial nesse sentido, sendo umas das principais 

razões que motivaram os Estados Unidos, do ponto de vista político, a incentivar a expansão 

das atividades científicas das universidades americanas a outros países, em especial os latino-

americanos, como forma de fortalecer relações com esses países e garantir o sucesso de 

influência imperialista e combater a influência soviética no período da Guerra Fria (De Wit, 

2000).  

De Wit (2002) aponta também as razões econômicas para a internacionalização. O 

autor observa o crescimento das razões econômicas e sua sobreposição a outras razões, 

inclusive políticas. Isso acontece na Áustria, Alemanha, Holanda, Reino Unido e países da 

região escandinava (DE WIT, 2000). Essa razão é expressa de várias maneiras, como em 

forma de acordos para parceria e compartilhamento de novas tecnologias competitivas, a 

visibilidade de instituições de ensino superior, visando à exportação de seus serviços 

educacionais a outros países e parcerias internacionais que tornem o mercado de trabalho mais 

qualificado, moderno e global. De Wit (2000) também observa que os interesses econômicos 

para internacionalização repercutem também no contexto específico das universidades, que 

adequam seus currículos às necessidades econômicas do mercado de trabalho, visto que a 

globalização penaliza com esquecimento as instituições que limita sua força de trabalho à 

atuação local. A pesquisa e desenvolvimento também são afetados por um número menor de 

oportunidades  

A terceira razão mencionada pelo autor é de ordem social/cultural. Segundo De Wit 
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(2002), a razão cultural tem a ver com papel da universidade, por meio do ensino e pesquisa, 

em atuar no desenvolvimento de competências interculturais em seus estudantes. No social, 

relaciona-se em transformar os estudantes e pesquisadores em indivíduos preparadas para 

atuarem no ambiente internacional. Assim, os fatores sociais e culturais cumprem o papel das 

universidades em contribuir com a compreensão entre povos e amenizar conflitos dessas 

ordens. Laus (2012) observa que tais razões foram gradativamente ampliadas ou sobrepostas 

pelas demandas decorrentes de necessidades geopolíticas de estreitar vínculos regionais e 

econômicos com o objetivos competitivos e ações de softpower na política externa. 

A última motivação são os fatores acadêmicos: desenvolvimento de uma dimensão 

internacional no ensino e na pesquisa, resultando no aperfeiçoamento e crescimento da 

instituição aos moldes dos padrões internacionais, garantindo sua visibilidade e reputação e 

aumento de prestígio em rankings internacionais (De Wit, 2002). 

Knight (2004) rebate a classificação dada por De Wit (2002), explicando que as razões 

supracitadas são genéricas, pois abrangem tanto o nível nacional (Top-Down) como o 

institucional (Bottom-Up). Assim, a autora defende classificar as razões da 

internacionalização em cada um dos níveis citados. 

No nível nacional, as razões são: a) desenvolvimento de recursos humanos; b) alianças 

estratégicas; c) transações comerciais; d) desenvolvimento cultural e social; e) construção da 

nação.  

O desenvolvimento de recursos humanos envolve a elaboração de estratégias de 

recrutar e reter estudantes e profissionais com alto nível intelectual de modo a contribuir 

efetivamente com o país. Observa-se que o ambiente educacional tem sido a melhor estratégia 

de atração desses talentos, por isso as instituições têm dado maior atenção à inserção da 

dimensão internacional em suas atividades de ensino e pesquisa, o que contribui também com 

a formação dos seus próprios estudantes, elevando o nível intercultural e a competividade de 

seus discentes locais. 

As alianças estratégicas são vistas como uma forma de aproximar as instituições e 

desenvolver acordos bilaterais que resultem em ganhos de competitividade. Os países que 

buscam fortalecer alianças políticas ou econômicas utilizam a educação como ferramenta para 

obter relações mais estreitas. 

A internacionalização pode resultar em vantajosas transações comerciais com geração 

de receita. Nas últimas décadas, houve um aumento de cursos oferecidos por universidades 

para estrangeiros, com destaque para cursos a distância, possibilitando o alcance de um 

público maior.  
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A construção da nação (Nation Building) é explicada por Knight (2004) como os 

esforços promovidos pelos países para fornecer acesso ao ensino superior aos seus próprios 

cidadãos, com o objetivo de capacitar profissionais para produção de pesquisas e 

conhecimentos que farão parte de uma agenda de desenvolvimento nacional. A construção da 

nação ocorre principalmente em países com pouco acesso ao ensino superior ou que este não 

esteja suficientemente desenvolvido, que os tornam importadores de serviços educacionais, 

em detrimento aos países mais desenvolvidos, que exportam seus serviços. 

Outra razão em nível nacional para a internacionalização é o desenvolvimento cultural 

e social, que estimula um entendimento intercultural e de identidade cultural nacional. 

Embora de grande importância, Knight (2004) reconhece que o peso dessa razão torna-se 

pequeno comparado aos fatores políticos e econômicos. No entanto, face aos conflitos atuais 

resultantes dos choques culturais entre nações, que podem ameaçar as boas relações entre 

países, a autora revela otimismo na maior valorização dos fatores interculturais como razão 

para promover a internacionalização no nível nacional. 

Knight (2004) ressalta que, embora as razões institucionais e nacionais possuam 

estreita ligação, na prática tais relações não são tão próximas quando deveriam, visto que 

dependem de uma relação de muitos fatores, tais como o quanto a internacionalização ocorre 

numa perspectiva Top-Down ou Bottom-Up. A realidade indica que, quando o nível nacional 

não é proeminente, o nível institucional ganha maior destaque, resultando em maior 

heterogeneidade de processos de uma instituição para outra.  

No nível institucional, há muitos fatores que influenciam as razões da internacionalização, 

que abrangem a missão, o perfil dos estudantes, o perfil da instituição, a localização 

geográfica, fontes de financiamento e interesses em regiões específicas. as seguintes razões: 

a) perfil institucional e reputação; b) desenvolvimento de estudantes e professores; c) geração 

de receitas; d) Alianças Estratégicas; e) pesquisa e produção de conhecimento. 

O perfil institucional e reputação relacionam-se com o reconhecimento e prestígio no 

ambiente ao qual está inserido, o que aumenta a capacidade de atrair bons estudantes e 

professores, como também enviar seus estudantes e professores a outras instituições com boa 

reputação. Não obstante, Knight (2004) observa criticamente que a busca de atingir bons 

padrões de ensino e pesquisa são apenas um meio para conseguir bons índices de 

competitividade local, nacional e internacionalmente. 

A internacionalização também pode contribuir para desenvolver estudantes e 

professores para compreenderem e lidarem com as complexas questões internacionais, 

nacionais, regionais e culturais que aumentaram vertiginosamente nos últimos anos. A 
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habilidade em lidar com múltiplas culturas e ambientes é essencial em um mercado de 

trabalho globalizado. Adicionalmente, as tecnologias de informação disponíveis facilitam 

conhecer o mundo de forma mais profunda, que viabiliza maior número de oportunidades 

profissionais. Ao mesmo tempo, as competências que estudantes e professores desenvolvem 

durante iniciativas de internacionalização são importante em meio à ênfase atual dada a 

educação baseada em entrega de resultados à sociedade. 

A geração de receitas refere-se à motivação econômica para internacionalizar, porém 

Knight (2004) alerta que o uso das receitas geradas é frequentemente questionado quanto à 

sua destinação e quanto à motivação, ou seja, se o objetivo é de fato cobrir custos ou 

simplesmente lucrativa. Muitos defendem que esse assunto é uma decisão institucional, outros 

argumentam que os ganhos obtidos devem ser reinvestidos em projetos de 

internacionalização, sob o risco de transformá-la em mais um tipo de comoditização da 

educação. 

As Alianças Estratégicas são as parcerias estratégicas com instituições relevantes, com 

objetivos científicos, humanos, culturais ou tecnológicos. Elas têm aumentado 

exponencialmente nos últimos anos, por meio de mobilidade acadêmica, troca de 

experiências, alinhamentos de currículos, seminários, congressos, projetos científicos, dentre 

outros. Instituições experientes estabelecem parcerias com foco estratégico e com objetivos 

bem definidos, e levam em conta as diferenças culturais e as especificidades na forma de 

trabalhar de outras instituições. 

A pesquisa e produção de conhecimento são fatores centrais no modelo de ensino 

superior. Com a interdependência entre as nações, os desafios excedem o âmbito nacional e 

tornam-se preocupação global. A complexidade das questões exige discussões 

interdisciplinares para solucionar problemas que ameacem ambiente, a saúde e a segurança 

mundial. Nesse contexto, o caráter interdisciplinar e científico das universidades as tornam 

peça central dessas discussões, oferecendo-as o estímulo (ou desafio) para que integrem a 

dimensão internacional em suas atividades de produção de conhecimento e avanço da ciência. 

Uma vez constatada a(s) motivação(ões), o próximo passo é detectar como as 

universidades implementam atividades relacionadas à internacionalização no cotidiano.  

 

2.3 Abordagens de Internacionalização de IES 

 

Segundo Quiang (2003), há um consenso na literatura científica pelo uso do termo 

“abordagem” ao se referirem sobre as posições adotadas pelos líderes para promover e 
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implementar programas destinados à internacionalização. Além disso, Quiang (2003) ressalta 

que as classificações de abordagem também apresentam semelhanças entre os autores. Com 

base nisso, as abordagens destacadas neste tópico serão baseadas predominantemente nos 

trabalhos de Jane Knight.  

Inicialmente, Knight (1999) cria quatro classificações para abordagens, em que o 

propósito da tipologia criada é apontar as diferentes ênfases ao processo de 

internacionalização adotadas pelos atores envolvidos no processo. 

A primeira é a abordagem por atividades. Ela é caracterizada por descrever a 

internacionalização por meio de atividades ou programas específicos. As atividades que mais 

predominam são a mobilidade acadêmica, a presença de estudantes estrangeiros e currículos 

específicos. 

A abordagem por competências é voltada para o desenvolvimento de novas 

habilidades, conhecimentos, atitudes e valores para os estudantes, professores e funcionários. 

Há um constante interesse em identificar e medir as competências resultantes da 

internacionalização.  

A abordagem cultural (ethos approach) é relacionada às teorias organizacionais de que 

focam na criação de uma cultura na organização para apoiar o alcance de determinados 

objetivos. No caso da internacionalização, o foco é estabelecimento de uma cultura que 

encoraja e adota o desenvolvimento de valores e iniciativas internacionais e interculturais. 

Assim, essa abordagem atenta-se para tornar explícita a dimensão internacional na cultura da 

organização. 

A abordagem por processos destaca a integração de uma dimensão 

internacional/intercultural nos programas acadêmicos e as políticas institucionais. Concentra-

se em conferir à dimensão internacional um caráter sustentável. 

Posteriormente, Knight (2004) atualiza a definição de internacionalização e 

reclassifica as abordagens da internacionalização. Nessa atualização, a autora explana que 

“abordagem” se refere às formas que os países, individualmente, encaram os desafios e 

oportunidades da internacionalização nos seus sistemas educacionais, que resultam em uma 

variedade de abordagens destinadas ao tema. Knight (2004) separa as abordagens no nível 

nacional e nível institucional. É importante destacar que não existe abordagem correta ou 

errada, isso depende das características intrínsecas de organização. 

No nível nacional, Knight (2004) separa cinco categorias de abordagem, mas alerta 

que não são mutuamente exclusivas, apenas formas que prevalecem num país ou sistema 

educacional ao realizar o processo de internacionalização.  
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A abordagem por programas vê a internacionalização como uma oportunidade de criar 

programas que auxiliem pessoas e instituições a se engajar em atividades internacionais como 

intercâmbio e pesquisa. 

 A abordagem por razões visa responder o porquê as instituições, no nível nacional, 

devem se internacionalizar ou ampliar sua internacionalização, podendo apresentar uma 

diversidade de justificativas, tais como alianças estratégicas e negócios comerciais.  

Na abordagem reativa (ou ad hoc), o processo de internacionalização é tratado como 

um estímulo diante de oportunidades de intercâmbio, serviços educacionais para o exterior 

dentre outros.  

A abordagem política descreve a internacionalização em termos de políticas que 

enfatizam a dimensão internacional no ensino superior, que podem se originar em áreas 

diversas como educação, tecnologia e relações internacionais.  

Por último, a abordagem estratégica trata a internacionalização como um elemento-

chave para alcançar objetivos nacionais, tanto no contexto doméstico quanto internacional.  

Além do nível nacional, Knight (2004) atualiza as abordagens do nível institucional, 

pois reconhece o aumento dos esforços de internacionalização nesse nível. Semelhante a 

anterior, as abordagens institucionais não são mutuamente exclusivas, sendo possível a 

adoção de mais de uma abordagem.  As abordagens institucionais são descritas no quadro 1.  

 

Quadro 1 - Abordagens da internacionalização no nível institucional 

ABORDAGEM DESCRIÇÃO 

Atividades A internacionalização é descrita em termos de atividades, 

como estudo no exterior, programas e currículos 

acadêmicos, relações institucionais e novos campus no 

exterior 

Resultados (competências) A internacionalização é apresentada na forma dos 

resultados desejados, como o desenvolvimento de 

competências, mais acordos internacionais, parceiros e 

projetos 

Razões A internacionalização é descrita conforme as motivações 

ou razões que levaram a instituição a adotá-la. Podem ser 

padrões acadêmicos, geração de receitas, diversidade 

cultural, estudantil e desenvolvimento de pessoal 

Processual Internacionalização é considerada como um processo onde 

uma dimensão internacional é integrada ao ensino, 
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pesquisa e serviços educacionais da instituição 

Interna (at home) Internacionalização orientada para a criação de uma 

cultura ou clima no campus que apoia e promove a 

compreensão intercultural nas atividades do campus 

Externa (cross-border) Internacionalização é vista como a oferta de educação para 

outros países com uma variedade de ofertas (presencial, a 

distância) por meio de diversificados arranjos 

administrativos (novos campi, franquias) 

Fonte: Knight (2004) 

 

Knight (2004) observa que as abordagens processual e interna atentam-se para funções 

primárias de um instituição de ensino superior, incluindo aspectos curriculares, 

extracurriculares e organizacionais. As abordagens por razões e por resultados concentram-se 

mais notadamente em motivações e resultados esperados da internacionalização do que 

estratégias e atividades desenvolvidas. A abordagem por atividades, a mais comum das 

abordagens, reforça iniciativas de elementos de internacionalização. Por último, a abordagem 

externa acentua as ligações com outros países e centra-se na mobilidade da educação para o 

exterior. 

 

2.4 Estratégias, Programas e Políticas de Internacionalização  

 

As estratégias de internacionalização vão além das atividades internacionais, incluem 

uma abordagem planejada e integrada, que são essenciais e centrais no nível institucional. 

Knight (2004) destaca as principais estratégias de internacionalização, que são implementadas 

por meio de programas. 

 

Quadro 2 - Estratégias de internacionalização 

TIPO DE ATIVIDADES EXEMPLOS 

Programas Acadêmicos 

Programas de intercâmbio estudantil 

Estudo de línguas estrangeiras 

Currículo internacionalizado 

Estudos ou áreas temáticas voltadas para 

internacionalização 

Presença de estudantes estrangeiros 

“Doutorados Sanduíche” 
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Treinamentos interculturais 

Programas de mobilidade de funcionários 

Relação entre programas acadêmicos e outras 

estratégias institucionais 

Pesquisa e Colaboração Universitária 

Parcerias em pesquisas e publicações  

Seminários e conferências internacionais 

Parceiros de pesquisas acadêmicos e de outros 

setores 

Atividades locais 

Parcerias com ONG e outros setores públicos 

e privados visando à comunidade local 

Serviços e trabalhos na comunidade com fins 

interculturais 

Educação customizada e programas de 

treinamento para parceiros e clientes  

Atividades no exterior 

Programas educacionais no exterior 

Projetos assistenciais desenvolvidos no 

exterior 

Rede de relacionamentos internacional 

Atividades Extracurriculares 

Associações e clubes estudantis 

Eventos interculturais e internacionais na 

instituição 

Fonte: Knight (2004) 

 

2.5 Internacionalização das IES: modelos 

 

A internacionalização universitária apresenta peculiaridades tanto entre países, como 

entre regiões e universidades locais. Diante disso, autores elegem variáveis de análise de 

acordo com as pesquisas em suas unidades de análise. No entanto, autores apresentam um 

levantamento de razões que influenciam o processo de internacionalização em diversas 

universidades. Outros criam modelos de explicação do fenômeno com variáveis abrangentes, 

considerando fatores internos e externos. Nesta seção, serão abordados os principais modelos 

de internacionalização utilizados e referenciados na literatura,  a análise desses modelos 

permitirá escolher o mais abrangente e adequado ao presente estudo. Os modelos procuram 

explicar o fenômeno da internacionalização a partir da seleção de variáveis e suas relações 

entre si. 

De Wit (2002), em uma revisão histórica e comparativa da internacionalização da 
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educação superior entre Estados Unidos e Europa, destaca seis principais modelos de 

internacionalização: Neave (1992), Rudzki (1993), Davie (1992), VanDijk (1995), Van der 

Wende (1997) e Knight (1994). 

Cada um dos modelos será explanado nas subseções a seguir. 

 

2.5.1 Modelo de Neave (1992) 

 

O Modelo de Neave foi desenvolvido a partir de estudos realizados entre 

universidades de vários continentes por meios de estudos de casos realizados pela UNESCO. 

O autor expõe uma mudança nas estruturas de gestão administrativa dos acordos de 

cooperação internacional das universidades, no qual se observa que papel de definidor de 

estratégias desloca-se do nível nacional para o nível institucional. Consequentemente, serão 

exigidos novas habilidades e novos padrões de gestão e liderança dentre das universidades 

(NEAVE, 1992).  

Yurieva (2011) explica que o Modelo de Neave (ou Modelo UNESCO de Neave) 

pressupõe dois grupos de polaridade, que são colocados em coordenadas. A primeira 

polaridade ou coordenada refere-se ao nível centralizado ou descentralizado de administração. 

No modelo centralizado ocorre a orientação para liderança (leadership driven), em que a 

administração superior (central administrative) é responsável por iniciar e monitorar as ações 

estratégicas desenvolvidas. No modelo descentralizado acontece a orientação para as unidades 

básicas (basic unit driven), em que o papel da administração superior é oferecer suporte às 

demandas específicas de cada unidade básica. Conforme destaca Neave (1992), a orientação 

para as unidades básicas ocorre em um contexto em que a delegação de responsabilidade e 

aumento da autonomia representa os principais eixos da mudança nas estruturas da gestão 

administrativa. 

A segunda polaridade ou coordenada faz alusão ao escopo da estratégia institucional, 

que pode ter caráter de definição (definitional) ou de elaboração (elaborative). Yurieva (2011) 

esclarece que o definitional tem caráter proativo e envolve, dentre outros aspectos, o 

planejamento e o estabelecimento de procedimentos, enquanto que o elaborative é reativo e 

compreende a coordenação, monitoramento e aplicação. 

Neave (1992) representou graficamente seu modelo de acordo com a figura 1. 
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Fonte: Neave (1992) 

 

 

Definição de prioridades institucionais; 

Estabelecimento de procedimentos; 

Estabelecer número de estudantes; 

Aplicação de avaliações; 

Negociação de acordos; 

Atribuição de orçamento aos 

departamentos; 

Determinação de qual staff irá ao exterior; 

Determinação se o período no exterior é 

reconhecido para fins de acreditação; 

Identificação de disciplina prioritárias. 

Aplicação das diretrizes nacionais à 

instituição; 

Garantia que os procedimentos 

estabelecidos pelo governo sejam 

aplicados; 

Implementação de acordos; 

Distribuição de orçamento aos 

departamentos e certificação de utilização 

dentro das diretrizes governamentais; 

Apresentação de acordos para aprovação 

governamental; 

Monitoramento do fluxo de entrada e 

saída do número de estudantes; 

Monitoramento do fluxo de entrada e 

saída do número de staff; 

Garantia de que a as disciplinas 

prioritárias estejam de acordo com o 

plano governamental. 

Coordenação de iniciativas 

departamentais; 

Provimento de orientação e conselho; 

Decisão pela manutenção da cooperação 

internacional e pelo comprometimento 

governamental ao longo do tempo;  

Notificação de centro de iniciativas no 

nível departamental; 

Determinação de parte do orçamento que 

será destinado à cooperação; 

Operacionalização de prioridades; 

Negociação de acordos de cooperação; 

Estabelecimento do número máximo de 

estudantes envolvidos por ano; 

Verificação da desejabilidade de 

mobilidade no staff. 

Estímulo a atividades de cooperação em 

áreas prioritárias definidas pelo governo; 

Desenvolvimento de um esquema de 

incentivos para iniciativas departamentais 

em cooperação; 

Transmissão de diretrizes 

governamentais;  

Divulgação sobre disponibilidade de 

recursos governamentais; 

Monitoramento e avaliação das respostas 

departamentais à luz das prioridades 

governamentais; 

Implementação e avaliação de acordos de 

cooperação (sugestão de formas de 

melhoria dos departamentos); 

Estabelecimento e negociação de meta de 

número estudantes; 

Estabelecimento e negociação de ações do 

staff a partir de um modelo estratégico 

institucional em um determinado 

horizonte de planejamento. 

Unidade Básica  

Modelo de 

Liderança  

ORIENTAÇÃO 

ADMINISTRATIVA  

Definição  Elaborativo 

Escopo da Estratégia Institucional 

Figura 1 – Modelo de Neave (1992) 
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2.5.2 Modelo de Davies (1992) 

 

Davies (1992) lança seu modelo com foco nas áreas estratégicas das universidades e 

nos fatores que retardam ou facilitam o desenvolvimento das organizações. Com base no 

framework de Keller (1983), ele divide os principais fatores para desenvolvimento 

organizacional em interno e externo, cada um contendo diversos componentes. 

Os fatores internos compreendem: i) missão, tradição e a imagem da universidade; ii) 

avaliação e das forças e fraquezas nos programas, nas finanças e no pessoal da organização; e 

iii) estrutura de liderança organizacional.  

Em relação aos aspectos internos, Davies (1992) argumenta que todas as universidades 

têm suas missões, quer sejam explícitas ou não, e podem ser encontradas em documentos 

organizacionais, declarações e relatórios. Nesse sentido, é importante que a 

internacionalização componha o processo de planejamento e formação de agendas, oriente a 

alocação de recursos e os padrões internos e transmitam para o público externo as principais 

crenças e valores da instituição. Cabe às universidades refletirem se suas motivações para 

internacionalização concentram-se na questão do multiculturalismo ou nos ganhos 

financeiros; se o escopo da internacionalização alcança todas as áreas, desde graduação a pós-

graduação, ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e tecnologia, ou se o foco 

ocorrerá em áreas particulares; se há prioridade geográfica, como países da América, Latina, 

Leste Europeu, ou política, história, idiomática, cultural ou econômica; se a 

internacionalização fará parte da rotina organizacional, evidenciada por meio dos processos, 

currículos, imagem institucional, ensino e pesquisa; que habilidades se esperam que os 

estudantes desenvolvam, como aprendizagem experiencial, fluência em outros idiomas, 

capacidade lidar com diferentes culturas e diferentes arenas internacionais, liberdade de 

pensamento e de ação. 

Outro aspecto interno é a avaliação dos pontos fortes e fracos da organização. Em 

relação aos programas, é preciso verificar sua aplicabilidade para estudantes entre diversos 

países, pois muitas vezes uma determinada habilidade ou conhecimento que a universidade 

oferece não terá utilidade para um intercambista quando retornar ao seu país de origem. Em 

um programa de idiomas, por exemplo, é preciso estabelecer a relação entre os idiomas 

selecionados e as áreas de formação dos estudantes universitários, como também um 

mapeamento das principais necessidades de idiomas e qual o nível atual de domínio 

linguístico dos discentes. Outra preocupação é pertinente ao acolhimento de estudantes 

estrangeiros, ou seja, se há pessoas capacitadas para acompanhar e orientar aqueles que 
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chegam à instituição. Outro desafio a ser avaliado é a integração desses programas com o 

contexto internacional das universidades, especialmente no que se à períodos letivos, que 

podem ser diferentes, exigindo maior planejamento, supervisão, e a existência de currículos 

diferenciados, que dificultam o reconhecimento de atividades no retorno do discente.  

Davies (1992) reconhece essas dificuldades enfrentadas nesses aspectos, por isso 

recomenda uma estrutura acadêmica mais flexibilizada, baseada em semestres ou módulos, 

permitindo maior interação estudantil interdisciplinar. Outra sugestão é uma avaliação externa 

periódica da apresentação e adequabilidade desses programas implementados. Outro ponto 

que Davies (1992) destaca é o aumento e o aperfeiçoamento das atividades também dependem 

da qualidade dos colaboradores, ainda mais no desafiante processo de internacionalização. 

Mais atividades representam mais tarefas, dentre elas: planejamento e avaliação da 

mobilidade estudantil, acolhimento social e acadêmico desses estudantes, aulas em diferentes 

línguas. O aumento do número de tarefas implica em problemas tais como redução de horas 

dedicadas a pesquisa, trabalho além da carga-horária normal e multiplicidade de atividades 

simultâneas. Por causa disso, Davies (1992) ressalta a importância de reforços/incentivos para 

que os colaboradores se empenhem e se tornem empreendedores nesse processo. Ainda 

relacionada à avaliação dos pontos fortes e fracos, Davies (1992) destaca o financiamento 

desse processo, que, em seu ponto de vista, deve ser em parte autossustentada, pois do 

contrário apenas drenará recursos que poderiam ser aplicados nas áreas de ensino e pesquisa. 

Como fontes de financiamento, o autor enumera as taxas sobre estudantes estrangeiros, 

financiamento de projetos por órgãos de fomento, consultoria em países parceiros (governos, 

empresas, universidades), transferência de tecnologia por meio de licenciamento, franquias de 

cursos da instituição para outros países. Entretanto, Davies (1992) ressalta que para propiciar 

tais serviços, investimentos precisam ser previamente feitos, sobretudo em desenvolvimento 

de pessoa, comunicação e imagem da organização. 

Por sua vez, os fatores externos abrangem: i) Imagem e identidade da instituição pela 

percepção externas; ii) avaliação de tendências, oportunidade e obstáculos externos; e iii) 

avaliação da situação competitiva.  

Para Davies (1992), a imagem e identidade da instituição representa o “espelho” da 

missão destacada nos fatores externos visto que pouco adianta declarar a internacionalização 

como parte dos valores organizacionais se a comunidade externa ao qual a instituição quer 

fazer parceria não conseguir enxergar isso. Dessa forma, há uma diferença entre o discurso 

proferido pela universidade e a percepção do público externo. Diante disso, as universidades 

devem ponderar sobre que tipo de mensagem ela enfatiza em seu marketing institucional, de 
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que forma ela se posiciona na mente dos potenciais estudantes/cliente e sua mensagem é 

transmitida limpa e realística, sem exageros. Naturalmente, incumbe-se dialogar com pessoas 

externas à organização para verificar os efeitos da interação. 

O segundo aspecto externo diz respeito às tendências e oportunidades proporcionadas 

pelo mercado. Segundo Davies (1992), isso se torna possível quando a organização segmenta 

seu mercado internacional e foca em oportunidades particulares. Essas oportunidades podem 

ser de cunho geográfico, como uma região que detém um conhecimento sobre uma temática 

interessante, instituições internacionais intergovernamentais que queiram manter parceria, um 

segmento específico que possa compartilhar ou apoiar pesquisas e práticas em áreas como 

saúde, agricultura, economia e negócios. Ao aproveitar tais oportunidades, as universidades 

aumentam sua influência no mercado. 

O terceiro fator externo abordado por Davies (1992) é a avaliação da situação 

competitiva. Tal avaliação é importante porque as universidades estão em ambiente 

competitivo cuja natureza difere de acordo com os segmentos de mercado e o tipo de 

atividades praticadas. Além disso, algumas áreas já podem estar sob uma espécie de “cartel” 

entre instituições (DAVIES, 1992). Nesse contexto, as universidades podem assumir 

diferentes papéis competitivos: 

a) Líderes: são aqueles que determinam as condições sob as quais os outros 

operam; 

b)  Desafiadores: são atentos aos líderes e buscam um oportunidade de superá-los; 

c) Seguidores: contentam-se em atuar em nível razoável de atividades e aceitam as 

condições impostas pelos outros atores acima; 

d)  Lutadores: não são capazes de efetivamente entrar no mercado competitivo, pois 

não há orçamento para sustentar esses esforços de forma contínua; 

e) Nichers: são aqueles que encontraram um nicho ainda inexplorado e passam a 

oferecer serviços a partir disso. 

 

O papel específico de cada instituição não dependerá apenas do que ela sabe fazer, 

mas também da intensidade das suas forças e fraquezas em comparação com as outras. E isso 

decisão é possibilitada pela avaliação. 

Posteriormente, Davies (2001) revisa os seis fatores internos e externos e expõe 

graficamente, conforme figura 2. 
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Figura 2 – Modelo de Davie (1992)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Davies (1992), as universidades têm absorvido a internacionalização 

em termos de pesquisa e bolsas de estudos, mas a implementação ocorrendo nos níveis 

departamentais ou mesmo individuais. Considerando o ritmo surpreendente da 

internacionalização, torna-se necessário o estabelecimento de formas mais proativas de 

construção das políticas e de sua institucionalização. 

Tal institucionalização pode ser visualizada sob duas dimensões (DAVIES, 2001): 

a) a primeira dimensão focaliza a implementação dos elementos da internacionalização na 

instituição. Pode ser desde esporádico, irregular ou sem planejamento prévio até algo 

sistemático, desenvolvido com procedimentos ordenados e estruturados. Assim, temos 

desde algo esporádico ou pontual (ad hoc) até algo sistemático; 

b) a segunda dimensão diz respeito à importância atribuída à internacionalização. 

Algumas universidades encaram o tema de forma marginal ou com um foco mais 

regional ou nacional, já outras encaram com alta prioridade, em que cada atividade da 

organização apresenta algum aspecto da internacionalização. Os espectros nessa 

dimensão variam, portanto, da baixa prioridade (marginal) à alta prioridade (central). 

 

A combinação das duas dimensões gera uma matriz com quatro quadrantes: ad hoc/ 

baixa prioridade; ad hoc/ alta prioridade; sistemática/baixa prioridade; e sistemática/alta 

Estratégia de Desenvolvimento 

Avaliação de forças e 

fraquezas: programas, 

pessoas, finanças, 

processos de qualidade 

Missão da Universidade, 

visão, tradições e 

autoimagem 

Relevância da 

organização e da 

Infraestrutura 

Avaliação de ameaças e 

oportunidades e 

obstáculos externos 

Interno 

Percepções Externas de 

Imagem, Identidade e 

Capacidade  

Avaliação de ameaças e 

oportunidades e 

obstáculos externos 
Externo 

Fonte: Davie (2001)  
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prioridade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davies (1992) especifica cada quadrante: 

a)Estratégia ad hoc/ baixa prioridade: esse quadrante indica que há poucas 

operações na área de internacionalização: presença pequena de estudantes 

estrangeiros, possíveis parcerias de pesquisa são derivadas de motivações ou 

esforços individuais, em que os arranjos são providenciados de forma isolada, 

assistemática. Pode existir uma fraca base de dados sobre oportunidades, 

ameaças e tendências.   

b) Estratégia sistemática/ baixa prioridade: o volume de negócios é 

relativamente, mas bem organizado. As áreas internacionais de atividade são 

precisamente identificadas e correspondem àqueles campos que há 

oportunidade de mercado e onde a instituição concentra mais forças do que 

fraquezas. As áreas de mercado são segmentadas e as universidades buscam se 

tornar especialistas. Parcerias são pequenas, mas significativas e eficientes. Há 

colaboradores treinados, embora não sejam maioria. 

c)Estratégia ad hoc/ alta prioridade: há um volume considerável de negócios 

internacionais em diferentes países com ampla variedade de segmentos de 

mercado e grupos de cliente. Os currículos produzidos não são gerados 

necessariamente levando em contas questões internacionais ou uma 

 Ad Hoc 

(Assistemática, sem 

planejamento anterior) 

Marginal 

Baixa Prioridade 
 

A 

 

Sistemática 

 

B 

Central 

Alta Prioridade 
 

C 

 

D 

Estilos de Introdução 

Importância 

para a 

Instituição 

Figura 3 – Institucionalização de abordagens para internacionalização de universidades 

Fonte: Miura (2006) 
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coordenação com esses. Há tendência de considerável número de parcerias 

com outras instituições, na maioria das vezes sem operacionalidade, ficando 

apenas na retórica. Os custos e preços cobrados são excêntricos e o imperativo 

financeiro prevalece. Os serviços de suporte muitas vezes não levam em conta 

as especificidades internacionais e os conflitos são abundantes, assim como 

pouca estabilidade no conjunto de regras. 

d) Estratégia sistemática/ alta prioridade: presença de grande volume de 

atividades internacionais em diferentes categorias. Que se reforçam 

mutuamente e possuem coerência intelectual. Os objetivos internacionais são 

claros e coerentes com as políticas e procedimentos de apoio interno. A base de 

dados é extensa e regularmente atualizada. Há acordos com instituições 

estrangeiras para execução de serviços com procedimentos claros de operação. 

Os currículos são constantemente avaliados e reajustados para se adequar são 

contexto internacional. A estrutura de colaboradores é capacitada e dedicada 

para apoiar os serviços e os conflitos de ideias são construtivos. Existem 

também mecanismos apropriados  de incentivo e reforço. 

Davies (1992) acrescenta que as universidades são capazes de se localizar dentro de 

um quadrante da matriz, para isso é necessária uma honesta análise. A maioria das 

universidades começam no Quadrante A. Se houver pressões externas para a expansão da 

internacionalização, mas não há recursos suficientes para sustentar essa ampliação, o mais 

provável é o deslocamento para o Quadrante C (Ad Hoc/ Central). Uma vez nesse quadrante, 

o movimento para o Quadrante D (Sistemático/Central) é possível se houver uma estabilidade 

no processo e uma liderança firme. Se a competitividade não for muito acirrada, é possível 

sair do Quadrante A para o Quadrante B e, a partir daí, planejar o movimento para o 

Quadrante D. Esse é o melhor caminho, porém em condições ideais. De qualquer, modo, as 

universidades devem pensar o que eles querem ser e iniciar o planejamento para planejamento 

adequadamente seus movimentos. 

Miura (2006) defende que a matriz proposta por Davies (1992, 1995) tem utilidade 

prática porque possibilita que as universidades e seus pesquisadores identifiquem 

características importantes relacionadas às estratégias de sua internacionalização para que 

aprimorem o planejamento institucional e avaliem suas prioridades, inclusive considerando a 

mudança de um quadrante para outro. De Wit (2002) afirma que o modelo de Davies é muito 

utilizado como base para tentativas de estruturar os aspectos organizacionais da estratégia 

pela internacionalização da educação superior. Pimenta (2006) aponta como maior 
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contribuição do Modelo de Davies o estudo da institucionalização das atividades de 

internacionalização por meio de um quadro conceitual que permite avaliar o ritmo do 

processo na organização e verificar sua importância perante sua missão e políticas. 

 

2.5.3 Modelo de Van Dijk (1995)/ Van Dijk e Meijer (1997) 

 

De Wit (2002) explica que esse modelo foi elaborado com base em uma análise do 

processo de internacionalização de instituições de ensino superior holandesas e representa 

uma extensão do Modelo de Davies, abordado anteriormente. Se o Modelo de Davies tem 

duas dimensões (importância do tema e implementação), Van Dijk (1995) acrescenta uma 

terceira: apoio às atividades. Se o modelo anterior forma um gráfico bidimensional com 

quadro quadrantes, o modelo de Van Dijk (1995) apresenta um gráfico tridimensional, com 

oito combinações possíveis. Esse número corresponde exatamente ao número de faces de um 

cubo. Devido a isso, o modelo desenvolvido por Van Dijk é chamado Modelo do Cubo de 

Internacionalização. 

Conforme Modelo de Davies (1995), a dimensão “importância do tema” pode ser: 

baixa prioridade ou alta prioridade; a dimensão “implementação” pode ser: ad hoc ou 

sistemática. A nova dimensão proposta por Van Dijk (1995), “apoio às atividades”, pode ser: 

unilateral ou interativo. O cubo com as oito células é demonstrado no quadro 3. 

  

Quadro 3 - Cubo da Internacionalização – Van Dijk (1995) 

 

CÉLULA 

IMPORTÂNCIA 

(POLÍTICA) 

 

APOIO 

 

IMPLEMENTAÇÃO 

1 Marginal Unilateral Ad hoc 

2 Marginal Unilateral Sistemática 

3 Marginal Interativo Ad hoc 

4 Marginal Interativo Sistemática 

5 Prioritária Unilateral Ad hoc 

6 Prioritária Unilateral Sistemática 

7 Prioritária Interativo Ad hoc 

8 Prioritária Interativo Sistemática 

Fonte: Van Dijk (1995) apud De Wit (2002) 

O modelo possibilita distinguir diferentes processos de desenvolvimento dentro da 

instituição. Pimenta (2006) observa que as instituições que se localizam na célula 01 têm 

pouco engajamento em atividades internacionais ou estão iniciando o processo de 
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internacionalização. Van de Dijk e Meijer (1997), citado por De Wit (2002), apontam três 

rotas pelas quais é possível alcançar a internacionalização como uma prioridade real dentro da 

instituição.  

a) a rota 1-2-6-8 caracteriza a rota das instituições do tipo “iniciante lento”. Esse 

trajeto indica uma abordagem cautelosa e uma cultura organizacional bem 

estruturada; 

b)  a rota 1-5-6-8 é considerada a rota dos “líder organizado” e indica um forte 

comprometimento internacional e uma cultura institucional organizada; 

c) a rota 1-5-7-8 e seguida pelas chamadas “instituições empreendedoras”. Nesse 

caminho, as universidades são rápidas em responder às situações externas, uma 

grande variedade de atividades em diferentes níveis e muito comprometimento.  

Conforme dito anteriormente, o Modelo de Van Dijk (1995) foi elaborado a partir de 

pesquisas sobre a implementação da internacionalização em universidades holandesas. Os 

autores concluíram que sete a cada dez instituições estão localizadas nas células 7 e 8, 

significando que elas dão alta prioridades às suas políticas de internacionalização e que 

atividades de apoio são distribuídas ao longo dos níveis organizacionais. Além disso, em 

cinco e meia a cada dez, a implementação ainda não é sistemática, mas ad hoc.  

Para De Wit (2002), o modelo apresentado se aplica tanto a universidades como outros 

setores, embora seja mais homogênea para o primeiro grupo. Setores não-universitários 

representam um grupo muito heterogêneo, variando de internacionalização altamente 

prioritária para internacionalização altamente marginalizada.  

 

 2.5.4 Modelo NUFFIC de Internacionalização de Van der Wende 

 

O estudo de Van der Wende foi desenvolvido para a organização holandesa de 

cooperação internacional no ensino superior (Netherland Organization for International 

Cooperation in Higher Education). A autora sugere que as políticas institucionais são 

motivadas principalmente pelas políticas nacionais, ignorando, assim, outros fatores. Isso se 

deve, em parte, pela constatação do grande salto da internacionalização curricular das 

universidades entre 1986 a 1994, coincidente com a implementação de políticas nacionais e 

supranacionais de internacionalização do ensino superior holandesa (WENDE, 1997). Além 

disso, a pesquisadora concentra-se nos aspectos educacionais da internacionalização, 

excluindo aspectos como pesquisa e assistência técnica.  

Nesse modelo, são apontados três fatores para a internacionalização: objetivos e 
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estratégias (definidas pela própria organização e por políticas (inter)nacionais; implementação 

dos objetivos estratégicos por meio das variáveis mobilidade de estudantes, mobilidade de 

professores e desenvolvimento de currículo (WENDE, 1997); e os efeitos da implementação 

no curto prazo (estudantes, professores e área da educação) e no longo prazo (qualidade da 

educação, resultados e posição da instituição). 

 

2.5.5 Modelo Fractal de Rudzki  

 

O Modelo Fractal resultou de pesquisas feitas previamente por Rudzki em 1995, 

quando o autor buscou investigar elementos-chave comuns a qualquer processo de 

internacionalização das Escolas de Negócios do Reino Unido (RUDZKI, 1995a). Através de 

um confronto entre organizações reativas e proativas (quadro 4), Rudzki fez descobertas que 

forneceram base para criar o Modelo Fractal em 1998.  

 

Quadro 4 - Modelos Reativo e Próativo 

ESTÁGIO MODELO REATIVO DE 

 ORGANIZAÇÃO 

MODELO PRÓATIVO DE 

ORGANIZAÇÃO 

1 Contato: acadêmicos são responsáveis por 

realizar contato com seus pares em outros 

países, no entanto, nesses contatos há uma 

lacuna sobre o propósito e duração; há 

desenvolvimento de currículo e a mobilidade é 

limitada. 

Análise: consciência do que é 

internacionalização e suas 

implicações; análise estratégica dos 

objetivos organizacionais – curto 

médio e longo prazo – por meio de 

perguntas do tipo: “Devemos nos 

internacionalizar? Por que nos 

importar com isso?” Promoção de 

treinamento com os funcionários e 

discussões sobre as opções e que tipos 

de atividades internacionais estão 

disponíveis. Análise SWOT 

(verificação de pontos fortes, fracos, 

ameaças externas e oportunidades 

externas) e análise custo-benefício. 

2 Formalização: alguns contatos são 

formalizados por meio de parcerias 

institucionais; recursos podem estar ou não 

disponíveis. 

Escolha: planos e políticas 

estratégicas elaboradas em conjunto 

com os funcionários, com atendimento 

dos interesses dos colaboradores e 

organização. Definição de mensuração 

de desempenho, alocação de recursos 

e parceiras com organizações internas 

e externas. 

3 Controle Central: com o crescimento das 

atividades e responsabilidades, a administração 

busca controlar as atividades. 

Implementação: mensuração do 

desempenho 

4 Conflito: conflitos organizacionais entre 

colaboradores e os gestores. Possível declínio 

Revisão: avaliação do desempenho de 

acordo com as políticas e planos 



43 

 

de atividades e desencantamento; estabelecidos. 

5 Maturidade ou Declínio: possível 

deslocamento para uma abordagem mais 

coerente, ou seja, a abordagem próativa 

Redefinição de Objetivos – Plano -

Política: processo de contínuo 

aperfeiçoamento e avaliação da 

qualidade. Retorno ao estágio 1, em 

um ciclo de crescimento e 

desenvolvimento. 

Fonte: Rudzki (1995a) 

 

 

Além de apresentar a abordagem reativa e pró-ativa, Rudzki (1995a) destaca quatro 

dimensões organizacionais em que ocorre o processo de internacionalização: mudanças 

organizacionais, inovações curriculares, desenvolvimento de funcionários e mobilidade 

estudantil.  

A aplicação dos modelos reativos e proativos fez Rudzki (1995b) concluir que o 

espectro de atividades varia entre as escolas de negócios, desde aquelas que estão em uma 

posição global e comprometidas com o processo até aquelas que decidiram estrategicamente 

não se engajar em atividades internacionais.   

Em 1998, Rudzki elabora o Modelo Processual e Fractal de Internacionalização 

(Fractal Process Model of Internationalization), a partir das pesquisas anteriores com os 

modelos reativo e proativo. Ele mantém as quatro dimensões da internacionalização, 

inserindo-as em uma das etapas do processo. 

Segundo Rudzki (2000), o nome desse modelo (fractal) justifica-se porque se trata de 

um processo em que os níveis seguintes possuem a mesma complexidade do primeiro nível, 

onde cada nível seguinte pode ser explicado pelo anterior e esses estão dispostos 

verticalmente, porém, sem apresentar diferenças de dificuldades. 

Na construção de seu modelo, Rudzki (1998) reflete sobre o conceito de universidade, 

de algo universal. Logo, o autor destaca que é contraditório pensar em universidades que se 

limitam a seus contextos regionais ou nacionais, visto que elas devem ser internacionalizadas 

para reivindicarem legitimidade na transmissão dos conhecimentos e como vanguardas do 

conhecimento. Essa definição de universidade também implica a integração de diversos 

processos holisticamente, evitando-se o erro de tratar diferentes áreas de forma isolada. 

Somente a mudança do isolamento para integração de atividades permitirá a adoção de 

modelos de gestão estratégica nas universidades.  

Inicialmente, na concepção do seu modelo, Rudzki (1998) define a internacionalização 

como: 

[...] o processo de mudança organizacional, inovação curricular, desenvolvimento 
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dos recursos humanos e mobilidade estudantil com o propósito de alcançar a 

excelência no ensino, pesquisa e demais atividades que ela conduz em harmonia 

com suas funções (p. 50). 

 

O Modelo Fractal de Rudzki  divide a análise do processo de internacionalização em 

seis etapas: contexto, abordagens, razões, dimensões, monitoramento e revisão, 

reposicionamento/realinhamento/reajuste. 

 

Figura 4 – Modelo Fractal de Internacionalização de Rudzki 

 

CONTEXTO 

 

ABORDAGEM 

 

RAZÕES 

 

AÇÕES/DIMENSÕES/ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

MONITORAMENTO E REVISÃO PERIÓDICA 

 

MUDANÇA/REPOSICIONAMENTO/REALINHAMENTO/ 

REAVALIAÇÃO/REAJUSTE/RECONCEITUALIZAÇÃO 
 

 
Fonte: Rudzki (1998) (Adaptado) 

 

a) Primeira etapa: contexto 

 

O contexto, primeira etapa, considera fatores externos à instituição que influenciam 

seu processo de internacionalização, que no nível internacional incluem a análise de 

oportunidades, existência de especialistas no assunto e disponibilidade de financiamento das 

atividades. Na perspectiva nacional, Rudzki (1998) destaca as políticas nacionais de apoio à 

mobilidade, a influência de instituições estrangeiras no país e, especialmente, a importância 
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das políticas de educação superior para o público e o setor privado, que influenciará a 

viabilidade e determinará o nível de apoio disponível. O autor conclui que a análise do 

contexto é imprescindível porque asseguram que a abordagem das instituições será 

consistente com a realidade e evitam que a instituição ingresse em um processo de 

internacionalização que comprometa a qualidade e que não seja sustentável. 

 

b) Segunda etapa: abordagem 

 

Enquanto que o contexto reúne as informações externas à instituição, a abordagem de 

internacionalização, segunda etapa, considera também a influência de fatores internos, que 

incluem aspectos históricos e culturais da organização; a missão e prioridades da organização; 

percepção da internacionalização em termos de propósitos e benefícios; e fatores de sucesso e 

obstáculos ao processo. Rudzki (1998) explica que as abordagens podem ser explicadas como 

uma faixa contínua decrescente, desde uma abordagem proativa, reativa, encoberta, 

inexistente ou não-engajamento deliberado.  

A abordagem proativa caracteriza-se por estratégias e políticas claras e explícitas. A 

abordagem reativa (passiva) espera o estímulo de fatores externos para que o processo de 

internacionalização tome impulso, tais como disponibilidade recursos. Na abordagem 

encoberta é possível identificar atividades de internacionalização, porém restritas a ações 

individuais de professores ou estudantes, sem um apoio oficial da instituição. A abordagem 

inexistente, como o próprio nome diz, é caracterizada pela falta de ações ou atividades 

voltadas para internacionalização, mas sim para outros objetivos institucionais ou mesmo 

pessoais. O não-engajamento deliberado é a recusa em empreender atividades de 

internacionalização, com sanções impostas àqueles que quebram a regra. 

 

c) Terceira etapa: razões 

 

A terceira etapa destacada pelo Modelo Fractal é a verificação das razões que levam a 

instituição ao processo de internacionalização. Segundo Rudzki (2001), as razões e os 

incentivos para a internacionalização são influenciados em grande parte pelos seguintes 

stakeholders: governos no nível local, regional e nacional; setor privado; instituições; corpo 

docente e estudantes. Esses diferentes grupos possuem visões distintas do processo, que 

muitas vezes se sobrepõem, prevalecendo aquele com maior influência. 

Um estudo das razões de internacionalização em universidades inglesas voltada a área 
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de negócios, Rudzki (1995) descobriu que a maiores influência são o incentivo financeiro e do 

fortalecimento do ensino e pesquisa. A função cultural e o desenvolvimento de indivíduos 

também foram observados. 

 

d) Quarta etapa: ações/dimensões/atividades 

 

A quarta etapa refere-se às quatro dimensões da internacionalização que ocorrem no 

nível institucional, descritas no quadro 05. 

 

Quadro 5 - dimensões institucionais da internacionalização segundo Modelo Fractal 

DIMENSÃO EXEMPLOS 

I Mudanças Organizacionais - Compromissos internacionais evidenciados por meio 

de estratégias, políticas, alocação de recursos  e 

planos operacionais; 

- Parcerias de pesquisa com outras instituições; 

- Estabelecimento de redes de relacionamento com 

outras instituições em nível institucional, 

departamental ou individual; 

- Parcerias de dupla-qualificação; 

- Franquias de cursos; 

- Reconhecimento da complexidade de gestão da 

internacionalização e de desenvolvimento de pessoal 

para atuação. 

II Inovação Curricular - Ensino de língua estrangeira a todos os estudantes e 

programas de línguas para estrangeiros; 

- Desenvolvimento de módulos de estudo ou novos 

conteúdos em programas existentes com estudo de 

caso que envolva operações internacionais; 

III Desenvolvimento de Pessoal - Treinamento em diferentes abordagens necessárias 

para transmissão do conhecimento a estudantes 

estrangeiros, especialmente aqueles com diferente 

língua nativa; 

- Facilitação de acesso dos funcionários a cursos de 

língua estrangeira; 

- Destinação de recursos para envio de funcionários a 

congressos, seminários e outros eventos 
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internacionais. 

IV Mobilidade Estudantil - Mobilidade física para realizar parte de um curso ou 

curso completo; 

- Mobilidade intelectual, por meio de leituras e 

traduções de artigos e livros estrangeiros; 

- Desenvolvimento de viagens ao exterior onde seja 

possível realizar uma aplicação de estudo de caso; 

- Desenvolvimento de mecanismos de 

reconhecimento de estudos estrangeiros por meio de 

transferência de créditos; 

- Introdução obrigatória de língua estrangeira em 

todos os programas de estudo; 

Fonte: Rudzki (2000) 

 

Rudzki (2000) afirma que as mudanças organizacionais, dimensão I, necessitam de 

aprovação das autoridades da instituição. No desenvolvimento de pessoal, o autor afirma que 

programas de internacionalização são necessários para atualização de conhecimentos e 

habilidades e que esse tipo de mobilidade tem um impacto maior sobre o ensino e processos 

de pesquisas do que a mobilidade estudantil individual. Segundo pesquisas de Willams 

(1981), Kinnel (1990), Rudzki (1991), quando as instituições não investem formas de 

aumentar o sucesso da mobilidade estudantil, o efeito de intercâmbio pode ser o oposto ao 

pretendido, por meio de experiências negativas decorrentes de choques culturais. 

Rudzki (1998) concluiu que o desenvolvimento dessas quatro dimensões é essencial 

para aquelas universidades que almejam se tornar referências em suas áreas de conhecimento. 

Nessas instituições a internacionalização deverá estar explícita nos objetivos institucionais. 

Para as demais universidades que não almejam a liderança de uma área de conhecimento, que 

se contentam em receber conhecimento científico das primeiras, a internacionalização é um 

tema secundário qualquer.  

 

e) Quinta etapa: monitoramento/revisão periódica 

 

A quinta etapa é a revisão periódica ou monitoramento, que é realizado para garantir a 

consistência entre os acontecimentos da instituição e as quatro etapas (contexto, abordagem, 

razões e atividades) do Modelo Fractal. De acordo com Rudzki (2000), o processo de 

internacionalização requer constante monitoramento com vistas a obter informação de como o 
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processo de internacionalização vem ocorrendo e identificar quais operações precisam de 

melhorias. Essa etapa, portanto, permite uma avaliação das falhas e da extensão do processo 

de internacionalização, servindo como um modelo de qualidade para melhoria contínua. 

Por exemplo, um professor pode constatar que alunos de determinadas regiões têm 

dificuldade em entender a língua local. Nesse caso, quando ocorrer aulas com esse tipo de 

estudantes, mudanças podem ser implementadas, como leitura mais devagar e explanação 

prévia dos assuntos a serem abordados. 

 

f) Sexta etapa: ajuste e reposicionamento 

 

Se a revisão indicar a necessidades de mudanças, naturalmente a sexta etapa é a 

mudança propriamente dita, o que pode incluir o aumento ou redução de atividades. Rudzki 

(2000) designa a mudança como um ciclo de adaptação aos ambientes interno e externo, a fim 

de assegurar ao processo sobrevivência e sustentabilidade. Tais mudanças conduzem ao 

reposicionamento que afeta todo processo de internacionalização.  

No entanto, as mudanças requeridas e o reposicionamento da estratégia dependerão de 

como as organizações encaram a internacionalização. Para isso, o autor destaca três tipos de 

instituições: as que enxergam a internacionalização como algo essencial (the international 

instituition), as que encaram o tema como uma oportunidade opcional (the opportunistic 

nationalists) e aquelas sem interesse em desenvolver o tema (the parochial institution).  

No primeiro caso, as organizações internacionalizadas consideram o tema como 

essencial para o alcance de objetivos estratégicos em ensino e pesquisa. Centros de excelência 

em áreas específicas são comuns na estrutura organizacional, o que estimula a atração de 

instituições estrangeiras em um ciclo natural de crescimento. Seu corpo docente é conhecido 

no meio acadêmico internacional. A estrutura curricular é continuadamente inovada à medida 

que pesquisas realizem novas descobertas, permitindo que seus estudantes adquiram 

conhecimento atualizado e tornem-se atrativos perante o mercado. A mobilidade estudantil é 

mais ativa e critérios de seleção definidos com base em teste de habilidade ou condição 

econômica. 

Nas instituições oportunistas, o processo de internacionalização é visto como uma 

opção para alcançar maximização de receitas provenientes de atração de estudantes 

estrangeiros e franquias de curso. Os investimentos em atividades internacionalizadas são 

reduzidos ou inexistentes, em que se espera que ela possa ser autofinanciada e ainda gere 

receitas. A inovação curricular consiste simplesmente em adaptações direcionadas para áreas 
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onde podem ter mais benefícios financeiros. De forma semelhante, os docentes engajam-se 

nessas atividades se existirem incentivos para participarem em conferências e intercâmbios. A 

mobilidade estudantil tem ênfase na atração de estudantes de outros países.  

No terceiro cenário, as organizações sem interesse na internacionalização focalizam 

em assuntos de interesse da agenda política nacional, como o desenvolvimento regional e 

educacional. Esses interesses tendem a ser mais intensos diante da possibilidade de ganhos de 

financiamento. A matriz curricular é tradicional ou orientada para demandas locais do 

mercado e quaisquer ampliações só ocorrem se não houver oposição institucional ou implicar 

financiamentos. Os docentes trabalham em um ambiente limitado, onde o livre pensamento e 

visão de futuro são encarados negativamente pela administração superior. A mobilidade 

estudantil é rara, pois a demanda é muito baixa, geralmente a instituição tem dificuldade de 

preencher vaga com alunos da própria região em virtude do pouco prestígio de que goza na 

comunidade. 

 

2.5.6 Modelo do Círculo de Internacionalização de Knight (1994) 

 

Knight (1994) discorre sobre as dificuldades que as instituições apresentam em 

traduzir os compromissos assumidos para com a internacionalização em estratégias práticas 

que integram e acrescentem uma dimensão internacional aos seus sistemas institucionais.  

Desenvolver estratégias é um desafio quando é assumida uma perspectiva holística. Por isso, a 

autora enfatiza a importância de um modelo que esteja conectado e seja flexível, 

possibilitando compreender a internacionalização como um ciclo, pois o processo de 

internacionalização não é linear ou estático, por isso a necessidade de um modelo de ciclo 

contínuo, em que todos estão interligados.  

Em decorrência disso, Knight (1994) elaborou um modelo de análise de 

internacionalização constituído inicialmente de 6 passos: conscientização, comprometimento, 

planejamento, operacionalização, revisão e reforço. Segundo a autora, esses passos estimulam 

uma cultura organizacional que integram a internacionalização em seus planejamentos e 

procedimentos. 
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Figura 5 – Círculo de Internacionalização de Knight (1994) 

 

Fonte: Knight (1994) (Adaptado) 

 

O Modelo do Círculo de Internacionalização pressupõe que um fluxo bidirecional, em 

que à medida que uma nova etapa é atingida, é necessário revisar a etapa anterior. A partir da 

figura, é possível perceber que a internacionalização precisa ser institucionalizada, que 

implica no comprometimento da administração superior em estabelecer políticas e adotar 

estratégias para integrar a internacionalização na cultura da instituição.  

O modelo de Knight (1994) recebeu críticas e sugestões. O trabalho de Vander der 

Wende (1997) sinaliza que o modelo de Knight e seu conceito de implícito de 

internacionalização é voltado para a própria instituição. Em outras palavras, a autora alerta 

que Knight estava concebendo o processo de internacionalização como um fim em si mesmo, 

em vez de considerar como um meio. Por isso Vander der Wende (1997) indica a necessidade 

de atenção aos fatores externos e de análise de como a dimensão internacional afeta o ensino, 

a pesquisa e os serviços oferecidos. Consequentemente, Knight acata as sugestões e reformula 
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seu modelo acrescentando as etapas sugeridas.  

 

Figura 6 – Círculo de Internacionalização – Versão modificada 

 

Fonte: Knight (1994); Wander der Wende (1997) (Adaptado) 

 

Yean (2013) esclarece que embora o processo seja sequencial, um fluxo bidirecional é 

possível, pois neste modelo o efeito integração permanece no centro do círculo, ou seja, não é 

uma estratégia separada. Portanto, a integração entre as várias etapas e estratégias torna a 

internacionalização o tema central do ciclo, que integra as atividades de ensino, pesquisa e 

serviços. 

Conforme conclui Knight (1994), o círculo de internacionalização objetiva a 

construção de oportunidades para inovação para integrar e institucionalizar a dimensão 
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internacional na cultura da universidade. O Modelo do Círculo de Internacionalização serve 

como ponto de referência para discussões e metodologia de análise de dados. 

Os modelos de internacionalização descritos reconhecem fatores externos como 

elementos de influência na estratégia organizacional. Porém, o Modelo do Círculo de 

Internacionalização coloca a internacionalização como uma dimensão integrada a todas as 

atividades organizacionais, tornando-se um modelo mais abrangente. Portanto, no presente 

estudo, o modelo de Knight (1994) e sua versão atualizada é a escolhida para descrever a 

internacionalização. As abordagens institucionais serão utilizadas no presente estudo ao 

analisar a internacionalização sob a dimensão institucional.  
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3 INTERNACIONALIZAÇÃO UNIVERSITÁRIA NO CONTEXTO BRASILEIRO 

 

O contexto universitário brasileiro carrega características próprias da 

internacionalização decorrentes de seu desenvolvimento histórico até os dias atuais. Em 

virtude disso, esta seção aborda os principais acontecimentos históricos do ensino superior no 

Brasil, paralelamente apontando influências internacionais no processo. Ao longo do capítulo, 

será percebido que o ensino superior brasileiro desde sua concepção possui características 

internacionais, o que não significa, porém, algo positivo. A atuação da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior ganha uma seção devido ao seu papel 

catalisador no processo de internacionalização no Brasil. Em seguido, são descritos os 

principais programas existentes no ensino superior que impulsionaram ainda mais a 

internacionalização. Por último, convém descrever como os rankings universitários vêm 

influenciando o processo atual de internacionalização. 

 

3.1 Histórico da Internacionalização Universitária no Brasil 

 

A história do Brasil mostra que o ensino superior no país surgiu tardiamente e de 

forma discriminatória. Na época colonial, a criação de cursos superiores na colônia era 

proibida pela Coroa Portuguesa. De acordo com Cunha (2011), as iniciativas de ensino 

superior partiram dos jesuítas, que criaram dezessete colégios no Brasil sem a finalidade 

exclusiva de formação de sacerdotes. Eles ofereciam cursos como Artes, Filosofia, Teologia. 

Enquanto que o surgimento de universidades no Brasil surgiu tardiamente após três 

séculos de exploração portuguesa, Laus (2012) cita que a Espanha criou as primeiras 

universidades na América Espanhola entre 1538 a 1551, em Santo Domingo, Peru, Colômbia 

e México. Cunha (2011) explica que a disponibilidade de docentes é um fator-chave para 

entender essa diferença. No século XVI, a Espanha possuía oito universidades prestigiadas na 

Europa, enquanto que Portugal só dispunha de uma, a Universidade de Coimbra e mais tarde a 

de Évora, de pequeno porte. Com mais habitantes e com mais letrados, a Espanha tinha mais 

condições de fornecer docentes para suas colônias espanholas. Ademais, Cunha (2011) aponta 

que Portugal pretendia impedir que os cursos universitários alimentassem movimentos pela 

independência, influenciados pelo Iluminismo Europeu, especialmente no século XVIII, 

quando tais movimentos começaram a eclodir pela América Espanhola. 

Com a inexistência de universidades no Brasil, a oportunidade para estudar figurava 

nas universidades europeias, principalmente Coimbra (Portugal), Montpellier (França) ou 



54 

 

Inglaterra (LAUS, 2012). Obviamente, somente a elite brasileira tinha acesso ao ensino 

superior, marginalizando a grande parte da população. Ironicamente, a juventude elitizada que 

retornou ao Brasil foi quem trouxe as ideias iluministas que a Coroa Portuguesa quis evitar, e 

que influenciou movimentos pela independência. Nesse primeiro momento, é possível 

perceber características internacionais na educação superior. 

Com invasão napoleônica em Portugal e a vinda da Coroa Portuguesa para o Brasil, a 

colônia torna-se a sede do Reino Unido a Portugal e Algarves. A nova situação, aliada aos 

ideias dos jovens egressos da Europa, provocaram pressões para o surgimento das primeiras 

instituições de ensino superior (ainda não são universidades), que funcionavam isoladamente. 

São criados os seguintes cursos: engenharia da Academia Real da Marinha (1808) e da 

Academia Real Militar (1810); Curso de Cirurgia da Bahia (1808); Curso de Cirurgia e 

Anatomia (1808), de Medicina (1809), de Economia (1808), de Agricultura (1812), de 

Química (1817) e de Desenho Técnico (1818), todas no Rio de Janeiro. Todas essas tinham 

caráter público, embora as formas de acesso fossem reduzidas (SAVIANI, 2011). Surgiram 

também os cursos Jurídicos em Olinda e em São Paulo (1817), que formavam os futuros 

magistrados que comporiam a máquina administrativa do Estado (FLORES, 2017). É 

importante ressaltar que a criação dos cursos superiores não serviu para gerar um 

desenvolvimento científico na sociedade colonial, mas sim reproduzir um estilo ao qual a elite 

estava acostumada.  

A criação de universidades no Brasil concretizou-se apenas no século XX. Nesse 

momento, observa-se novamente a influência internacional nas propostas formativas dos 

cursos. Sguissard (2011) analisa criticamente a importação, ou “transplante” de modelos de 

universidades para a realidade brasileira sem considerar as especificidades locais. O autor 

destaca os dois principais modelos que influenciaram o ensino superior brasileiro: o Modelo 

Napoleônico (Francês) e o Modelo Humboldtiano (Alemão).  

O modelo francês concebia uma estrutura de escolas isoladas e com foco no ensino 

profissionalizante. A pesquisa não é primordial. Sua preocupação é voltada para as questões 

nacionais, para os problemas econômicos e sociais emergentes. É mantido pelo Estado e 

direcionado para a formação especializada e profissionalizante (LUCKMANN e BERNART, 

2014). As disciplinas são hierarquizadas e existe uma divisão entre ciclo teórico e ciclo 

prático. Seus valores, fins e objetivos são o mercado, de modo a responder aos anseios da 

burguesia no período após a Revolução Francesa. Ao mesmo tempo cria uma elite 

governamental e mão-de-obra para o mercado. 

O modelo alemão, cuja referência é a Universidade de Berlim, criada em 1810, tinha 
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como postulados a autonomia do professor e a liberdade acadêmica. Há também a 

preocupação com a pesquisa e sua articulação com o ensino. A universidade deve ser 

autônoma, ainda que dependa economicamente do Estado. Essa autonomia indica a busca e 

transmissão incessante da verdade científica, do contrário, não há autêntica universidade. 

Enfatiza-se a formação geral e humanista.  

 Paula (2009) sintetiza as principais diferenças entre os dois modelos: 

 Encontramos acentuadas divergências entre as concepções alemã e francesa de 

universidade. O modelo alemão enfatiza a importância da pesquisa na universidade, 

e mais do que isto, da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e formação; ao passo 

que, no modelo francês, a pesquisa não é tarefa primordial da universidade, havendo 

dissociação entre universidades, que se dedicam fundamentalmente ao ensino, e 

"grandes escolas", voltadas para a pesquisa e a formação profissional de alto nível. 

Enquanto o modelo francês volta-se para a formação especializada e 

profissionalizante, via escolas isoladas; o alemão enfatiza a formação geral, 

científica e humanista, com enfoque na totalidade e universalidade do saber e na 

conseqüente importância da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras como órgão 

central da universidade. Enquanto a universidade francesa, desde Napoleão, é 

mantida e dirigida pelo Estado, tornando-se uma espécie de aparelho ideológico 

deste, com pequena autonomia frente aos poderes políticos; a universidade alemã, 

embora sendo instituição do Estado, por ele mantida financeiramente, conservou 

uma parte notável do seu caráter corporativo e deliberativo, gozando de liberdade de 

ensino e de pesquisa, nas suas primeiras décadas de funcionamento, no século XIX. 

Enquanto a intelligentzia francesa possuía forte vínculo com o Estado e com a 

política napoleônica, os intelectuais alemães mantinham uma posição de maior 

independência frente aos poderes políticos instituídos (p.75-76). 

 

 

As universidades no Brasil foram criadas no século XX sob a influência desses 

modelos. O modelo francês influenciou a Universidade do Rio de Janeiro, criada em 1920, 

que surgiu como um conjunto de faculdade isoladas e voltadas para o ensino 

profissionalizante, com separação entre ensino e pesquisa e forte controle estatal. Fávero 

(2006) destaca que ainda houve uma discussão entre aqueles que defendiam um ensino 

profissionalizante junto com a realização de pesquisa e um outro grupo que defendia a 

formação estritamente profissional, em que esses últimos prevaleceram. Paralelamente, vários 

institutos extra-universitários foram criados nas décadas de 1930 a 1950 para realização de 

pesquisas, com forte dissociação entre ensino e pesquisa (PAULA, 2009).  

Por outro lado, o modelo alemão influenciou os moldes da criação da Universidade de 

São Paulo (USP), criada em 1934, pois houve uma preocupação com a pesquisa e com o 

ensino, com a formação geral e humanista em detrimento de uma formação simplesmente 

profissional. Outra característica foi a busca de autonomia diante do Estado e uma concepção 

elitista e liberal de universidade (PAULA, 2009). 

A discussão sobre o modelo estrutural das universidades dominou as discussões na 

área de ensino superior do início do século XX até a década de 1930. Como principais 
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resultados do processo, apresenta-se a criação da Universidade do Rio de Janeiro e 

Universidade de São Paulo, já citadas, além da Universidade Federal de Mina Geras (1928) e 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1934). 

Nesse segundo momento, percebe-se que a gênese das universidades brasileiras foi 

concebida por ideias estrangeiras importadas e sem o devido atendimento às demandas 

nacionais, tendo em vista a grande diferença de realidade entre Europa e Brasil.  

Nas décadas de 1930 a 1950, houve um conjunto de mudanças no ensino superior que 

aperfeiçoou o quadro de professores e fortaleceram as universidades. As políticas de indução 

da internacionalização se fizeram presentes nesse período. Ortelani (2017) cita a contratação 

de docentes estrangeiros para atuar em universidades brasileiras, em um processo de mão-

dupla, visto que o ingresso de docentes estrangeiros nas universidades abria um largo campo 

de pesquisa.  Nesse momento são realizadas parcerias com a França e Estados Unidos. 

Na década de 1950, com o fim do Estado Novo no Brasil, constatou-se que as 

universidades brasileiras não conseguiram alcançar plenamente a experiência de ser um locus 

de pesquisa livre, nos moldes do modelo alemão (LUCKMANN e BERNART, 2014). Nesse 

período, a universidade brasileira começa a receber muitas críticas, com mobilização de 

governo e comunicação acadêmica para sua reformulação. Em meio ao contexto 

desenvolvimentista, com o impulsionamento do processo de industrialização, e Guerra Fria 

acontecendo no mundo, emerge uma terceira influência no ensino superior brasileiro: o 

modelo americano de universidade.  

O modelo americano de universidade, segundo Silveira e Bianchetti (2016), surge 

como resultado de certa tensão entre os modelos francês e alemão, pois rompe com o conceito 

de universidade formadora de elite, em vez disso busca se apresentar como instituição 

democrática a serviço do interesse geral da nação. Buscam-se a ênfase no progresso e a 

convergência das aspirações dos cidadãos para o saber que estimula o desenvolvimento 

econômico, buscando associar os aspectos ideais (ensino e da pesquisa) e utilitários (serviços 

para comunidade) ao funcionamento da sociedade. 

O processo de industrialização no período desenvolvimentista repercutiu na educação 

superior por meio de investimentos na expansão de universidades, de modo a capacitar mão-

de-obra para os setores industriais emergentes. É nesse ínterim que é criada a Universidade 

Federal do Ceará (1954), junto com outras vinte e uma universidades federais em outros 

estados. A UFC resultou da integração de vários cursos de ensino superior que funcionavam 

isoladamente, tais como Ciências Agrárias, Faculdade de Direito e Faculdade de Farmácia. 

Além desse estímulo, houve o incentivo a pós-graduação para preparar profissionais de alto 
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nível para o desenvolvimento nacional (MUELLER, 2013). Nesse período, foram criadas 

duas essenciais instituições que mobilizam o processo de internacionalização universitária: a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o Conselho 

Nacional de Pesquisas (CNPq).  

Não obstante o crescimento do número de universidades, aumentava a tensão por uma 

reformulação do modelo universitário, em que movimentos estudantis e setores da sociedade 

lutavam por uma universidade mais autônoma e menos elitista. O ápice do movimento pela 

modernização universitária é atingido com a criação da Universidade Brasília (UnB) em 1961, 

que marca um divisor de águas na história universitária brasileira, assim como a USP foi na 

década de 1930. A UnB surge como a universidade mais moderna do período, quer por suas 

finalidades, quer por sua organização institucional (FÁVERO, 2006). 

Em 1961, outro marco que surge é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que se 

preocupa com a regulamentação dos mecanismos de expansão do ensino superior, dando 

autonomia sobre expansão às universidades, aos Conselhos Estaduais de Educação e aos 

Conselhos Federais de Educação. (TEIXEIRA e SOARES, 2017). 

Com o Golpe Militar em 1964, a luta por reivindicações daqueles que buscavam 

mudança estrutural no modelo de ensino superior foi desvirtuado pelo MEC e pelos 

consultores norte-americanos que ajudaram na reforma das universidades (PAULA, 2009). 

Entre 1965 a 1967, é feito de forma secreta um acordo entre MEC a Agência Americana para 

o Desenvolvimento Internacional (USAID) com o objetivo de reformar o ensino brasileiro. 

Nesse tempo, destaca-se também o relatório produzido pelo Professor Rudolph Atcon (1996), 

que visitou universidades no Brasil no intuito de sugerir modificações. É digno de nota citar a 

visita do professor à Universidade Federal do Ceará em 1965, que mostrou estar 

impressionado com estrutura da universidade e a considerou avançada em relação às 

universidades profissionais. No entanto, o Atcon (1966) destacou que a UFC necessita de 

mudanças estruturais porque atuava ainda segundo uma concepção tradicional de 

universidade. 

Percebe-se que a influência norte-americana no ensino superior ficou mais acentuada e 

resultou na Lei 5540, responsável pela Reforma Universitária de 1968. Sem surpresa, a 

reforma absorveu de vez o modelo americano de universidade iniciado na década anterior. 

Paula (2009) destaca as principais características do modelo contidas na Reforma 

Universitária de 1968: 

a) vínculo linear entre educação e desenvolvimento econômico, entre educação e 

mercado de trabalho; 
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b)  estímulo às parcerias entre universidade e setor produtivo;  

c) instituição do vestibular unificado,  do ciclo básico ou primeiro ciclo geral, dos 

cursos de curta duração, do regime de créditos e matrículas por disciplina, todas 

estas medidas visando uma maior racionalização das universidades; 

d)  fim da cátedra e incorporação do sistema departamental; 

e) criação da carreira docente aberta e do regime de dedicação exclusiva; 

f) expansão do ensino superior através da ampliação do número de vagas nas 

universidade públicas e da multiplicação de instituições privadas; 

g)  a ideia moderna de extensão universitária. 

 

Conforme relata Paula (2009), ao adotar o modelo americano na Reforma 

Universitária de 1968, a universidade passa a ser vista sob uma concepção empresarial, as 

quais procuram atender aos interesses do setor produtivo, do Estado e da sociedade, formando 

e entregando ao mercado especialistas com conhecimento tecnológico aplicado e pesquisas de 

interesse utilitário. Portanto, o modelo alemão de universidade com formação geral, 

humanista e produção “desinteressada” foi definitivamente superado pela racionalização 

instrumental e fragmentação do trabalho intelectual. Krawczyk (2008), porém, comenta que, 

ao mesmo tempo em que o modelo americano foi se impondo na região, o desenvolvimento 

do fomento à pesquisa adotou o modelo francês como forma de institucionalização. Isso 

ocorreu por causa das diferentes realidades entre Estados Unidos e Brasil. Enquanto que nos 

Estados Unidos a pesquisa estava financiada por fundações públicas e privadas, na América 

Latina o fomento à pesquisa basicamente veio do setor público, face ao desinteresse do setor 

empresarial no desenvolvimento científico e tecnológico (KRAWCZYK, 2008). 

Todas essas mudanças e aproximação com os Estados Unidos repercutiram na 

internacionalização universitária. Ortelani (2017) comenta que o governo norte-americano 

propôs parcerias de cooperação internacional cujo objetivo foi ampliar as semelhanças entre o 

cenário brasileiro e o norte-americano, entretanto, o foco da mobilidade não eram os docentes 

e pesquisadores, mas sim consultores americanos que atuariam diretamente com o MEC para 

desenvolvimento de novas políticas. Ainda assim, houve uma expansão da pós-graduação no 

país, que passou de 38 programas em 1965 para 150 na década de 1970 (CAPES, 2011). Um 

marco para com a regulamentação da pós-graduação pelo Parecer Sucupira nº 977/1965.  

Mais detalhamento da pós-graduação e o papel da CAPES serão destacados em seções 

seguintes. 

 Ainda na década de 1960 e 1970, Christino (2013) destaca as parcerias bilaterais entre 
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Brasil e países como Alemanha (1963), França (1967), Portugal (1967), Holanda (1971) e 

Japão (1971). A partir de década de 1970, a internacionalização do ensino superior avança por 

meio da atuação de instituições internacionais no Brasil. A Fundação Rockfeller, o Serviço 

Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD), a Comissão Fulbright, a Education USA, entre 

outras, começam a oferecer bolsas de estudos para estudantes universitários do Brasil para 

estudar no exterior, além de parcerias de pesquisas entre universidades brasileiras e 

estrangeiras (CHRISTINO, 2013).  

A década de 1980 foi marcada pela expansão do neoliberalismo no mundo, iniciado 

pela Inglaterra. O neoliberalismo acentuou a questão da racionalidade instrumental no Brasil. 

As universidades públicas tornam-se constantemente impelidas a prestar contas de suas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Nisso, são desenvolvidas formas de avaliação da 

produtividade docente e institucional, nos níveis de graduação e pós-graduação (PAULA, 

2009). 

As décadas de 1980 e 1990 apresentaram mais avanços na área de internacionalização 

universitária com a criação e delimitação das chamadas “áreas estratégicas”, que representam 

áreas que receberiam mais incentivos objetivando fortalecer uma identidade nacional. Em 

relação a essa identidade, Ortelani (2017) esclarece que não se tratava de produção científica 

de interesse social, mas sim áreas onde a produção intensa promoveria o desenvolvimento 

econômico do país de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Banco Mundial. 

Laus e Morosini (2005) apontam que a Constituição de 1988 influenciou as tendências 

da educação na década de 1990, principalmente ao servir de tendência para a elaboração da 

Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional em 1996. As autoras também que essa década é 

caracterizada pelo alinhamento às tendências internacionais da educação superior, tais como 

políticas mais flexíveis com diferentes modelos, redução do papel do Estado, aperfeiçoamento 

dos sistemas de avaliação do ensino superior e da qualidade das universidades.  

Maués e Bastos (2017) ressaltam a grande influência da globalização na área 

universitária, fortalecida com o fim do socialismo real no inicio da década de 1990. O 

governo, seguindo uma tendência mundial, implementou ações e estratégias de 

internacionalização, fortalecendo programas universitários, promovendo mobilidade 

acadêmica para docentes e estudantes (tanto trazendo do exterior como levando) e 

incentivando o estudo de uma segunda língua. Conforme visto anteriormente, a globalização e 

internacionalização são fenômenos diferentes, e o desenvolvimento desta seção sobre a 

história do Brasil deixa evidente que a internacionalização é mais antiga que a globalização, 

sendo mais específico, a globalização é um fenômeno que moldou a internacionalização com 
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novas formas e características. 

A partir da década de 2000 até os dias atuais, a tendência no ensino superior é o 

crescimento de instituições de ensino superior com interesse comercial. Com as reformas 

promovidas em meados da década, houve uma grande expansão de instituições privadas de 

ensino superior, cujo aumento apoiou-se também no uso de tecnologias de educação a 

distância. Há também uma consolidação e aumento do respaldo internacional da pós-

graduação stricto sensu com o aumento de publicações em veículos internacionais e aumento 

da qualidade dos cursos, resultado das avaliações promovidas pela CAPES, que também, 

junto com a CNPQ e outros órgãos de fomento, incentivaram a formação no exterior por meio 

de bolsa de estudos (CHRISTINO, 2013). Krawzyck (2008) confirma o aumento das políticas 

de cooperação científica e tecnológica internacional com objetivo de tornar o país um líder 

regional. Nesse sentido, atualmente existem esforços para a cooperação Sul/Sul, isto é, com 

China, Índia e África, além dos países da América Latina. 

Consequentemente, uma característica marcante da internacionalização universitária 

no período é a criação de universidades voltadas para a integração regional e linguística. A 

partir de 2008, pode-se constatar a criação da Universidade da Integração Latina Americana 

(UNILA), Universidade Federal da Fronteira do Sul (UFFS) e da Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), sendo que essa última será um dos 

estudos de caso do presente trabalho. 

 

Quadro 6 - Universidades criadas com foco em integração regional 

UNIVERSIDADE CRIAÇÃO LOCALIZAÇÃO OBJETIVO 

 

 

Universidade 

Federal da 

Integração Latino-

Americana 

(UNILA) 

 

Projeto de Lei criado 

em 2007. Comissão 

de Implantação 

instituída em 2008. 

Aula inaugural em 

agosto de 2010. 

 

 

 

Foz do Iguaçu 

(PR), 

estrategicamente 

na região 

Trinacional 

(Argentina, Brasil 

e Paraguai) 

Promover a integração latino-

americana com 

desenvolvimento regional e 

intercâmbio cultural e 

educacional na América 

Latina, especialmente com os 

países do Mercado Comum do 

Sul (MERCOSUL). 

 

 

Universidade da 

Integração 

Internacional da 

Lusofonia Afro-

Brasileira 

(UNILAB). 

 

A Comissão de 

Implantação é 

instituída em 2008. 

Lei de criação 

sancionada em 2010. 

Aulas iniciadas em 

2011. 

 

 

A sede fica em 

Redenção (CE). 

Possui campus em 

Acarape (CE) e 

em São Francisco 

do Conde (BA). 

Formar recursos humanos para 

contribuir com a integração 

entre o Brasil e os demais 

países membros da 

Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP), 

especialmente os países 

africanos. 
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Universidade 

Federal da Fronteira 

do Sul (UFF)  

Projeto de Lei criado 

em 2007. Comissão 

de Implantação 

instituída em 2008. 

Lei de criação 

sancionada em 2009. 

Aulas iniciadas em 

2010. 

A sede fica em 

Chapecó (SC). 

Possui campus em 

Realeza e 

Laranjeiras do Sul 

(PR) e em 

Erechim e Passo 

Fundo (RS) 

Promover o desenvolvimento 

regional integrado na 

Mesorregião da Grande 

Fronteira do MercoSul e 

reverter o processo de 

litoralização 

     Fonte: UNILA (2018); UNILAB (2018); UFFS (2018). 

Santos e Almeida Filho (2012) indicam que outra tendência dos períodos atuais é a 

criação de novas modalidades de cooperação internacional. Convênios interinstitucionais e 

acordos bilaterais permitiram a abertura de programas de dupla titulação e co-tutela, 

especialmente no nível de doutorado, destacando o Colégio Doutoral Franco e os acordos 

Brasil-DAAD (abreviatura de German Academic Exchange Service, maior organização de 

financiamento de bolsas no mundo) na Europa e iniciativas realizadas entre instituições 

brasileiras e canadenses.  

Em relação ao retrato atual da internacionalização no país, Christino (2013) descreve 

que o ensino superior brasileiro ainda ocupa posição de pouco destaque no cenário 

internacional, onde ocorrem relações assimétricas entre as IES brasileiras e estrangeiras, visto 

que a maior parte da mobilidade acadêmica é passiva, ou seja, ocorre o envio de estudantes 

brasileiros a outros países. A receptividade ainda é baixa, evidenciando a pouca atratividade 

do Brasil perante outros países. Trujilo (2013) indica lacunas a serem preenchidas sobre a 

internacionalização, como os procedimentos de reconhecimento, revalidação, acreditação e 

dupla titulação nos processos de mobilidade acadêmica internacional, além da aplicabilidade 

dos acordos de cooperação acadêmica. 

Em uma perspectiva crítica ao processo, Silva e Mari (2017) questionam os tipos de 

conhecimentos compartilhados entre os países. Para os autores, é perceptível a priorização das 

áreas de conhecimento tecnológicas porque são altamente lucrativas para os setores 

empresariais, enquanto que os saberes relacionados à compreensão do mundo são colocados 

em segundo plano. Complementam ainda que, de forma mais agravante, essa tecnologia e 

seus produtos são transferidos para países pobres, alimentando um mercado em que países 

ricos mantêm a hegemonia.  

Trujilo (2013) classifica a internacionalização em quatro fases: décadas de 1930 a 

1950; décadas 1960 a 1970; décadas de 1980 a 1990; e década de 2000 em diante. Os 

principais acontecimentos destacados na seção podem ser sintetizados pelo quadro-resumo a 

seguir. 

 



62 

 

Quadro 7 - Resumo dos principais pontos da internacionalização e ensino superior 

PERÍODO CONTEXTO HISTÓRICO PONTOS SOBRE 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

1808 a 1900 Vinda da família real portuguesa ao 

Brasil. Abertura de cursos superiores 

isolados nas grandes cidades para 

atender ao desejo das classes 

dominantes.  

 

Vinda de professores estrangeiros. 

Adoção do modelo francês de 

universidade.  

Décadas de 

1900 a 1920 

Surgimento da Universidade do Rio de 

Janeiro em 1920, a primeira do Brasil, 

a Universidade de Minas Gerais em 

1928. Expansão de cursos superiores 

isolados pelo país.  

 

Conflito entre modelo francês e modelo 

alemão de universidade. 

Décadas de 

1930 a 1960 

Criação da Universidade de São Paulo 

em 1934, que adotou de forma 

inovadora o modelo alemão, em 

oposição à Universidade do Rio de 

Janeiro. Na década de 1950, destaque 

para a criação de 22 universidades 

federais, incluindo a UFC, para 

atender às necessidades 

desenvolvimentistas.  

Vinda de professores estrangeiros para 

fortalecer o quadro docente; formação 

das primeiras parcerias de cooperação de 

pesquisa; criação da CAPES e CNPq em 

1951. 

Décadas de 

1960 e 1970 

Reestruturação do sistema de ensino 

superior aos moldes do modelo 

americano de universidade. 

Regulamentação da pós-graduação no 

país. 

Aumento de parcerias internacionais. 

Crescimento do número de cursos de 

pós-graduação no país. Atuação dos 

órgãos de fomento e de organismos 

internacionais 

Décadas de 

1980 e 1990 

Criação das áreas estratégicas. 

Implantação de instrumentos de 

avaliação do docente, do discente e da 

universidade alinhada a uma lógica de 

mercado. Expansão do ensino superior 

privado. Constituição de 1988 e Lei 

9394/06 (LDB). 

Concessão de bolsas de estudo para 

doutorado no exterior; atração de 

professores visitantes e ida de estudantes 

para outros países; crescimento dos 

cursos stricto sensu no país; formação de 

parcerias internacionais de pesquisa. 

Década de 2000 

até dias atuais 

Ampliação do ensino superior público 

e privado, possibilitando maior acesso 

ao ensino superior. Implantação de 

tecnologias de educação a distância. 

Criação de universidades com foco em 

cooperação internacional com 

desenvolvimento regional.  

Fortalecimento da pós-graduação no 

país; aumento da produtividade 

científica brasileira com impacto no 

exterior; doutorados com dupla titulação; 

criação de programas de mobilidade 

acadêmica para envio de estudantes 

(destaque para Ciência sem Fronteiras). 

Fonte: Autor (2018) 

 

Durante o percurso histórico do ensino superior brasileiro destacado nesta seção, 

foram citados organismos, programas e ações voltados para a internacionalização. O próximo 

tópico fornecerá detalhes dos envolvidos na promoção da internacionalização. 
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3.2 Políticas Públicas de Internacionalização do Ensino Superior 

 

Dado o embasamento histórico da internacionalização no Brasil, convém destacar 

fatores que influenciam relevantemente o processo atual de internacionalização das IES 

brasileiras. Primeiro será explicado o papel da CAPES e suas tendências atuais na área de 

internacionalização, incluindo sua recente pesquisa de internacionalização nas IES brasileiras. 

Em seguida, uma breve explanação sobre alguns programas de mobilidade acadêmica mais 

conhecidos e com grande aderência pelas universidades brasileiras. 

 

3.2.1 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

 

Como explicado anteriormente, o contexto de criação da CAPES foi caracterizada por 

uma retomada do projeto desenvolvimentista no Brasil com o objetivo de tornar o país 

independente dos países hegemônicos. A consecução desse objetivo dependia de pessoas 

especialistas em diversas áreas para alavancar o desenvolvimento científico no país. 

Criada em 11 de julho de 1951 com o nome Campanha de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES), foi instituída por meio do Decreto nº 29.741, no início do 

segundo governo de Getúlio Vargas (era democrática). O Professor Anísio Spínola Teixeira foi 

designado para secretário-geral da Comissão. À época, havia na pós-graduação somente o 

Doutorado em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), criado em 1931. 

Em 1953, a CAPES contava com dois programas: o Programa Universitário (PgU) e o 

Programa dos Quadros Técnicos Científicos (PQTC) – e três serviços: o Serviço de Bolsas de 

Estudos (SBE), o Serviço de Estatística e Documentação (SED) e a Seção de Administração 

(AS).  Houve também a contratação professores visitantes estrangeiros e o estímulo ao 

intercâmbio e à cooperação entre instituições. No mesmo ano, foram concedidas 79 bolsas: 2 

bolsas para formação no país, 23 de aperfeiçoamento no país e 54 no exterior. Em 1954, o 

número aumenta para 155: 32 para formação, 51 de aperfeiçoamento e 72 para o exterior. 

(CAPES, 2018).  

Até 1964, a função básica da CAPES era fornecer bolsas de estudo, em uma média de 

120 bolsas previstas por ano, mas o número de bolsas de fato ocupadas não ultrapassavam 20 

devido ao baixo número de pessoal qualificado (CAPES, 2011).  

Com o Golpe de 1964, houve um movimento para extinguir a CAPES, que não se 

concretizou devido à mobilização dos professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). Atravessando dificuldades financeiras, o órgão chegou a realizar empréstimos junto 
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ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e tornou-se membro do comitê de 

julgamento de pedido de bolsas à Fundação Ford, que possibilitou a CAPES solicitar 

recursos. Nesse período, a CAPES ainda não possuía dotação orçamentária própria, que 

prejudicava muito o órgão, pois os recursos acabavam nos graus inferiores e não chegavam no 

nível superior. Com o tempo, a CAPES conseguiu a fixação de dotação orçamentária junto ao 

Conselho Federal de Educação, responsável pela distribuição dos recursos (CAPES, 2011).  

Nesta época era mais evidente a priorização da área de exatas e tecnologia, como 

admite a Presidente da CAPES na época, Suzana Gonçalves, ao dizer que era “um 

percentualzinho, só para dizer que não havia nada, para as áreas de ciências sociais e 

humanas; foram sempre preteridas” (CAPES, 2011, p.10). Ao longo da década, a CAPES 

ganha novas atribuições e consequente orçamento para reformular as políticas setoriais, em 

especial a política de ensino superior a ciência e tecnologia, assim como passou a intervir na 

qualificação dos professores das universidades brasileiras. Um marco foi a publicação do 

Parecer 977/1965, ou Parecer Sucupira, que regulamentou a instauração de um sistema de 

pós-graduação no Brasil e estabelece características de funcionamentos dos cursos de 

mestrado e doutorado no país. 

Em 1970, a sede da CAPES foi transferida do Rio de Janeiro para Brasília. Além 

disso, foram instituídos os Centros Regionais de Pós-Graduação. Em 1974, o Decreto 74.299 

alterou a estrutura da CAPES, concedendo-lhe autonomia administrativa e financeira. Outra 

inovação foi a criação de dos comitês assessores por área de conhecimento, moldados a partir 

dos peers committees americanos. Nesse período, havia 97 mestrados e 53 doutorados no 

Brasil e o órgão mantinha 1.000 bolsistas no país e 70 no exterior. Para a distribuição de cotas 

de bolsas na pós-graduação, a CAPES implantou um sistema de avaliação que identificava os 

cursos que mantinham qualidade acadêmica e científica. A participação na disputa das cotas 

de bolsas ficou condicionada à criação de pró-reitorias de pesquisa pelas universidades, de 

modo a facilitar a interlocução com a CAPES. 

Um desafio enfrentado pela CAPES foi a inserção de professores do Norte e Nordeste 

em cursos de pós-graduação no Sudeste e Sul, por isso foi criado o Projeto Nordeste para 

destinar recursos para as universidades da região e destinar vagas para professores nordestinos 

em cursos do Eixo Sul-Sudeste (CAPES, 2011).  

Em 1975, iniciou-se paralelamente a implantação do Conselho Nacional de Pós-

Graduação e aprovou-se o Plano Nacional de Pós-Graduação (CAPES, 2011) e avaliação dos 

cursos de pós-graduação despontou em 1976. No mesmo período, a Financiadora de Estudos 

e Projetos (FINEP) começou a apoiar financeiramente os projetos da CAPES, fato que 
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redefiniu a pós-graduação, conforme relata Darcy Closs, ex-presidente da CAPES (1974 a 

1979): 

 

Sem a FINEP a pós-graduação não teria deslanchado, particularmente na fase inicial 

de implantação da Capes em Brasília, (...) a Capes cresceu e ultrapassou em pouco 

tempo o número de bolsas do CNPq, consolidando-se como agência de pós-

graduação, enquanto o CNPq voltou à sua origem de financiador de núcleos, grupos, 

linhas de pesquisa e projetos dos pesquisadores no país (CAPES, 2011, p. 11). 

 

Outro destaque nesse período foi o surgimento do Doutorado-Sanduíche, que em seu 

período inicial seguia o seguinte modelo: o bolsista passava um ano e meio no exterior, 

discutia o tema com seu orientador, retornava ao Brasil para aplicar os trabalhos de campo. 

Depois ia novamente ao exterior e passava de seis a doze meses escrevendo, discutindo e 

finalizando junto ao seu orientador e depois defendia. 

 Ao final de 1978, a CAPES mantinha 13 mil estudantes no país e 1.200 no exterior 

(CAPES, 2011). 

A partir da década de 1980, a concessão das cotas de bolsas ficou vinculada à nota de 

avaliação do curso, impulsionando a busca pela qualidade dos cursos de pós-graduação.  O 

papel da CAPES tornou-se fortalecida com o Decreto nº 86.791, que extingue o Conselho 

Nacional de Pós-Graduação e repasse a responsabilidade da elaboração do Plano Nacional de 

Pós-Graduação para o órgão (BRASIL, 1981). Além disso, o sistema de Ciência e Tecnologia 

reconheceu a CAPES como agência executiva do MEC, tornando-se responsável pela 

atribuição de elaborar, avaliar, acompanhar e coordenar as atividades relativas ao ensino 

superior (CAPES, 2011).  

Nesse período persistia a dificuldade de crescer a pós-graduação e a 

internacionalização na Região Nordeste. A CAPES realizou parceria internacional firmando o 

acordo CAPES-COFECUB (Comitê Francês de Avaliação da Cooperação Universitária com o 

Brasil). Para o ex-presidente da CAPES Edson Machado de Souza (1982-1989), “(...) é 

complicado botar uma universidade de primeiro mundo trabalhando com uma universidade do 

Nordeste.” (CAPES, 2011, p. 12). Desafiante também era conseguir das universidades mais 

desenvolvidas às universidades nordestinas.  

No geral, a CAPES atravessou a década de 1980 com estabilidade, mantendo sua 

continuidade administrativa na formulação, acompanhamento e execução da política da 

Política Nacional de Pós-Graduação.  

Não obstante, no início da década de 1990 o presidente Fernando Collor edita a 

Medida Provisória nº 150, extinguindo a CAPES. A decisão gerou bastante mobilização das 
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pró-reitorias de pesquisa, MEC e outros setores da sociedade e a decisão conseguiu ser 

revertida um mês depois pelo Congresso Nacional. Em 1992, ainda sob o governo Collor, a 

CAPES é autorizada a funcionar como Fundação Pública, tendo como finalidade subsidiar o 

MEC na formulação de políticas públicas para pós-graduação, coordenar e avaliar os cursos 

de pós-graduação no país e estimular a formação de recursos humanos para pesquisa, 

docência e atendimento de demandas dos setores públicos e privados (BRASIL, 1992). Em 

1995, sob a gestão do Presidente Fernando Henrique Cardoso, a CAPES experimenta uma 

reestruturação se fortalece no papel de acompanhamento e avaliação da pós-graduação no 

Brasil. Mudanças no sistema de avaliação procurou aderir aos novos padrões internacionais, 

que foram implantadas posteriormente. Os mestrados profissionais começaram a ser 

construídos e criou-se um comitê experimental para seleção de propostas nesse sentido. 

Discussões sobre educação a distância.  Nesse ano, o Brasil contava com mais de 1000 cursos 

de mestrado e mais de 600 doutorados, em um total de 60 mil alunos (CAPES, 2018). 

Em 1997, a Portaria nº 2264 do MEC estabeleceu que todos os cursos de pós-

graduação iriam ser submetidos a processo de avaliação com periodicidade trienal, sendo a 

CAPES responsável por apresentar os relatórios consolidados a partir do triênio 1999-2001 

(MEC, 1997). No ano seguinte, a Portaria nº 1418 do MEC estabeleceu que a qualidade dos 

cursos de pós-graduação Stricto Sensu iria ser expressa por meio de conceitos, em números 

inteiros, ordem crescente, indo de “1” a “7” (MEC, 1998). A validade dos títulos de “Doutor” 

e “Mestre” somente seriam válidos para cursos conceituados com “3”, “4”, “5”,”6”, e “7”. 

De acordo com a CAPES(2015), cursos avaliados com “1” ou “2” têm as autorizações 

de funcionamento e de reconhecimento de mestrado e/ou doutorado canceladas; cursos com 

conceito “3” têm desempenho regular, que atende aos padrões mínimos exigidos; “4” é 

considerado um bom desempenho e “5” é o máximo para programas que possuem apenas 

mestrado. Implica dizer também excelência nacional; Notas “6” e “7” indicam desempenho 

equivalente ao padrão internacional.  

Segundo a CAPES (2017), os critérios da última avaliação dos Programas Acadêmicos 

no ano de 2017 foram: i) Proposta do Programa; ii) Corpo Docente; iii) Corpo Discente, Teses 

e Dissertações; iv) Produção Intelectual; e v) Inserção Social. Nos Programas Profissionais, os 

critérios foram: i) Proposta do Programa; ii) Corpo Docente; iii) Corpo Discente e Trabalho 

de Conclusão; iv) Produção Intectual; e v) Inserção Social. 

Ainda em 1998, diante do crescimento da produção científica no país, introduziu-se o 

Sistema Qualis para avaliar os periódicos pelos quais os artigos produzidos são publicados. 

Os tipos de classificação tiveram alterações ao longo e hoje possuem oito níveis ou estratos: 



67 

 

A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C (KELLNER, 2017). Os periódicos são avaliados de acordo 

com sua adequação às 49 áreas de conhecimento catalogadas pela CAPES. Um mesmo 

periódico pode ser multidisciplinar, assim poderá ser avaliado separadamente em mais de uma 

área, que implica dizer que ele pode ser referência em uma área e em outra não. 

Em 2000, o Portal de Periódicos foi implantado, com uma base de mais de 2.500 

títulos, que representou um salto de qualidade nos trabalhos acadêmicos.  

Em 2007, foi aprovada a Lei nº 11.502, que amplia mais uma vez o rol de atribuições 

da CAPES. O órgão tornou-se responsável por induzir e fomentar a formação inicial (com 

preferência ao ensino presencial conjugada com tecnologias de educação a distância) e 

continuada (especialmente tecnologias de educação a distância) de professores da educação 

básica (BRASIL, 2007). Consoante a sua nova responsabilidade, o órgão lançou em 2009 o 

Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, possibilitando que mais de 

330.000 professores da educação básica estadual e municipal sem formação adequada 

pudessem ingressar nos cursos de licenciatura (CAPES, 2018). 

Na década atual a internacionalização ganhou ainda mais destaque na CAPES, que 

vem realizando crescentes esforços para contribuir na internacionalização dos cursos de pós-

graduação. Em 2017, a CAPES realizou uma pesquisa para diagnosticar a atual situação das 

internacionalização nas 430 IES brasileiras. Desse total, 74% (320) responderam ao 

questionário. O relatório foi dividido em dois pontos principais respondidos pelas IES: i) 

situação atual da internacionalização na instituição; ii) projeto de internacionalização. 

A CAPES apontou os principais países que os programas de pós-graduação solicitam 

bolsas (dados de 2016): 

 

Tabela 1 - Número de Solicitações Individuais de bolsa (%) por país no ano de 2016 

MODALIDADE DE BOLSA (%) 

 Doutorado Estágio Sênior Doutorado-

Sanduíche 

Pós-Doc Total 

Estados Unidos 

 

12,9 24 24,2 22,9 21,0 

Portugal 25,4 18,4 16,8 19,4 20,0 

Reino Unido 18,3 10 7,5 9,2 11,2 

França 6,6 12,9 9,1 10,2 9,7 

Espanha 6,8 9,1 11,1 10,1 9,3 

Canadá 8,4 5,5 6,3 5,9 6,5 
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Itália 3,2 4 4 4,1 3,8 

Alemanha 2,9 3 4,3 4,1 3,6 

Austrália 3,6 2,4 3,2 3 3,0 

Holanda 3,3 2,9 1,9 1,9 2,5 

Irlanda 2,9 0,1 0,6 0,6 1,0 

Fonte: CAPES (2017) 

 

A tabela 1 evidencia que os Estados Unidos é o principal destino solicitado pelos 

programas de pós-graduação das IES brasileiras, liderando com boa vantagem as modalidades 

de doutorado-sanduíche, estágio sênior e pós-doutorado. Na classificação geral, Portugal 

aparece bem próximo aos Estados Unidos, com diferença de apenas 1%. Isso se deve a sua 

liderança em solicitações na modalidade doutorado pleno.  

É notória a concentração geográfica nos países da Europa e América do Norte, e 

evidente também são as razões para isto, visto que são essas regiões que apresentam as 

principais pesquisas no mundo. No entanto, outro país vem crescendo na produção científica 

mundial: a China. Existem universidades brasileiras que demonstram interesse em parcerias 

com a China, a exemplo da própria Universidade Federal do Ceará, demonstrada por meio da 

criação do Instituto Confúncio e da abertura de turmas para o ensino do mandarim. 

A CAPES também pesquisou indicadores de internacionalização das universidades. O 

estudo dividiu as IES em duas categorias: grupo 1 – IES com baixo aproveitamento de bolsas 

de doutorado-sanduíche e com poucos cursos de pós-graduação (totalizando 198 instituições); 

grupo 2 – IES com alto aproveitamento de bolsas de doutorado sanduíche e com muitos 

cursos pós-graduação (48 instituições). Os indicadores estão expostos na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Média dos Indicadores de Internacionalização por grupo de IES 

MÉDIA DOS INDICADORES DE 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

APONTADAS PELAS IES 

 

GRUPO 1 – IES com 

baixo aproveitamento 

 

GRUPO 2 – IES com 

alto aproveitamento 

Nº de Professores visitantes e pós-

doutores estrangeiros 
2,9 60 

% do Quadro permanente que são 

estrangeiros 
2,41 3,66 

Nº de Projetos de Cooperação 

Internacional 
14,40 143,50 
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Nº de artigos publicados em revista com 

JCR 
93,80 960,00 

Nº de artigos publicados com coautoria 

estrangeira 
25,01 428,20 

% de aula ministrada em outra idioma 2,41 3,23 

% de alunos estrangeiros matriculados na 

IES 
3,59 2,72 

% de alunos estrangeiros regulares na 

pós-graduação 
2,30 3,38 

% de alunos estrangeiros temporários na 

pós-graduação 
1,00 5,83 

Nº de alunos que obtiveram dupla-

titulação/cotutela com instituição 

estrangeira 

1,00 15,80 

Nº de alunos de pós-graduação em 

disciplinas lecionadas em língua 

estrangeira 

15,00 313,00 

Nº de alunos com fluência em língua 

estrangeira 
53,10 1567,60 

Nº de alunos brasileiros em doutorado 

sanduíche 
2,30 90,30 

% do corpo técnico com fluência em 

outros idiomas 
16,14 8,13 

Fonte: CAPES (2017) 

 

Indicadores como publicações com parcerias internacionais, acordos de cooperação e 

número de publicações com JCR apresentaram valor expressivos, apesar de que o grupo 2 seja 

muito superior ao grupo 1, significando que levará muito tempo até que o grupo 1 possa 

chegar a resultados semelhantes ao grupo 2. Considerando que o grupo agrupa a maior partr 

Por outro lado, o grupo 1 contém o quádruplo de IES em relação ao grupo 2, percebe-se como 

ainda há muito o que fazer na internacionalização das IES brasileiras.  

A CAPES questionou também sobre que modalidades de fomento as IES consideram 

prioritárias no seu processo de internacionalização. O grupo 1 respondeu em sua maioria 

(40%) priorizar as bolsas de doutorado sanduíche. O grupo 2 apontou em maioria (40%) que 

sua prioridade é o incentivo aos docentes, e uma segunda prioridade (38%) seriam  os 
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projetos, acordos, parcerias ou convênios (CAPES, 2017).  

Outra descoberta interessante é que 52,5% das IES não possuem um plano de 

internacionalização integrante ao Plano de Desenvolvimento Institucional. Quando se 

separam os grupos, verifica-se que no grupo 1  chega a 67% as IES que não possuem plano de 

internacionalização, enquanto que no grupo 2 esse índice é de 38%.  Outra constatação é que 

100% das IES do grupo 2 possuem um escritório específico para cuidar da internacionalização 

e no grupo 1 o escritório existe em 73% das IES. Ademais, 70,3% de ambos os grupos 

consideram-se pouco ou medianamente internacionalizada (CAPES, 2017).  

Como síntese da realidade atual da internacionalização das IES, com base na pesquisa 

CAPES (2017), a tendência brasileira é a mobilidade passiva (ida de docentes e discentes 

brasileiros para o exterior), com baixas taxas de atração de profissionais internacionais. As 

IES podem ser divididas em dois grupos de estágios de internacionalização: um primeiro 

grupo com maior número de instituições, menor número de programas de pós-graduação, 

menos bolsas implantadas e menores parcerias internacionais. Por outro lado, um segundo 

grupo, em menor quantidade, com estágio mais avançado de internacionalização, que implica 

mais bolsas implantadas, mais parcerias internacionais, maior atratividade de profissionais 

estrangeiros e mais mobilidade ativa e passiva. 

Diante desse quadro, a CAPES planeja convocar as IES para apresentar suas propostas 

de internacionalização, devendo constar seus parceiros internacionais, sua infraestrutura, suas 

políticas institucionais voltadas para o tema, seus treinamentos para equipe técnica. 

Certamente, a CAPES representa papel fundamental como agente indutor da 

internacionalização das IES. 

A maioria das IES pesquisadas se utilizam/utilizaram de programas que facilitam e 

motivam o processo de internacionalização. o próximo tópico, serão destacados alguns desses 

programas. 

 

3.2.2 Programas de Incentivo à Internacionalização  
 

Sem dúvidas, ao longo do histórico de internacionalização descrito nas seções 

anteriores, muitos programas que facilitam o processo de internacionalização existiram ou 

ainda existem. Apontar os principais programas que influenciam as IES estudadas nesta 

pesquisa é a intenção desta subseção. 

O Programa de Estudante Convênio de Graduação (PEC-G) constitui-se de uma ação 

cooperação internacional do tipo mobilidade ativa, gerenciada pelo Ministério da Educação e 
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pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) do Brasil. Foi criado em 1965 e foi concebido 

para unificar as condições de intercâmbio estudantil e tratamento semelhante. Atualmente 

regido pelo Decreto 7.948/2013, o programa destina-se à formação e qualificação de 

estudantes estrangeiros por meio de oferta de vagas gratuitas em IES brasileiras. Dá-se 

preferência a estudantes de países em desenvolvimento e que possuam acordo bilateral 

vigente com o Brasil (BRASIL, 2013). O interessado deve provar que é capaz de custear suas 

despesas no Brasil, certificado de conclusão no ensino médio e proeficiência em língua 

portuguesa. Ao final do curso, o aluno formado deve retornar ao país de origem para 

contribuir na área ao qual se graduou. As últimas seleções do PEC-G ofereceram vagas aos 

seguintes países (MEC, 2015):  

O programa conta atualmente com 59 países participantes, sendo 25 na África, 25 na 

América e 9 da Ásia. Os cursos mais oferecidos são Letras, Comunicação Social, 

Administração, Ciências Biológicas e Pedagogia (MRE, 2018). Desde os anos 2000, mais de 

9 mil alunos foram selecionados, nos quais 76% (7373) são oriundos da África, com destaque 

para Cabo Verde (3059), Guiné-Bissau (1358) e Angola (730). A América é a origem de 2272 

estudantes, com destaque para Paraguai (730), Peru (236), Equador (210) e Honduras (201). A 

Ásia corresponde a modestos 65 estudantes, cuja origem majoritária é o Timor Leste (55), 

seguido de Paquistão (7), Tailândia (2) e China (1). 

 O Programa de Estudante-Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG), semelhante ao 

PEC-G, é uma ação de mobilidade ativa com o objetivo de contribuir com a formação de 

recursos humanos para cidadãos de países em desenvolvimento por meio da realização de 

estudos na pós-graduação de universidades públicas brasileiras. Criado em 1981, é gerenciado 

por três órgãos: CNPQ (vinculado ao Ministério da Ciência e da Tecnologia, é responsável 

por selecionar a pagar as bolsas de mestrado para todos os países participantes, exceto Timor-

Leste); CAPES (vinculada ao MEC, é responsável por selecionar e pagar as bolsas de 

doutorado para todos os participantes e estudantes de mestrados do Timor-Leste) e; o MRE 

(por meio da sua Divisão de Temas Educacionais, divulga os editais no exterior e providencia 

as passagens de retorno dos estudantes). Os países participantes são aqueles que possuem 

acordo de cooperação cultural e/ou educacional com o Brasil.  

O programa contempla atualmente 60 países participantes, sendo 26 na África, 25 na 

América Latina e Caribe e 9 na Ásia. Ao longo do século XXI, foram mais de 2500 estudantes 

contemplados. A América responde pela maioria dos envios de estudantes, cerca de 1600, 

destacando-se Colômbia, Peru e Argentina. Na África participaram cerca de 500 estudantes, 

com prevalência de Moçambique, Cabo Verde e Angola (MRE, 2018). 
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Na última edição do PEC-PG, foram disponibilizadas 105 bolsas para mestrado e 121 

para doutorado. A seleção contou com 596 inscritos.  

O Programa Ciência Sem Fronteiras (CsF) é um dos maiores programas de 

mobilidade já promovidos pelo governo federal. Atua na mobilidade ativa e passiva e busca 

promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia. O programa 

é gerenciado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e Ministério da 

Educação, especificamente pela CAPES e CNPq (CsF, 2011). As modalidades de bolsa 

existentes para o exterior são expostas no quadro 8. 

 

Quadro 8 - Modalidades de bolsa do Programa Ciência Sem Fronteiras 

MODALIDADE PÚBLICO-ALVO DURAÇÃO BENEFÍCIOS 

 

 

GRADUAÇÃO 

Conferir oportunidade para 

graduando estudarem em 

universidades de excelência 

e atualizarem seus 

conhecimentos em grades 

curriculares diferenciadas 

12 meses 

Mensalidade de bolsa; 

Auxílio instalação; 

Auxílio material didático; 

Passagens aéreas; 

Seguro saúde; 

 

 

 

TECNOLÓGO 

Selecionar graduandos de 

cursos de tecnologia, com 

prioridade para bolsistas de 

iniciação científica. 

6 meses 

Mensalidade de bolsa; 

Auxílio instalação; 

Passagens aéreas; 

Seguro saúde; 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO 

Apoiar a participação de 

pesquisadores, especialistas 

e técnicos em atividades do 

tipo aperfeiçoamento, 

treinamento ou reciclagem, 

por meio de estágios e 

cursos. 

12 meses 

Mensalidade de bolsa; 

Auxílio deslocamento; 

Auxílio instalação; 

Seguro saúde; 

 

DOUTORADO 

SANDUÍCHE 

Proporcionar aluno 

matriculado em curso de 

doutorado no Brasil para 

ida ao exterior para 

aprofundamento teórico, 

coleta, tratamento de dados 

ou desenvolvimento parcial 

da tese a ser defendida no 

Brasil. 

3 a 12 meses 

(prorrogável) 

Mensalidades; 

Auxílio deslocamento; 

Auxílio instalação; 

Seguro saúde; 

Taxas escolares; 

Taxas de bancada. 

DOUTORADO 

PLENO 
Formar doutores no exterior 

em instituições de 

excelência e em áreas 

consideradas de vanguarda 

pelo CNPq 

Até 48 meses 

Mensalidades; 

Auxílio deslocamento; 

Auxílio instalação; 

Seguro saúde; 

Taxas escolares; 

Taxas de bancada. 

 

 

 

PÓS-DOUTORADO 

Viabilizar ao pesquisador 

capacitação e atualização 

dos seus conhecimentos por 

meio de estágio e 

6 a 12 meses 

(prorrogável) 

Mensalidades; 

Auxílio deslocamento; 

Auxílio instalação; 

Seguro saúde. 
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desenvolvimento de projeto 

com conteúdo científico ou 

tecnológico inovador  
Fonte: CsF (2011) 

Um ponto em destaque é que o programa foca nas seguintes áreas científicas: 

matemática, física, química, biologia, as áreas das engenharias, tecnológicas e ciências da 

saúde.  Especificamente, abrange os seguintes temas de interesse: 

g) Engenharias e demais áreas tecnológicas; 

h) Ciências Exatas e da Terra; 

i) Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde; 

j) Computação e Tecnologias da Informação; 

k) Tecnologia Aeroespacial; 

l) Fármacos; 

m) Produção Agrícola Sustentável; 

n) Petróleo, Gás e Carvão Mineral; 

o) Energias Renováveis; 

p) Tecnologia Mineral; 

q) Biotecnologia; 

r) Nanotecnologia e Novos Materiais; 

s) Tecnologias de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais; 

t) Biodiversidade e Bioprospecção; 

u) Ciências do Mar; 

v) Indústria Criativa (voltada a produtos e processos para desenvolvimento tecnológico e 

inovação); 

w) Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva; 

x) Formação de Tecnólogos. 

O programa tem parceira com mais de 30 países, majoritariamente concentrados na 

Europa e Estados Unidos. Os outros países são: Índia, China, Austrália, Canadá, Cingapura, 

Israel, Japão e Coréia do Sul. Não há parcerias na América Latina ou África.  

Apesar de ser o maior programa de mobilidade criado no Brasil, o CsF é alvo de 

muitas críticas. A primeira surgiu já no seu lançamento, com a ausência das áreas de ciências 

sociais e humanidades. Castro et. al. (2012) lembra que, embora se reconheça a carência 

brasileira nas áreas de tecnologias, ciências exatas e engenharia, as áreas voltadas para 

humanidades também apresentam carências relevantes que impactam na compreensão da 

cultura e da sociedade em que vivem. Borges (2015), além de criticar a ausência das ciências 
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humanas, avança na discussão sobre exclusão ao apontar a falta de critérios baseados em 

equidade, ou seja, com ações específicas para os grupos historicamente discriminados. A 

exigência de fluência em língua inglesa no momento da seleção foi outro critério que, embora 

plausível, beneficiou os grupos historicamente privilegiados.  Para amenizar a situação, o 

governo investiu em ações voltadas para o aperfeiçoamento de língua estrangeira, como 

podemos destacar o Programa Idioma Sem Fronteiras. 

O Programa Idioma Sem Fronteiras (IsF) foi criado em 2012 inicialmente com o 

nome Inglês sem Fronteiras, com a intenção de promover ações voltadas para uma política 

linguística de internacionalização do ensino superior brasileiro (MEC, 2012), ampliado em 

2014 para o formato atual (MEC, 2014). O programa destina-se a grandes três públicos: 

comunidade acadêmica das instituições de ações credenciadas, professores de língua 

estrangeira da rede pública da educação básica e licenciandos ou licenciados em Letras. As 

ações do IsF consistem em testes de nivelamento e proficiências (oferecidas gratuitamente 

para as instituições credenciadas), cursos presenciais e cursos on-line. Atualmente, são 

trabalhados os idiomas inglês, espanhol, italiano, alemão, francês e japonês (IsF, 2012).   

O desafio linguístico é uma grande barreira à internacionalização. Os dados fornecidos 

pelo IsF em 2017 reforçam que ainda é longo o caminho para alcançar alto índice de 

proficiência em pelo menos um língua estrangeira no contexto universitário brasileiro. No 

idioma inglês, por exemplo, dos 320 mil testes TOEFL ITP aplicados, apenas 3,6% dos 

inscritos atingiram o nível máximo C1 e 45% estão nos níveis básicos A1 e A2 (IsF, 2017).  

Embora não resulte de políticas nacionais de internacionalização, é relevante destacar 

o Programa Erasmus, criado na Europa em 1987 pela Comissão Europeia, com objetivo de 

proporcionar experiência de intercâmbio entre os estudantes da União Europeia (ERASMUS, 

2018). Posteriormente, ampliou-se a oportunidade de intercâmbio de outros países do mundo 

por meio do Programa Erasmus Mundus, gerenciado pelo Education, Audiovisual and 

Culture Executive Agency (EACEA). Através da iniciativa do Erasmus Mundus, foi criado a 

Janela de Cooperação Internacional (External Cooperation Window),um programa 

especialmente voltado para os países em desenvolvimento, por meio de intercâmbio de 

pessoas, conhecimentos e habilidades. Atualmente, a EACEA reuniu vários programas com 

propósitos diferentes e denominou de “Erasmus +”, nome pelo qual é conhecido até 

hoje.(ECEA, 2018). O Programa Erasmus + tem ligações mais estreitas com o mercado 

profissional do que os programas anteriores, possibilitando que os estudantes realizem 

estágios em organizações e empresas estrangeiras. O programa estrutura-se em três eixos, nos 

quais é possível haver a participação brasileira: i) bolsas de mestrado e doutorado para cursos 
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conjuntos; ii) redes em disciplinas específicas formadas por instituições brasileiras e 

europeias; iii) consórcios internacionais para a promoção do ensino superior europeu 

(ERASMUSBRASIL, 2018). 

 

3.3 O Papel dos Rankings na Internacionalização do Ensino Superior 

 

Segundo Seoane (2009), rankings universitários são listas de um determinado grupo 

de instituições que são comparativamente avaliadas de acordo com um conjunto de 

indicadores em ordem decrescente. A classificação por meio de rankings transformou-se em 

um fenômeno global, em que cada vez mais as universidades buscam atingir altas posições.  

Gonzales-Riano et.al. (2014) justificam que a preocupação das universidades com os 

rankings ocorrem pela sua contribuição na imagem perante a sociedade de forma além do que 

os resultados informam. A fácil compreensão das informações prontas tornam os rankings 

importantes ferramentas de decisão dos estudantes na hora de escolher uma decisão. Por sua 

vez, Valmorbida et.al.(2014) argumentam que os resultados divulgados nos rankings servem 

para orientar a promoção de mudanças em modelos de gestão visando à melhoria do 

desempenho institucional. As ações podem partir até do próprio governo ou órgãos 

regulamentadores, traçando políticas que melhorem o desempenho de suas universidades.  

A globalização e a internacionalização podem ser consideradas influências para o 

crescimento do interesse das universidades nos rankings. A aproximação entre os países e o 

aumento da parceria entre as instituições induz as universidades a se tornaram competitivas e 

ao mesmo tempo alinhadas com as principais tendências de cada área de pesquisa. Os 

rankings vêm justamente nessa tendência de alinhamento, estabelecendo arbitrariamente os 

principais parâmetros para avaliar a relevância de uma universidade no meio acadêmico. 

Como mostrado anteriormente, o governo brasileiro, por meio da CAPES, tem buscado 

fomentar a internacionalização do ensino superior nos padrões exigidos pela comunidade 

científica internacional.  

Em uma perspectiva crítica, Laus (2012) informa que os rankings ganharam mais 

importância no Brasil no início da década de 2000 e que esse instrumento confere visibilidade 

internacional, mas que encoraja a competição entre as IES no nível nacional e internacional 

em busca de atingir uma “universidade padrão mundial” (world class universities). Sanz 

(2018) alerta o caráter excludente dos rankings ao estimar que apenas 1% a 3% das 

universidades do mundo são cobertas por essas pesquisas, sendo ignoradas aos demais. Por 

sua vez, Fernandez (2006) afirma que todo ranking universitário é questionável por muitas 
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razões: carecem de um estudo profundo do conceito de qualidade, e por isso acabam por 

incluir metodologias subjetivas e arbitrárias; a ponderação de cada variável geralmente resulta 

de escolha arbitrária de quem o elabora e de acordo com o que considera ser importante, 

fazendo com que outras universidades fiquem sensíveis às ponderações estabelecidas; alguns 

componentes de qualidade universitária não são quantificáveis; hierarquizar universidades 

pode ser enganoso visto que há constantes trocas de posições, o que pode ser contraditório 

visto que grandes instituições não mudam tão rapidamente; por último, em um sistema que 

quer estimular a diversidade de suas instituições, apresentar uma lista que padroniza o 

conceito de “melhores universidades” não contribui com a diversidade, além de que o melhor 

para uma universidade pode não ser o melhor para outra. 

Sanz (2018) instrui que os maiores rankings (ou league table) utilizam em suas 

avaliações os indicadores de produtividade científica e reputação, coletados respectivamente 

em banco de dados internacionais e através de pesquisas de opinião com acadêmicos e 

empregadores. A autora indica quatro rankings relevantes a nível mundial: Times Higher 

Education World University Ranking (THE), Academic Ranking of World Universities 

(ARWU) , QS e Leiden. 

O THE surgiu em 2008 e lista as 1000 maiores universidades do mundo, avaliando de 

acordo com o que chama de “core missions”: ensino, pesquisa, transferência de conhecimento 

e relacionamento internacional (THE, 2018). São escolhidos 13 indicadores de desempenho 

que permitem fornecer comparações mais abrangentes e os cálculos são certificados pela 

auditoria independente PricewaterhouseCooper (PwC). Os indicadores são detalhados na 

tabela 3. 

 

Tabela 3 - Critérios de Avaliação do Ranking THE 

CRIT. DIMENSÃO PESO 

TOTAL 

INDICADOR PESO 

INDIVIDUAL 

 

 

1 

 

 

ENSINO 

 

 

30% 

Reputação 15% 

Razão aluno-professor 4,5% 

Razão doutor-bacharel 2,25% 

Pesquisadores 

premiados 

6% 

Recursos  2,25% 

 

2 

 

PESQUISA 

 

30% 

Reputação 18% 

Recursos 6% 
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Produtividade 6% 

3 INFLUÊNCIA NA 

PESQUISA 

30% Número de Citações 30% 

 

4 

 

REDES 

INTERNACIONAIS 

 

7,5% 

Estudantes 

estrangeiros na IES 

2,5% 

Professores 

estrangeiros na IES 

2,5% 

Parcerias 

Internacionais 

2,5% 

5 TRANSFERÊNCIA DE 

CONHECIMENTO 

PARA 

SETOR PRODUTIVO 

 

2,5% 

 

Recursos 

 

2,5% 

Fonte: THE (2018) (tradução própria). 

 

O quadro evidencia que a mobilidade acadêmica tem peso de 7,5% na nota de uma 

IES. Nesse critério, consideram apenas a internacionalização ativa, ou seja, a atração de 

estudantes e professores à universidade. Considerando que a internacionalização é transversal 

e impacta nas atividades de ensino e pesquisa, sobretudo na reputação, percebe-se como a 

internacionalização é relevante para as universidades que almejam prestígio. E nessa corrida, 

a polarização fica entre Estados Unidos e Europa, como pode ser comprovado na tabela 4, que 

indica as universidades melhores posicionadas no ranking de 2018 da THE. 

 

Tabela 4 -Ranking THE das 10 melhores universidades do mundo 

 INSTITUIÇÃO ORIGEM CRIT.1 CRIT.2 CRIT.3 CRIT.4 CRIT.5 

1 Universidade de Oxford Reino Unido 86,7 99,5 99,1 63,7 95,0 

2 Universidade de 

Cambridge 

Reino Unido 87,8 97,8 97,5 51,5 93,0 

3 Instituto Tecnológico da 

Califórnia 

Estados 

Unidos 

90,3 97,5 99,5 92,6 59,7 

Universidade de 

Stanford 

Estados 

Unidos 

89,1 96,7 99,9 60,5 77,6 

5 Instituto de Tecnologia 

de Massachusetts 

Estados 

Unidos 

87,3 91,9 100,0 88,4 87,6 

6 Universidade de 

Harvard 

Estados 

Unidos 

84,2 98,4 99,7 88,4 87,6 

7 Universidade de 

Princeton 

Estados 

Unidos 

85,7 93,9 99,6 58,0 78,7 

8 Imperial College 

London 

Reino Unido 81,7 88,7 96,7 71,6 96,6 

9 Universidade de 

Chicago 

Estados 

Unidos 

85,3 90,1 99,4 39,8 69,8 

10 Escola Politécnica de 

Zurique 

Suiça 76,4 92,0 94,3 60,3 98,1 

Fonte: THE (2018). 
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As universidades brasileiras aparecem em posições bem posteriores, ainda assim, são 

destacadas as universidades brasileiras que se mantém entre as 1000 melhores do mundo em 

2018, que totalizam 21, em que 18 são públicas e 3 privadas. O Top 10 pode ser visto no 

tabela 5. 

 

Tabela 5 - Melhores universidades brasileiras segundo ranking THE 2018. 

CLASSIF. 

ENTRE 

INSTITUIÇÃO CRIT.1 CRIT.2 CRIT.3 CRIT.4 CRIT.5 

251-300 Universidade de São Paulo 52,9 55,5 31,5 38,1 30,9 

401-500 Universidade Estadual de 

Campinas 

43,5 40,0 31,7 45,5 27,1 

501-600 Universidade Federal de  

São Paulo 

35,8 16,9 41,2 34,0 24,6 

 

 

 

 

601-800 

Universidade Federal do ABC 29,2 12,1 29,3 34,5 32,8 

Universidade Federal de Itajubá  29,5 20,4 11,8 100,0 19,6 

Universidade Federal de Minas 

Gerais 

29,3 14,5 30,8 34,3 24,8 

Universidade Federal do  

Rio de Janeiro 

30,2 19,8 23,2 40,5 28,3 

Universidade Federal do  

Rio Grande do Sul 

30,0 9,0 30,7 6,1 23,5 

Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (PUC-SP) 

27,5 23,1 21,5 99,8 40,3 

Universidade Estadual Paulista 33,7 21,6 12,7 33,1 22,2 

Fonte: THE (2018)  

 

Novamente percebe-se que há uma concentração de universidades, neste caso, das 10 

melhores 9 estão no Sudeste. As notas das melhores universidades brasileiras dificilmente 

ultrapassam os 50 pontos, exceto caso raros, como a Universidade Federal de Itajubá e a 

PUC-SP, que apresentaram excepcional desempenho no critério de redes internacionais. 

Publicada desde 2003, ARWU é promovido pela Shangai Jiao Tong University e 

avalia as instituições com base na pesquisa. A ARWU utiliza seis indicadores objetivos para 

classificar as universidades mundiais, incluindo o número de ex-alunos e docentes vencedores 

do Prêmio Nobel e da Medalha Field, número de pesquisadores altamente citados 

selecionados pela Thomson Reuters, número de artigos publicados nas revistas Nature e 

Science (ARWU, 2018). O critério de produtividade é baseado na premissa de que a pesquisa, 

principalmente na área de exatas, é determinante para a universidade A escolha dos critérios 

de avaliação baseou-se nas políticas chinesas de criação de universidades com excelência 

internacional, que elegeu esses critérios para orientar o desenvolvimento de tais 
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universidades. (LAUS, 2012). Com o tempo, o ranking  chamou atenção das universidades ao 

redor do mundo e passou a ser cada vez mais citada em notícias universitárias, relatórios 

anuais, governos e meios de comunicação. Desde 2009, a ARWU tem sido publicada e 

protegida pela Consultoria de Classificação de Xangai, agência que não é subordinada a 

nenhuma universidade ou governo (ARWU, 2018). O quadro 9 lista as dez melhores 

universidades do mundo no ano de 2018. 

 

Quadro 9 - Dez melhores universidades do mundo em 2018 segundo a ARWU 

 INSTITUIÇÃO ORIGEM SCORE 

1 Universidade de Harvard Estados Unidos 100,0 

2 Universidade de Stanford Estados Unidos 75,6 

3 Universidade de Cambridge Reino Unido 71,8 

4 Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT) 

Estados Unidos 69,9 

5 Universidade de Califórnia (Berkeley) Estados Unidos 68,3 

6 Universidade de Princeton Estados Unidos 61,1 

7 Universidade de Oxford Reino Unido 60,0 

8 Universidade de Columbia Reino Unido 58,2 

9 Instituto Tecnológico da Califórnia Estados Unidos 57,4 

10 Universidade de Chicago Estados Unidos 55,5 

Fonte: ARWU (2018). 

 

A lista do ARWU apresenta pouca diferença em relação à lista da THE, diferenciando-se na 

posição das universidades e na entrada da Universidade de Columbia e Universidade de Califórnia. 

Novamente há o predomínio de universidades americanas e inglesas. A lista das dez maiores 

universidade brasileiras também pouco se observa variações; i) Universidade de São Paulo 

(151 a 200), ii) Universidade Federal do Rio de Janeiro (301 a 400); iii) Universidade 

Estadual Paulista (301 a 400); iv) Universidade Estadual de Campinas (301 a 400); v) 

Universidade Federal de Minas Gerais (401 a 500); vi) Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (401 a 500); vii) Universidade Federal do Paraná (501 a 600); viii) Universidade 

Federal de Santa Catarina (601 a 700); ix) Universidade Federal de São Paulo (601 a 700); x) 

Universidade de Brasília (601 a 700); e xi) Universidade Federal do Ceará (701 a 800). O 

grande destaque é a entrada da Universidade Federal do Ceará, única fora do eixo Sul-Sudeste. 

Pelo exposto, a internacionalização também se mostra imprescindível na lista do 

ARWU, visto que a pesquisa é atualmente um dos principais meios que as universidades vem 

fortalecendo seus vínculos internacionais. 
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O CWTS Leiden System, ou simplesmente Leiden Ranking, surgiu em 2011 pela 

Leiden University, instituição de ensino superior holandesa. Sendo posterior aos rankings 

citados anteriormente, sua principal diferença é que suas informações são baseadas 

inteiramente em indicadores bibliométricos da Web of Science, pois considera que essas 

publicações podem fornecer informações mais exatas e corretas do que aquelas fornecidas 

pelas próprias universidades ou em pesquisas em base de dados (FRENKEN et. al., 2017). A 

Web of Science database consiste em um índice de número de citações.  O Leiden Ranking 

considera apenas as pesquisas desenvolvidas pelas universidades listadas, além disso, não 

inclui as citações em livros ou congressos, ou revistas não indexadas à plataforma. Outra 

característica é que a lista de cada ano é baseada nas ações de quatro anos. Por exemplo, a 

lista de 2018 foi baseada nos anos de 2013 a 2016 (CTWS, 2018) 

Waltman et. al. (2012) explicam que o Leiden Ranking fornece três tipos de 

indicadores: indicadores de publicações, indicadores de impacto de citação e indicadores de 

colaboração científica. A descrição completa pode ser vista no quadro 10. 

 

Quadro 10 - Metodologia Leiden Ranking (2014) 

CATEGORIA INDICADOR DESCRIÇÃO 

 

Publicações 

Publicações (P) Número total de publicações de uma 

universidade na base Web of Science. 

 

 

Impacto 

Média de Citações (MCS) Número médio de citações de publicações 

da universidade. 

Média Normalizada de Citações 

(MNCS) 

Número médio de citações das 

publicações da universidade normalizadas 

por campo científico, ano de publicação e 

tipo de documento; 

 

Proporção de Publicação no Top 

10% (PPtop 10%) 

Proporção de publicações da universidade 

em comparação a publicações similares 

entre as top 10% mais citadas 

Proporção de Publicações em 

Colaboração (PPCollab) 

Proporção de trabalhos da universidade 

publicados em colaboração com dois ou  

mais países 

 

 

 

 

Colaboração 

Proporção de publicações em  

colaboração com a indústria  

(PP (UI collab) 

Proporção de publicações em colaboração 

com empresas ou outras instituições 

pertencentes ao setor privado. 

Proporção de publicações em  

colaboração de curta  

distância  

(PP <100 km) 

Proporção de publicações em colaboração 

com uma distância geográfica menor que 

100 km 

Proporção de publicações em  

colaboração de longa  

distância (PP > 1000) 

Proporção de publicações em colaboração 

com uma distância geográfica maior que  

1000 km 
Fonte: Santos (2015). 

 

Em relação ao terceiro indicador, é levada em conta a proporção de publicações 
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produzidas entre diferentes instituições e de publicações produzidas entre diferentes países 

distância geográfica de colaboração, que significa a maior distância geográfica entre as 

localizações geográficas informadas na autoria do artigo. Por exemplo, em um artigo com 

dois autores da mesma instituição, a distância calculada será zero. 

O Leiden Ranking não apresenta uma lista geral da pontuação nos três indicadores. 

Tendo em vista que este trabalho trata da internacionalização, escolheu-se a categoria 

“Colaboração” e indicador de coautoria com uma ou mais organizações P(collab) e PP(collab) 

para mencionar o top 10 mundial, exposto no quadro 11. 

 

Quadro 11 - Dez melhores universidades na categoria Colaboração do Leiden Ranking 

2018 

 INSTITUIÇÃO ORIGEM SCORE 

1 Universidade de Harvard Estados Unidos 71634 

2 Universidade de Toronto Canadá 41382 

3 Universidade de Johns Hopkins Estados Unidos 37273 

4 Universidade de Michigan Estados Unidos 36152 

5 Universidade de Oxford Reino Unido 33973 

6 Imperial College London Reino Unido 33708 

7 Universidade de Stanford Estados Unidos 33653 

8 Universidade de Washington Estados Unidos 33290 

9 Universidade de Shangai Jiao Tong  China 33169 

10 Universidade de Zejiang China 32218 

Fonte: CTWS (2018) 

 

A metodologia adotada no Leiden Ranking trouxe resultados diferentes das listas 

anteriores. Embora os Estados Unidos prevaleçam na liderança, Canadá desponta na segunda 

posição, enquanto que nas listas anteriores sequer aparecia entre as dez. A China também 

aparece como grande novidade, despontando duas universidades entre as maiores.  

É positivo destacar a 12ª posição alcançada pela Universidade de São Paulo. No 

ranking que mede impacto, a USP classifica-se na 8ª posição. As outras universidades 

brasileiras que completam o ranking são: Universidade Estadual Paulista (187ª), Universidade 

Estadual de Campinas (204ª), Universidade Federal do Rio de Janeiro (221ª), Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (250ª), Universidade Federal de Minas Gerais (312ª), 

Universidade Federal de São Paulo (372ª), Universidade Federal de Santa Catarina (517ª), 

Universidade Federal do Paraná (565ª) e Universidade Federal de Pernambuco (598ª) (CTWS, 
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2018).  

O QS World Universities Ranking é desenvolvido pela empresa britânica Quacquarelli 

Symonds, especializada em educação e estudos no superior. Na realidade, essa entidade 

participava na elaboração da Times Higher Education Ranking até 2009, quando rompeu com 

a instituição parceira e decidiu realizar uma metodologia própria (SANTOS, 2015).  

Atualmente, o QS utiliza 6 métricas compreendidas pela instituição como aquelas que 

realmente captam a performance de uma universidade(QS, 2018). As métricas de avaliação 

são mostradas no quadro 12. 

 

Quadro 12 - Indicadores do QS Ranking (2014) 

CRITÉRIO INDICADOR DESCRIÇÃO PESO 

 

 

 

 

Reputação 

Reputação 

Acadêmica 

Pontos obtidos pelas instituições 

na pesquisa global “Peer 

review” de opinião dos pares 

acadêmicos 

 

40% 

Reputação entre 

Empregadores 

Pontos obtidos pelas instituições 

na pesquisa segundo  

avaliação dos empregadores 

 

20% 

Qualidade do 

Ensino 

Estudantes por 

Professor 

Proporção do número de 

estudantes por professor da  

instituição 

 

10% 

 

Impacto 

Citações por 

Docente 

Total de citações na base Scopus 

no período de cinco anos  

dividido pelo número de doentes 

da instituição. 

 

20% 

 

 

Orientação 

Internacional 

Professores 

Estrangeiros 

Proporção de pesquisadores 

estrangeiros parte do corpo  

docente da instituição 

 

5% 

Estudantes 

Estrangeiros 

Proporção de estudantes 

estrangeiros matriculados na  

instituição 

. 

 

5% 

Fonte: Santos (2015) 

 

A orientação internacional representa 10% da avaliação das universidades e consiste 

na capacidade da instituição de atrair estudantes e professores para a instituição. Novamente, 

pode-se verificar a maior importância atribuída à mobilidade ativa, pois constitui grande 

indicador de que a universidade é internacionalmente reconhecida e recomendada.  

O quadro 13 exibe as universidades Top 10 do QS Ranking de 2019. 

 

 

Quadro 13 - Dez melhores universidades do QS Ranking de 2019  

 INSTITUIÇÃO ORIGEM SCORE 
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1 Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT) 

Estados Unidos 100 

2 Universidade de Stanford Estados Unidos 98,6 

3 Universidade de Harvard Estados Unidos 98,5 

4 Instituto Tecnológico da Califórnia Estados Unidos 97,2 

5 Universidade de Oxford Reino Unido 96,8 

6 Universidade de Cambridge Reino Unido 95,6 

7 Escola Politécnica de Zurique Suiça 95,3 

8 Imperial College London Reino Unido 93,3 

9 Universidade de Chicago  Estados Unidos 93,2 

10 University College London Reino Unido 92,9 

Fonte: QS (2018) 

 

A lista do QS Ranking das dez melhores universidades se mostra semelhante à lista 

THE 2018, diferenciando-se apenas em uma universidade e nas posições entre as demais. Isso 

é compreensível, visto que a primeira surgiu a partir da segunda. Isso se reflete também no 

ranking entre as universidades brasileiras, em que a Universidade de São Paulo é mais bem 

classificada das universidades brasileiras (118ª). Em seguida vêm: Universidade Estadual de 

Campinas (204ª), Universidade Federal do Rio de Janeiro (361ª), Universidade Federal de São 

Paulo (464ª), Universidade Estadual Paulista (494ª), Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (531-540ª), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (601-650ª), 

Universidade Federal de Minas Gerais (601-650ª), Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (601-650ª), Universidade Federal de São Carlos (701-750ª), Universidade de Brasília 

(751-800ª) e Universidade Federal de Santa Catarina (751-800ª). Semelhante ao THE de 

2018, não há nenhuma universidade das regiões Norte e Nordeste. 

Além dos clássicos citados, Laus (2012) destaca outros rankings internacionais como 

o do Center of Excellence for Women in Science (CEWES), da Alemanha, usada para tipos 

específicos de cursos de graduação e pós-graduação, além de medir a atratividade das 

pesquisas alemãs financiadas pela Fundação Humbold. Outro é Ranking of World Repositories 

Top 300 Institutions, cujas notas atribuídas derivam da análise das bibliotecas digitais de 

dissertações e teses e, por último, Performance Ranking of Scientific Paper for World 

Universities, do Higher Education Evaluation & Accreditation Council of Taiwan. 

No Brasil, um ranking que tem crescido e ganhado reconhecimento ao longo dos anos 

é o Ranking Universitário Folha (RUF). O RUF é promovido desde 2012 pelo Jornal Folha de 

São Paulo e analisa 195 universidades brasileiras e cursos de graduação de 40 carreiras 
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oferecidos por universidades, centros universitários ou faculdades. Os dados são coletados no 

Censo da Educação Superior, ENADE, Scielo, Web of Science, CAPES e CNPq (RUF, 2018). 

As categorias de análise e indicadores estão indicadas no quadro 14. 

 

Quadro 14 - Descrição dos indicadores do RUF 

CRITÉRIO INDICADOR DESCRIÇÃO PESO 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa 

(42%) 

Total de 

Publicações 

Número absoluto de artigos 

científicos publicados pela 

universidades nos dois anos 

anteriores em periódicos indexados 

ao WoB.  

7% 

Total de Citações Número total de citações que os 

artigos científicos receberam 

7% 

Citações por 

Publicação 

Número médio de citações por artigo 

científico publicado e indexado à 

base WoS 

4% 

Publicações por 

Docente 

Média de artigos científicos 

publicados por docente de uma 

universidade 

7% 

Citações por 

Docente 

Número médio de citações recebidas 

por docente em um ano específico 

7% 

Publicações em 

Revistas Nacionais 

Número de artigos publicados em 

revistas nacionais indexadas à base 

Scielo 

3% 

Recursos 

Recebidos por 

Instituição 

Valor médio por docente recebido por 

agências de fomento 

3% 

Bolsistas CNPq Percentual de docentes que recebem 

bolsa produtividade por fomento 

2% 

Teses Número de Teses defendidas em um 

ano específico 

2% 

 

 

 

Ensino 

(32%) 

Avaliadores do 

MEC 

Pesquisa feita pelo Datafolha a 

professores distribuídos pelo país 

para analisar a qualidade dos cursos 

superiores 

22% 

Professores com 

doutorado e 

mestrado 

Percentual de professores com 

mestrado e doutorado 

4% 

Professores com 

dedicação integral e 

parcial 

Percentual de professores em regime 

de dedicação integral e parcial 

4% 

Nota do ENADE Nota média da universidade no 

Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes nos três anos anteriores 

2% 

Mercado 

(18%) 

Mercado Considera a opinião de profissionais 

na área de Recursos Humanos 

consultados pelo Datafolha 

18% 

Internacionalização 

(4%) 

Citações 

Internacionais por 

docente 

Média de citações internacionais 

recebidas por docente em trabalhos 

na WoS 

2% 

Publicações com 

coautoria 

Percentual de publicações feitas em 

parceira com pesquisadores 

2% 
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internacional estrangeiros  

Inovação 

(4%) 

Inovação Número de patentes pedidas pela 

universidade em dez anos 

4% 

Fonte: RUF (2016) 

 

O RUF tem indicadores mais variados do que os rankings apontados anteriormente, levando 

em conta até a empregabilidade dos cursos de graduação, assim como se mostra pertinente com 

especificidades do ensino superior brasileiro e com seus sistemas de avaliação da educação superior. A 

internacionalização é considerada um indicador específico, além de influenciar outras categorias, 

como a pesquisa. A lista divulgada anualmente pelo RUF aponta as melhores classificadas no 

somatório das categorias e também classifica por categoria avaliada. Considerando o tema deste 

trabalho, irão ser destacadas as melhores universidades na categoria internacionalização, que estão 

constantes no quadro 15. 

 

Quadro 15 - Dez melhores universidades na categoria “internacionalização” do RUF 

2017 

CLASSIFI. 

GERAL 

INSTITUIÇÃO CLASSIF. CITAÇÕES 

INTERNACIONAIS 

CLASSIF. 

COAUTORIA 

INTERNACIONAIS 

1ª Universidade Federal do ABC 4ª 10ª 

2ª Universidade de São Paulo 3ª 19ª 

3ª Universidade Federal do Rio 

de Janeiro  

6ª 17ª 

4ª Universidade Federal de São 

João del Rey 

11ª 15ª 

5ª Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro 

23ª 9ª 

6ª Universidade Federal do Ceará 12ª 20ª 

7ª Universidade Federal de  

Juiz de Fora 

21ª 18ª 

8ª Universidade Federal de  

Minas Gerais  

7ª 34ª 

9ª Universidade do Estado do  

Rio de Janeiro 

18ª 24ª 

10ª Universidade Estadual de 

Campinas 

1ª 42ª 

Fonte: RUF (2017) 

 

Observa-se que não há predomínio absoluto de alguma universidade nos indicadores 

citados. As primeiras na classificação geral não se encontram sequer entre as cinco melhores 

pelo indicador couatoria internacional. A maioria das universidades da lista e que aparecem 

nos rankings internacionais são melhores na capacidade de produzir artigos com impacto do 

que estabelecer parcerias de coautoria internacional. A UNICAMP, por exemplo, lidera nas 
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publicações de artigos com impacto, porém aparece distante em relação às coautorias. 

Obviamente, a identificação dos motivos de disparidade entre os dois indicadores requer 

estudo aprofundado, pois há vários fatores envolvidos, o que não é o objetivo desta pesquisa. 

Portanto, é possível constatar que os rankings são instrumentos de visibilidade no 

âmbito nacional e internacional, e que todos eles são categóricos da importância de uma 

universidade ser internacionalizada e capaz de atrair estudantes e pesquisadores de outros 

países. Os indicadores utilizados nos principais rankings mundiais influenciam diretamente o 

trabalho da CAPES e o planejamento das grandes universidades brasileiras, no intuito de se 

tornar mais conhecidas e mais competitivas.  

Independentemente das críticas associadas à competitividade e lançamento de 

rankings, a internacionalização realmente é fenômeno que não pode ser desconsiderado pelas 

IES brasileiras. Nos últimos anos, estudos de caso foram desenvolvidos em universidade com 

objetivo de descrever como ocorre a internacionalização em seu ambiente institucional.  

 

3.4 Experiências de Internacionalização Universitária em Estudos de Caso  

 

Esta subseção tem como objetivo apresentar os principais estudos de caso 

desenvolvidos na área de internacionalização em IES brasileiras. A escolha do método estudo 

de caso justifica-se por se alinhar ao mesmo método utilizado nesta pesquisa. Como destacado 

anteriormente, a internacionalização do ensino superior apresentou grande crescimento nas 

últimas décadas, especialmente a partir da década de 2000. Consequentemente, estudos de 

caso nessa área foram desenvolvidos para compreender como se encontra esse processo em 

universidades brasileiras. Por isso, foi realizado um levantamento no site Periódico CAPES e 

Google Acadêmico de 2000 a 2017. Como as buscas retornaram diversos artigos, dissertações 

e teses voltadas para o tema, esta seção selecionou os estudos casos das IES mais bem 

posicionadas no RUF 2017, por apresentarem estágios mais avançados do processo de 

internacionalização e mostrarem resultados mais enriquecedores. 

Miura (2006) pesquisou o processo de internacionalização na Universidade de São 

Paulo (USP) em diferentes áreas de conhecimento. A autora escolheu as áreas de saúde, 

engenharia e ciências sociais. Para responder a pergunta de pesquisa, foram entrevistados 

diretores, chefes de departamento e coordenadores de pós-graduação. Miura (2006) concluiu 

que a USP possui fragilidades em seu processo de internacionalização, onde existem áreas 

consolidadas nesse processo enquanto que outras áreas a internacionalização ocorre de modo 

mais reativo. Para isso, a docente considera ser necessário estabelecer políticas formais sobre 
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o que é internacionalização e como ela se articula com a missão da instituição. Outra 

constatação é de que a universidade está em uma fase de transição de uma abordagem por 

atividades para uma abordagem por processos, ou seja, o foco está saindo do número de 

alunos intercambistas e mobilidade de professores para um foco mais voltado para integração 

da dimensão internacional nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) foi analisada como estudo de caso 

na tese elaborada por Laus (2012), que teve como objetivo uma análise do contexto de 

definição e implementação das estratégias institucionais de internacionalização da referida 

IES. Laus (2012) relata que a participação dos professores e pesquisadores foi o principal 

catalisador da internacionalização ocorrida nos últimos anos na UFSC e que a disponibilidade 

de recursos, a explicitação da internacionalização na missão institucional, a oferta de 

preparação linguística para professores e estudantes e a criação de programas de incentivo à 

internacionalização pela administração superior foram os principais determinantes para o 

crescimento da internacionalização. A criação da Secretaria de Relações Institucionais e 

Internacionais foi outro fator apontado pelos entrevistados como essencial ao processo, visto 

que esse órgão é o responsável por dialogar com instituições estrangeiras e operacionalizar as 

ações desenvolvidas pela instituição. Como conclusão, a pesquisadora inferiu que a 

internacionalização da UFSC é um processo claro, com estratégias, plano de ação e objetivos 

traçados em seu planejamento estratégico, com processos amplos de cooperação 

internacional. Como ressalva, foi mencionada a carência de cursos de graduação em língua 

estrangeira. No RUF de 2017, a UFSC foi classificada em 11ª na categoria 

“internacionalização”. 

A dissertação de Mueller (2013) escolheu como estudo de caso a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), instituição constante na maioria dos rankings 

internacionais. O estudo verificou como vem sendo desenvolvido o processo de 

internacionalização na UFRGS a partir das concepções adotadas e a estrutura que se apresenta 

para a realização dos objetivos. A autora procurou responder a pesquisa por meio do estudo de 

cinco cursos de pós-graduação com reconhecimento internacional e de uma revisão histórica 

da internacionalização da universidade entre 1993 a 2011, ano de criação da Secretaria de 

Relações Institucionais da UFRGS. Mueller (2013) atentou que a unidade de análise possui 

visão pouco clara sobre o conceito de internacionalização, com processos e atividades 

fragmentadas e falta de institucionalização. A autora recomenda a criação de um sistema 

interno de controle de dados relativos à internacionalização e de avaliação de resultados das 

atividades voltadas para a internacionalização. Além disso, Muller (2013) considera os 
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professores como os “líderes da internacionalização” e os principais responsáveis por a 

UFRGS ter alcançados bons índices alerta aos gestores que criem mecanismos de 

reconhecimento e incentivo aos docentes. Não obstante às dificuldades, a UFRGS é 

classificada em 14ª no RUF de 2017 na categoria “internacionalização”. 

Por último, outra pesquisa sobre o tema foi de uma dissertação desenvolvida por 

Batista (2009) ao estudar o caso da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Por meio de 

pesquisas qualitativas e entrevistas com pró-reitores, reitor, assessora de relações 

internacionais e coordenadores de graduação e pós-graduação, a autora descobriu que a 

internacionalização da instituição surgiu e foi impulsionada a partir da década de 1980 pela 

área das engenharias e, após a criação da Assessoria de Relações Internacionais, o número de 

atividades tais como acordos, parcerias e mobilidade acadêmico teve um aumento expressivo. 

Verificou-se também que a administração superior da IES mostra forte comprometimento com 

a área de internacionalização e apresenta elementos de internacionalização em seu 

planejamento, porém, tem dificuldades na implementação e na integração das políticas de 

internacionalização através das diferentes atividades e processos da universidade. No último 

RUF 2017, a UFU foi classificada na posição 61ª na categoria “internacionalização”. 

Além dos estudos de caso descritos, existem diversos trabalhos brasileiros abordando 

o tema da internacionalização. Dal-Soto, Alves e Souza (2016) fizeram um levantamento das 

principais publicações nacionais e internacionais brasileiras sobre o tema no período de 2004-

2013, no qual se constatou que há um crescimento de artigos na área, sendo produzidos 348 

artigos nesse intervalo de tempo e 25% do total publicados no ano de 2013. Apesar do grande 

crescimento, foi descoberto que há baixa concentração de publicação por autores, nem há 

formação de grupos de pesquisa consolidados na área. No Brasil, a produção é tímida e 

representa apenas 10% do publicado no exterior. Não obstante, Morosini e Nascimento (2017) 

apresentam uma visão otimista ao declararem que publicações brasileiras têm tendência de 

crescimento devido à aceitação e incorporação do tema nas universidades brasileiras e aos 

mecanismos governamentais de incentivo à internacionalização no ensino superior.  
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4 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo será apresentada e caracterizada a metodologia utilizada para se atingir 

os objetivos propostos para a pesquisa. 

 

4.1 Classificação da pesquisa 

 

A pesquisa pode ser caracterizada como exploratória e descritiva quanto aos fins e 

abordagem qualitativa. A ausência de pesquisas na UFC nesse tema classifica este trabalho 

como exploratório, em que se busca conhecer um fenômeno até então ainda não 

compreendido anteriormente. O caráter descritivo da pesquisa consiste no fato de a análise 

registrar sem interferir no fenômeno observado. A pesquisa descritiva busca também 

características de determinado fenômeno e a relação entre variáveis, mediante dados coletados 

por meio de técnicas específicas, que podem ser, por exemplo, entrevista, questionário, 

observação.  (PRODANOV; FREITAS, 2013).  

A pesquisa qualitativa, por sua vez, busca captar o fenômeno a partir da percepção das 

pessoas nele inseridas. Diversos dados são coletados para melhor compreensão do fenômeno.  

 

4.2 Estratégia da pesquisa de campo 

 

Antes de decidir a estratégia de pesquisa de campo utilizada, é necessário relembrar a 

pergunta de pesquisa: “como ocorre o processo de internacionalização das IFES cearenses em 

seus aspectos institucionais?”. A partir do problema apresentado, é possível inferir que 

estratégia deve ser utilizada. 

 De acordo com Godoy (1995), a pesquisa qualitativa oferece três diferentes 

possibilidades de se realizar a pesquisa: a pesquisa documental, o estudo de caso e a 

etnografia. Yin (2010) explica que devem ser observadas três condições para se decidir qual 

estratégia escolhida: a) o tipo de questão proposto pela pesquisa; b) a extensão de controle que 

o pesquisador tem sobre os eventos comportamentais afetivos; c) o grau de enfoque em 

acontecimentos históricos em contraste a eventos contemporâneos. Essas três condições 

podem ser resumidas por meio de perguntas, evidenciadas no quadro 16, a seguir. 
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Quadro 16 - Questões para definição da estratégia de pesquisa 
ESTRATÉGIA FORMA DA 

QUESTÃO 

EXIGE CONTROLE 

SOBRE EVENTOS 

COMPORTAMENTAIS 

FOCALIZA 

ACONTECIMENTOS 

CONTEMPORÂNEOS 

Experimento como, por que sim sim 

Levantamento quem, o que, quando, 

quantos, onde 

não sim 

Análise de arquivos quem, o que, quando, 

quantos, onde 

não sim/não 

Pesquisa histórica como, por que não não 

Estudo de caso como, por que não sim 

Fonte: Yin (2010) 

Com base na pergunta de pesquisa supracitada e no quadro explicativo, infere-se que a 

estratégia mais adequada é a do estudo de caso, visto que esse objetiva responder perguntas 

do tipo “como” “por que”, além de não exigir controle sobre eventos comportamentais e 

focalizar em um fenômeno contemporâneo, ainda que se busque evidências no passado. Yin 

(2010) recomenda o estudo de caso ao se examinarem eventos contemporâneos sem 

manipulação de comportamentos.  

Convém destacar que a internacionalização ocorre em três níveis: nacional, setorial e a 

institucional. Não obstante a importância dos três níveis, o objeto de estudo desta pesquisa é a 

análise de uma instituição superior na dimensão institucional, onde, conforme destaca Knight 

(2004), acontece de fato o processo de internacionalização. 

Outras pesquisas brasileiras com objetivos semelhantes utilizaram a pesquisa de caso 

como estratégia. Miura (2006) adotou o estudo de caso ao descrever o processo de 

internacionalização da Universidade de São Paulo (USP) em diferentes áreas do 

conhecimento. Batista (2009) e Mueller (2013) aplicaram, respectivamente, o estudo de caso 

na descrição do processo de internacionalização da Universidade Federal de Uberlândia e na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Christino (2013) utilizou a mesma estratégia ao 

estudar o processo de internacionalização dos cursos de Administração da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade de São 

Paulo.  

 

4.3 Componentes do Projeto de Pesquisa de Campo 

 

Yin (2010) enumera cinco componentes essenciais para o desenvolvimento de um 

projeto de pesquisa, aplicados ao estudo de caso: 
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1. As questões de estudo; 

2. Suas proposições, se houver; 

3. Sua(s) unidade(s) de análise; 

4. A lógica que une os dados às proposições; 

5.Os critérios para interpretação das descobertas. 

 

A forma de utilização dos cinco componentes será descrita nos subtópicos seguintes. 

 

4.3.1 As Questões e proposições de estudo  

 

Como explicado anteriormente, a pergunta de pesquisa norteadora desta pesquisa é 

“Como ocorre o processo de internacionalização da Universidade Federal do Ceará em seus 

aspectos institucionais”? A partir da pesquisa de pesquisa, outros questionamentos são 

gerados para a construção das respostas: 

- Que conceito de internacionalização tem os gestores envolvidos com esse processo? 

- Que motivações levam as IFES do Ceará a se internacionalizar? 

- Que obstáculos e riscos as IFES do Ceará enfrentaram e enfrentam no 

desenvolvimento desse processo? 

- Que benefícios elas obtém ao desenvolver o processo de internacionalização? 

- Que agentes atuam como catalisadores nesse processo? 

- Que estratégias e políticas institucionais a IFES cearenses adotam para impulsionar a 

internacionalização? 

 

4.3.2 Unidades de análise 

 

As unidades de análise para o estudo de caso, como já explanado, são as IFES do 

Ceará: a Universidade Federal do Ceará, o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 

do Ceará e a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. A 

pesquisa consiste na investigação da internacionalização no nível institucional das instituições 

pesquisadas. 

É importante registrar que o Ceará possui atualmente 4 IFES. A Universidade Federal 

do Cariri (UFCA), quarta IFES existente, foi criada em 2013 a partir de um desmembramento 

da Universidade Federal do Ceará, mantendo-se um acordo de Cooperação Técnica (UFCA, 

2018). Neste estudo, a instituição não foi incluída entre as estudadas, justificado pela questão 
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do acesso e pelo recente processo de desmembramento da UFC. 

Foram entrevistados os gestores administrativos de modo a compreender as políticas e 

estratégias da UFC, IFCE e UNILAB quanto ao tema. Estão compreendidos nessa 

abordagem: a) Reitor; b) Pró-Reitores; c) Coordenadores de Pós-Graduação de cursos com 

inserção internacional. 

 Em relação ao último grupo, apenas a UFC se encontram nessa condição, foram 

entrevistados coordenadores e ex-coordenadores de cursos de pós-graduação da UFC que 

mantiveram conceito 6 ou 7 na última avaliação feita pela Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), avaliação que as inserem no contexto de 

reconhecimento internacional.  

As entrevistas foram realizadas no período de 20 de junho a 14 de julho de 2018 e 

aconteceram no próprio ambiente de trabalho dos pesquisados. A relação dos participantes da 

pesquisa está sintetizada no Quadro 17. 

 

Quadro 17 – Gestores e docentes entrevistados das IFES pesquisadas 

INSTITUIÇÃO CARGO DURAÇÃO DA ENTREVISTA 

UFC Reitor 53 min 

UFC Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 38 min 

UFC Pró-Reitor de Relações Internacionais 35 min 

UFC Pró-Reitor de Graduação 41 min 

UFC Pró-Reitora de Extensão 44 min 

UFC Coordenador Programa de Pós-

Graduação em Física 

58 min 

UFC Coordenador Programa de Pós-

Graduação em Matemática 

31 min 

UFC Coordenador Programa de Pós-

Graduação em Recursos Hídricos 

25 min 

UFC Coordenador Programa de Pós-

Graduação em Farmacologia 

1h02min 

UFC Coordenador Programa de Pós-

Graduação em Ciências Médicas 

48 min 

IFCE Reitor 37 min 

IFCE Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação 

36 min 

IFCE Assessor de Relações Internacionais 1h34min 

IFCE Pró-Reitora de Ensino 30 min 

UNILAB Reitor 36 min 

UNILAB Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-

Graduação 

25 min 

UNILAB Pró-Reitor de Relações Institucionais 54 min 

UNILAB Pró-Reitora de Graduação 1h06min 

UNILAB Pró-Reitora de Extensão, Arte e Cultura 23 min 
Fonte: Autor (2018) 
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Na seção de Resultados e discussões, foi atribuída de forma aleatória uma letra do 

alfabeto para cada entrevistado, de modo a preservar o anonimato. 

 

4.3.3 Lógica que une os dados às proposições 

 

Por se tratar de uma pesquisa exploratória, o presente trabalho não apresenta 

proposições, logo, não haverá comprovação de proposições a partir de dados coletados. 

 

4.3.4 Critérios para se interpretar descobertas 

 

A partir dos dados obtidos por meio da pesquisa de campo, a interpretação será 

procedida à luz do referencial teórico apresentado, relacionado com os objetivos específicos 

estabelecidos. Buscar-se-ão pontos convergentes, divergentes e ausentes entre o processo de 

internacionalização da IFES e aquelas apontadas pela literatura. 

 

4.4 Princípios da coleta de dados 

 

Yin (2010) estabelece três princípios que devem ser respeitadas para que a coleta de 

dados tenha confiabilidade e validade: i) a utilização de múltiplas de evidência; ii) criação de 

um banco de dados para o estudo de caso; e iii) manutenção do encadeamento de evidências. 

Nesta seção, serão destacados os três princípios defendidos por Yin e será demonstrado como 

esta pesquisa atenderá esses princípios, garantindo a confiabilidade dos dados e resultados. 

 

4.4.1 Utilização de múltiplas fontes de evidências 

 

Yin (2010) explica que o estudo de caso tem o poder de lidar com múltiplas formas de 

evidências. Indo além, o autor exorta a importância de utilizar várias fontes para confronto e 

constatação, técnica também conhecida como triangulação, para garantir a confiabilidade dos 

dados e permitir conclusões plausíveis. Nesse sentido, Yin (2010) destaca seis fontes de 

evidência mais comumente usadas em estudos de caso: documentação, registros em arquivo, 

entrevistas, observações diretas, observação participante e artefatos físicos. 
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Figura 7 – Convergência de múltiplas fontes de evidência 

 

 

Fonte: Yin (2010) (Adaptado) 

 

a)  Documentação 

 

Para Yin (2010), a informação documental é provavelmente a mais relevante para 

estudos de caso. Esse tipo de informação pode tomar diferentes formas. O autor inclui nessa 

categoria: 

a) cartas, memorandos, correspondência eletrônica e outros documentos pessoais; 

b) agendas, anúncios e minuta de reuniões e outros relatórios escritos dos eventos; 

c) documentos administrativos, como propostas, relatórios de progresso e outros 

registros; 

d) recorte de notícias e outros artigos que aparecem na imprensa de massa ou jornais 

comunitários. 

Yin (2010) destaca a estabilidade como ponto forte desse tipo de evidência, pois pode 

ser revista repetidamente. Além disso, é um dado discreto, porque não foi produzido em 

consequência do estudo de caso. Também apresenta exatidão, contendo nomes e detalhes 

fidedignos de um evento. Por outro lado, tal fonte apresenta desvantagem de ser de difícil 

recuperação e problemas para se ter acesso a ela.  

  

          FATO 

Convergência de Evidências 

(Estudo único) 

Observação  

(direta e participante) 
Entrevistas focais 

Entrevistas abertas 
Registros em arquivo 

Documentos 

Entrevistas e 

levantamentos 

estruturados 
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A partir de documentos é possível fazer inferências, que podem ser tratadas como 

indícios dignos de aprofundamento durante a coleta de dados em campo. Nos estudos de caso, 

o uso mais importante dos documentos é corroborar ou aumentar a evidência de outras fontes.  

No estudo de caso, serão pesquisados os Planos de Desenvolvimento Institucional e 

outros documentos que esclareçam como essas IFES estão desenvolvendo seu processo de 

internacionalização. 

 

b) Registros em Arquivo 

 

Os registros de arquivo podem ser usados, juntamente com outras fontes, na produção 

de um estudo de caso. Sua relevância variará de caso para caso. Quando o pesquisador 

considerar um registro de arquivo como uma evidência importante, torna-se importante 

confirmar sob quais condições ele foi produzido, assim como sua exatidão. A maioria dos 

registros de arquivo é produzida com finalidade específica e para um público específico 

diferente da do estudo de caso, e isso deve ser levado em conta na interpretação da utilidade e 

exatidão dos registros. 

Yin (2010) inclui nessa categoria: 

a)arquivos de uso público, como censo, e outros dados estatísticos disponibilizados 

pelos governos federal, estadual e local; 

b)registro de serviços, como os que mostram o número de clientes atendidos durante 

um determinado período de tempo; 

c)registros organizacionais, como o orçamento ou os registros pessoais; 

d)dados de levantamentos, como os dados previamente coletados sobre funcionários, 

residentes ou outros participantes. 

No estudo de caso, serão analisados os anuários e outros arquivos produzidos pelas 

IFES que mostrem, de forma quantitativa, os serviços e parcerias realizadas pelas IFES que 

impulsionem a internacionalização universitária. 

 

 

c) Entrevistas 

 

As entrevistam representam uma das fontes mais importantes para o estudo de caso, 

porquanto os entrevistados, se bem-informados, podem proporcionar informações preciosas. 

Obviamente, as entrevistas estão sujeitas a problemas de parcialidade, má lembrança ou 
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respostas pobres ou sem exatidão. Por isso, é necessário triangular os dados da entrevista com 

outras fontes de evidência. 

Gil (2002) classifica as entrevistas em quatro tipos, a partir do seu nível de 

estruturação: i) entrevistas informais – tipo menos estruturado possível, que só se distingue de 

uma conversa informal por causa da coleta de dados. O objetivo desse tipo de entrevista é a 

obtenção de uma visão geral do entrevistado sobre o tema e suas características pessoais. É 

recomendada para estudos exploratórios, em que a realidade é pouco conhecida pelo 

pesquisado; ii) entrevista focada – é o tipo de entrevista que há um tema específico, mas ainda 

assim há bastante liberdade do entrevistado para falar livremente, desde que se atenha a falar 

sobre o tema. Esse tipo de entrevista é bastante utilizado quando se pretende obter 

experiências vividas pelos entrevistados em condições precisas, sob situações experimentais; 

iii) entrevista por pautas – há certo grau de estruturação, posto que o entrevistador tenha 

pontos de interesse que irá explorar ao longo da conversa. As pautas devem ser ordenadas e 

guardar relação entre si. O entrevistador faz poucas perguntas diretas e somente intervém se 

houver um desvio por parte do entrevistado das pautas acertadas; iv) entrevistada estruturada 

– desenvolve-se a partir de uma relação fixa de perguntas, cuja ordem e redação permanecem 

invariáveis para todos os entrevistados, que geralmente são em grande número. Utiliza-se esse 

tipo de entrevista em levantamentos sociais, que envolva tratamento quantitativo de dados e 

serem mais rápidas de execução. 

A pesquisa de campo utilizou o terceiro tipo, a entrevista por pautas, para a coleta de 

dados. Dado que o objetivo do trabalho é investigar o processo de internacionalização da UFC 

a partir de pontos específicos e a partir da realidade vivida por cada entrevistado, esse tipo de 

entrevista revela-se como a mais adequada. 

As entrevistas executadas nesta pesquisa tiveram como referência o roteiro 

desenvolvido e validado por Miura (2006), com a finalidade de coletar as percepções dos 

atores envolvidos diretamente ou indiretamente no processo de internacionalização da UFC. 

O roteiro das entrevistas (anexo) consta dos seguintes tópicos: prioridades e formulação de 

políticas de internacionalização; razões e ações da internacionalização; catalisadores do 

processo; obstáculos e resistências à internacionalização; benefícios e riscos. 

As entrevistas foram realizadas no período de 20 de junho a 13 de julho do ano 

corrente com os gestores institucionais e coordenadores de pós-graduação, todas foram 

gravadas com o consentimento dos entrevistados. A entrevista mais curta teve duração de 25 

minutos e a mais longa durou 1 hora e 20 minutos. 
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d) Observação Direta 

 

Tendo em vista que o estudo de caso necessita da presença do pesquisador no 

ambiente do fenômeno, a observação direta representa excelente ferramenta para se obter 

mais dados. Os instrumentos observacionais podem ser postos no protocolo de estudo de caso 

e o pesquisador pode investigar a ocorrência de determinados comportamentos, por exemplo, 

em reuniões, em uma sala de aula, em uma coordenação de curso, tudo isso durante a fase de 

entrevistas e ou de outro instrumento de coleta de dados.  

A evidência observacional tem utilidade para fornecer informação adicional sobre um 

tema estudado. Para Yin (2010), a observação traz a vantagem de cobrir os acontecimentos em 

tempo real e dentro contexto, porém alerta do custo do tempo envolvido e da seletividade 

envolvida quando se tem apenas um observador. 

Selltiz et. al. (1987) ressaltam que as observações são válidas desde que atendam as 

seguintes premissas: a) que a observação seja amparada por um objetivo de pesquisa; b) que 

seja planejada de maneira sistêmica; c) que seja continuamente registrada e relacionada a 

proposições gerais; d) que seja submetida a controle de validade e verificações.  

 

e) Observação Participante 

 

A observação participante é aquela que o pesquisador pode assumir vários papéis no 

estudo de caso e participar realmente nos eventos sendo estudados. Esse tipo de instrumento 

fornece oportunidades incomuns para coletar informações no estudo caso, que de outras 

formas seriam inacessíveis. Além disso, permite que o pesquisador veja a realidade sob a 

perspectiva interna, de quem vivencia a situação, proporcionando a formação de um retrato 

mais preciso da realidade. Ao mesmo tempo em que insere o observador dentro do ambiente, 

há o risco potencial de parcialidade produzida. Outra possibilidade é a dispersão dos 

objetivos, uma vez que o investigador lidará com múltiplas realidades e situações. 

 

 

f) Artefatos Físicos 

 

Os artefatos representam todos os instrumentos passíveis de serem observados 

visualmente e que forneça evidências do ambiente sobre o fenômeno estudado. Pode ser um 

aparelho tecnológico, uma ferramenta, uma imagem, uma obra de arte ou qualquer outra 
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evidência física. Geralmente, essa evidência é potencialmente pouco usada em estudos de 

caso (Yin, 2010). 

 

4.4.2 Criação de um banco de dados para o estudo de caso 

 

A criação de banco de dados é algo novo, que não se encontra nos livros na área de 

metodologia científica. No entanto, Yin (2010) adverte que a ausência de um banco de dados 

é a principal deficiência encontrada na maioria dos estudos de caso.  

O primeiro componente do banco de dados, segundo a tipologia de Yin (2010), são as 

notas de estudo de caso. Podem ser o resultado de entrevistas, observações ou documentos do 

investigador, podendo ser manuscritas ou digitadas. O importante é que tais notas possam ser 

recuperadas pelo pesquisador ou qualquer pessoa em momento posterior. Todas as notas 

devem estar organizadas e categorizadas de forma que seja compreensível a pessoas não 

envolvidas no projeto. Apesar de todo cuidado, o autor recomenda que não haja excessiva 

atenção às notas, visto que o principal fator é desenvolvimento do relatório.  

O segundo componente são os documentos do estudo de caso. Recomenda-se a criação 

de uma bibliografia documentada desses comentadas, de forma que facilite a recuperação. O 

terceiro componente são as tabelas, para armazenamento de dados quantitativos, tanto 

coletadas no local de pesquisa quanto produzidas durante a análise dos resultados. O último 

componente são as narrativas, que são respostas elaboradas pelo próprio pesquisador em um 

processo analítico de interpretação dos dados coletados. O investigador documenta a ligação 

entre diversos fragmentos da pesquisa por meio de citações e rodapés. 

No presente estudo de caso, hou um banco de dados para o armazenamento das 

anotações resultantes de interpretações dos dados coletados. Entrevistas foram transcritas e 

suas interpretações registradas em arquivo próprio, salva no banco de dados. A categorização 

dos documentos será realizada em função do atendimento dos objetivos específicos 

estabelecidos. 

 

4.4.3 Manutenção do encadeamento de evidências 

 

O encadeamento de evidência significa permitir que o observador externo – um leitor 

do estudo de caso – possa notar que qualquer evidência oriunda das questões iniciais da 

pesquisa conduz às conclusões. O processo de pesquisa deverá estar claro o suficiente de 

modo que as evidências coletadas sejam certamente as evidências apresentadas no trabalho 
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final. É importante haver constantes citações aos arquivos do banco de dados, como 

documentos, entrevistas ou notas.  

Na presente pesquisa, a manutenção do encadeamento da evidências será obedecida 

pela convergência entre os dados encontrados com as questões de pesquisa estabelecidas no 

projeto de pesquisa de campo, explicada anteriormente. 

A relação entre as questões de pesquisas, a sustentação teórica e os tipos de dados a 

serem coletados podem ser visualizados no quadro 18 de congruência seguinte. 

 

Quadro 18 - Congruência entre os elementos constituintes da pesquisa 
Pergunta de 

Pesquisa 

Objetivo Geral Objetivo Específico Pergunta Específica Fontes de 

Evidência 

 

 

 

 

Como ocorre o 

processo de 

internacionalização 

da IFES cearenses 

em seus aspectos 

institucionais? 

 

 

 

 

Analisar o 

processo de 

internacionalização 

da IFES do Ceará 

na dimensão 

institucional 

 

 

 

 

Identificar e 

caracterizar o conceito 

de internacionalização 

na perspectiva dos 

gestores 

 

 

 

Qual o conceito de 

internacionalização 

apontada pela literatura? 

Como a 

internacionalização é 

entendida pelos 

gestores? 

- Entrevista 

com Reitor, 

Pró-Reitor, 

Diretores e 

Coordenadores 

de Pós-

Graduação 

Verificar as razões 

institucionais que 

motivaram o processo 

de internacionalização  

Que razões/motivações 

levaram as IFES a se 

internacionalizarem? 

Entrevista com 

Reitor, Pró-

Reitor, 

Coordenadores 

de Pós-

Graduação 

Identificar os agentes 

catalisadores, os 

benefícios, os riscos e 

os obstáculos do 

processo 

Que benefícios e 

dificuldades a IFES 

encontram no seu 

processo de 

internacionalização? 

Entrevista com 

Reitor, Pró-

Reitor, e 

Coordenadores 

de Pós-

Graduação 

Que são os principais 

atores envolvidos no 

processo de 

internacionalização?  

 - Entrevista 

com Reitor, 

Pró-Reitor e 

Coordenadores 

de Pós-

Graduação; 
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- Análise dos 

Relatórios da 

CAPES dos 

cursos de pós-

graduação 

estudados.  

Investigar estratégias e 

ações que 

impulsionam a 

internacionalização da 

universidade 

Que políticas e ações 

específicas sobre 

internacionalização a 

IFES dispõe? 

- Análise de 

documentos 

institucionais, 

tais como PDI, 

portarias e 

resoluções; 

- Entrevista 

com Reitor, 

Pró-Reitor, 

Diretores e 

Coordenadores 

de Pós-

Graduação; 

Analisar o processo de 

internacionalização da 

IFES com base no 

modelo do círculo de  

Knight (1994). 

 

Dado o modelo de 

Knight (1994), qual é a 

situação atual do 

processo de 

internacionalização da 

dessas IFES? 

Knight (1994) 

Knight (2004) 

Miura (2006) 

Fonte: Autor (2018) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A primeira etapa dos resultados descreve as instituições pesquisadas com objetivo de 

conhecer suas principais características, de modo a melhorar a compreensão da 

internacionalização nos contextos institucionais específico. A segunda etapa consiste na 

investigação das características gerais do processo de internacionalização da UFC, do IFCE e 

da UNILAB. São esclarecidos a concepção de internacionalização pelos entrevistados, as 

razões, os agentes catalisadores os benefícios e os riscos ao processo de internacionalização. 

Nessa segunda parte predomina o conteúdo das entrevistas realizadas e abordagem será feita 

por IFES. Na terceira parte, discute-se o círculo de internacionalização por etapas, com 

evidências coletadas pelo confronto das entrevistas e documentos institucionais. Esse 

momento é caracterizado por uma abordagem conjunto das IFES.  

 

5.1 Apresentação das IFES estudadas 

 

O objetivo desta subseção é apresentar as instituições estudadas em seus aspectos de 

formação, atuação e estrutura, contextualizando suas atividades para melhor compreensão da 

internacionalização em seus aspectos institucionais, que será abordado posteriormente. 

 

5.1.1 Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

A Universidade Federal do Ceará foi criada em 1954, por meio da Lei nº 2.373, e 

reuniu os cursos superiores em Fortaleza que funcionavam isoladamente: Escola de 

Agronomia, Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina e Faculdade de Farmácia e 

Odontologia. 

Atualmente, a UFC conta com 118 cursos presenciais de graduação, 9 cursos de 

graduação na modalidade de Educação a Distância (EAD), 71 cursos de mestrado e 45 cursos 

de Doutorado (UFC, 2017). Sua estrutura está presente em mais 4 municípios, além da 

capital, Fortaleza, que possui 17 unidades acadêmicas distribuídas pelos campi do Benfica, 

Pici e Porangabuçu, além do Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR). No interior, mostra-

se presente nos municípios de Crateús, Quixadá, Russas e Sobral. Além disso, suas ações 

extensionistas estão distribuídas por todos os 184 municípios do Ceará (UFC, 2017). 

A Administração Superior da UFC é composta pela Reitoria, Vice-Reitoria, Pró-

Reitoria de Relações Internacionais. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Pró-Reitoria 
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de Graduação, Pró-Reitoria de Extensão, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Pró-Reitoria de 

Gestão de Pessoas, Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, Chefia de Gabinete e 

Procuradoria Geral. De acordo com o Estatuto da Universidade, a administração superior será 

exercida por meio da Reitoria, pelo Conselho Universitário e pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (UFC, 2018). 

A UFC conserva um histórico de ações na área de internacionalização. Na década de 

1960, surgiu o que seria uma dos maiores programas de extensão na área de 

internacionalização: os Centros de Cultura Estrangeira, atualmente denominadas Casas de 

Cultura Estrangeira. Sob a direção do Centro de Humanidades e da Pró-Reitoria de Extensão, 

as Casas de Cultura Estrangeiras são compostas pela Casa de Cultura Hispânica (1961), 

Alemã (1962), Italiana (1963), Britânica (1964), Portuguesa (1964), Esperanto (1965) e 

Francesa (1967). Seus serviços abrangem cursos de nível intermediário, palestras, oficinas e 

seminário em língua estrangeira, elaboração e realização de exames de proficiência, além de 

estágio e cursos de aperfeiçoamento para professores e alunos dos cursos de Letras (UFC, 

2018). Em 2014, a UFC fechou parceria com o Instituto Confúncio para a instalação de uma 

unidade na UFC. O Instituto Confúncio é um órgão vinculado ao Ministério da Educação 

Chinesa e tem como objetivo promover a internacionalização da língua chinesa. No Brasil, a 

instituição está presente em 10 instituições de ensino superior. A UFC tornou-se a primeira 

universidade do Norte e Nordeste a receber o instituto (UFC, 2014). Até o momento, o 

Instituto Confúncio funciona na Pró-Reitoria de Relações Internacionais e futuramente 

funcionará em espaço próprio no prédio da Seara da Ciência (UFC, 2017). 

Em 1957, três anos após sua fundação, já contava com uma Divisão de Intercâmbio e 

Expansão Cultural (UFC, 2018), evoluindo para Comissão de Assuntos Internacionais em 

1974, depois Coordenadoria de Assuntos Internacionais em 1987 e, por fim, sendo elevada a 

Pró-Reitoria de Relações Internacionais (PROINTER) em 2017. A PROINTER subdivide-se 

em 3 coordenadorias: Coordenadoria de Mobilidade Acadêmica, Coordenadoria de 

Intercâmbio e Convênios Internacionais e Coordenadoria de Internacionalização Linguística. 

A UFC, por meio da PROINTER, detém acordos e convênios internacionais vigentes 

em universidades de todos os continentes: América (Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, 

Estados Unidos, México e Peru), África (Cabo Verde e Marrocos), Ásia (China e Paquistão) 

Europa (Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Itália, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, 

Suécia e Suíça), Oceania (Austrália), totalizando 22 países. Além disso, a instituição mantém 

redes de parcerias ao redor do mundo, destacando-se: i) o Grupo Coimbra de Universidade 

Brasileiras, composta por 70 instituições brasileiras, responsável por financiar programas de 
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bolsas de intercâmbio para estudantes; ii) Associação Brasileira de Educação Internacional 

(FAUBAI), que reúne cerca de 180 instituições brasileiras de ensino superior com o intuito de 

promover a integração, o intercâmbio e a cooperação internacional entre as filiadas; iii) Grupo 

CREPUQ, cujo objetivo é incentivar estudantes estrangeiras a ingressarem em programas de 

mobilidade acadêmica em Quebec, Canadá (UFC, 2018). 

A UFC também faz parte do Programa Estudante-Convênio de Graduação (PEC-G) e, 

até 2016, mantinha 132 alunos matriculados, em sua maioria originária do Cabo Verde, 

Guiné-Bissau e Colômbia. Através de outros programas de mobilidade acadêmica, a UFC 

mantinha 47 alunos estrangeiros, majoritariamente alemães. No que se refere a alunos em 

intercâmbio em programas de mobilidade da instituição, a UFC enviou 39 alunos, em sua 

maioria para a Espanha. Adicionalmente, pelo Programa Ciência Sem Fronteiras, a UFC tinha 

379 estudantes no exterior em 2016. Em anos anteriores, a instituição enviou expressivos 981 

discentes de graduação (2014). 

Na área de pós-graduação, a UFC destaca-se em dez programas com inserção 

internacional, de acordo com a última avaliação feita pela CAPES. Após o resultado, torna-se 

a universidade do Nordeste com maior número de cursos de pós-graduação com 

reconhecimento internacional.  

 

Quadro 19 - Cursos de pós-graduação da UFC com reconhecimento internacional 

PROGRAMA CONCEITO ÁREA DE AVALIAÇÃO 

Física 7 Astronomia/Física 

Matemática 7 Matemática/Probabilidade e 

Estatística 

Engenharia Civil: Recursos Hídricos 7 Engenharias 

Ciências Médicas 6 Medicina 

Farmacologia 6 Biológicas 

Geografia 6 Geografia 

Enfermagem 6 Enfermagem 

Engenharia de Teleinformática 6 Engenharias IV 

Engenharia Química 6 Engenharias II 

Química 6 Química 

Fonte: UFC (2017) 

 

É importante ressaltar que a maioria desses cursos existe há décadas e possuem ações 

próprias de internacionalização antes mesmo de existir políticas institucionais de incentivo. 
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Em vista disso, diversas ações dessa natureza não constam em registros oficiais da 

universidade. A seção seguinte mostra mais detalhes sobre o desenvolvimento de tais 

programas. 

Na área de pesquisa, a produção intelectual da UFC atingiu no ano de 2016 o número 

de 1.827 publicações em periódicos indexados, sendo 467 (26%) nos estratos A1 ou A2. No 

mesmo ano, 370 grupos de pesquisas estavam ativos, envolvendo cerca de 472 professores 

doutores e mais de 4 mil estudantes (UFC, 2017).  

 

5.1.2 Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) 

 

O Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará é uma entidade centenária que 

sofreu transformações ao longo de sua história. Seu surgimento ocorreu em 1909, por meio do 

Decreto nº 7.566, que criou a Escola de Aprendizes Artífices. Em 1941, foi denominada de 

Liceu Industrial do Ceará. Em 1968, passou a chamar de Escola Técnica Federal do Ceará. 

Em 1994, recebeu o nome de Centro Federal de Educação Tecnológica, momento em que foi 

autorizada a oferecer cursos de nível superior, além de atividades de pesquisa e extensão 

(IFCE, 2015). Portanto, mais de 8 décadas a instituição atuou somente no nível da educação 

básica e profissional. 

A atuação no nível superior criou as bases para a criação do Instituto Federal do Ceará, 

que veio em 2008, por meio do Decreto nº 11.892, que reuniu os Centros Federais do Ceará e 

as Escolas Agrotécnicas Federais dos municípios de Crato e Iguatu. O IFCE é uma autarquia 

vinculada ao Ministério da Educação, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, 

financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Para efeitos de regulação, avaliação e supervisão 

da educação superior, o IFCE é equiparado às universidades federais. 

O período de elevação a instituto federal foi acompanhado de uma forte expansão e 

interiorização da entidade e atualmente está presente em todas as mesorregiões do Ceará por 

meio dos 34 campi distribuídos ao longo do Estado. São oferecidos 82 cursos técnicos nas 

modalidades concomitante, subsequente e integrado (nível médio). No âmbito do ensino 

superior, são oferecidos 17 bacharelados, 13 licenciaturas e 20 tecnólogos. Na pós-graduação, 

o IFCE apresente 7 mestrados próprios e 3 mestrados em rede. O instituto ainda não oferece 

cursos de doutorado, compreendido por sua entrada recente na educação superior (IFCE, 

2015). 

Desde então, o IFCE é composto pela Reitoria, Pró-Reitoria de Ensino, Pró-Reitoria 

de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Pró-Reitoria de Extensão, Pró-Reitoria de Gestão de 



105 

 

Pessoas e Pró-Reitoria de Planejamento e Administração. Além disso, existem três conselhos 

com funções deliberativas ou consultivas: Conselho Superior, Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão e Colégio de Dirigentes.  (IFCE, 2015).   

A responsabilidade pela área de internacionalização é atribuída à Assessoria de 

Relações Internacionais (ARINTER), vinculada diretamente à Reitoria, composta até o 

momento por dois servidores, que são o próprio Assessor de Relações Internacionais 

(docente) e um por servidor técnico-administrativo. O objetivo da ARINTER é estabelecer 

convênios, parcerias, acordos de cooperação e intercâmbio com instituições de ensino, 

pesquisa, extensão e fomento dos mais diversos países (IFCE, 2015). 

A ARINTER também é responsável mediar o relacionamento entre o IFCE e outras 

instituições parceiras. A instituição mantém parcerias com universidades na América 

(Argentina, Canadá, Estados Unidos e Guiana), África (Cabo Verde), Ásia (Israel), Europa 

(Alemanha, França, Itália e Portugal). Sua intermediação inclui a participação como 

representante do IFCE na Associação de Assessorias de Instituições de Ensino Superior 

Brasileiras para Assuntos Internacionais e no Fórum de Relações Internacionais dos Institutos 

Federais de Educação Profissional e Tecnológica. Outra atuação é na gestão de programas 

com caráter internacional, como Programa de Líderes Emergentes das Américas (ELAP), 

parceria com o governo canadense, Programa Jovens Embaixadores, Programa Ciência Sem 

Fronteiras e o Programa Estudante-Convênio de Graduação. A instituição conta com o IFCE 

Internacional, programa próprio de mobilidade acadêmica, que tem se destacado como uma 

das suas principais ações de internacionalização. 

Em mobilidade acadêmica out (envio de estudantes), o IFCE registrou a quantidade 

indicada no quadro 20. 

 

Quadro 20 - Número de discentes e docentes enviados ao exterior 
CATEGORIA 2013 2014 2015 2016 

DISCENTE 46 33 26 17 

DOCENTE 9 8 10 52 

Fonte: IFCE (2017) 

 

Na área de pesquisa, foram publicadas 77 trabalhos em periódicos internacionais, 

correspondendo a 17,7% de todas as produções realizadas pelo IFCE. O índice é ligeiramente 

inferior ao dos anos de 2012 a 2016 (18,5%, 21,4%, 22,6% e 20,2%) (IFCE, 2017). 
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5.1.3 Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) 

 

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira foi criada em 

2010, pela Lei nº 12.289 e instalada em 2011 na cidade de Redenção, no Ceará. Além dessa 

cidade, a UNILAB possui um campus na cidade vizinha, Acarape, e em São Francisco do 

Conde (Bahia). De acordo com a legislação, seu objetivo é ministrar ensino superior, 

desenvolver pesquisas em diversas áreas de conhecimento e promover a extensão universitária 

(BRASIL, 2010). Sua atuação específica é no fortalecimento da integração entre o Brasil e os 

demais países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em 

especial os países africanos.  

A criação da UNILAB fez parte de uma estratégia de ingresso na comunidade lusófona 

com a criação de centros de formação e de produção de pesquisa e o fomento à cooperação 

Sul-Sul, cenários anteriormente não priorizados. Por isso, um de seus princípios basilares é a 

cooperação solidária (UNILAB, 2013). Assim, a UNILAB busca construir uma ponte 

histórica entre o Brasil e os países de Língua Portuguesa, especialmente africanos, 

compartilhando soluções inovadoras para processos históricos similares. Não por acaso, a 

cidade sede da UNILAB foi a primeira do Brasil a abolir a escravidão. 

A Administração Superior da UNILAB é composta pela Reitoria, Pró-Reitoria de 

Graduação, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Pró-Reitoria de Extensão, Artes e 

Cultura, Pró-Reitoria de Relações Institucionais, Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e 

Estudantis, Pró-Reitoria de Planejamento e Pró-Reitoria de Administração. Possui dois órgãos 

de deliberação superior, que são o Conselho Universitário e Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão.  

A UNILAB tem 8 unidades acadêmicas em diversas áreas de conhecimento: Instituto 

de Ciências da Saúde, Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Instituto de Ciências Sociais 

e Aplicadas, Instituto de Desenvolvimento Rural, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento 

Sustentável, Instituto de Linguagens e Literatura, Instituto de Humanidades e Letras do 

Campus do Malês e Instituto de Educação a Distância (UNILAB, 2018). Essas unidades estão 

distribuídas em 4 campi: Campus da Liberdade (Redenção), Campus do Malês (São Francisco 

do Conde), Campus dos Palmares (Acarape) e Campus das Auroras (Redenção).  As unidades 

acadêmicas oferecem 16 cursos de graduações presenciais e 1 curso de graduação a distância. 

No âmbito da pós-graduação, são ofertados 4 cursos de mestrado da própria instituição e 1 

mestrado em rede, além de 8 especializações. Ao todo, são 6.733 estudantes. Na graduação 

presencial, são 3.174 brasileiros e 1.103 estrangeiros. Na pós-graduação, os estudantes 
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totalizam 126. Na educação a distância, são 696 estudantes em cursos de graduação e 1.634 

em cursos de especialização (UNILAB, 2018). 

Na área de internacionalização, a Pró-Reitoria de Relações Internacionais (PROINST) 

é o órgão específico que trata de assuntos dessa área. No entanto, conforme será comprovado 

mais a frente, todas as pró-reitorias atuam transversalmente na temática de 

internacionalização. Além da própria internacionalização, a PROINST atua no cenário local 

junto aos órgãos e instituições do Maciço de Baturité (Ceará) e São Francisco do Conde 

(Bahia). 

A PROINST atua representando a UNILAB na Rede de Instituições de Públicas de 

Educação Superior (RIPES), na Associação das Universidades de Língua Portuguesa e na 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). O órgão mantém convênio com 

universidades na Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e 

Timor Leste. Esses mesmos países são a origem dos estudantes que estudam na UNILAB. São 

663 estudantes da Guiné Bissau, 227 da Angola, 78 do Cabo Verde, 71 de São Tomé e 

Príncipe, 38 de Moçambique e 25 do Timor Leste. A maior parte estuda nos cursos de 

Humanidades (140) e Engenharia de Energias (140) (UNILAB, 2018). 

A PROINST é dividida em três núcleos: Núcleo de Mobilidade e Cooperação 

Solidária, Núcleo de Projetos Internacionais e Núcleo de Cooperação Internacional 

(UNILAB, 2018).  

 

5.2 Características da Internacionalização da IFES 

 

Esta subseção destina-se de analisar os resultados da pesquisa de campo, descrevendo 

o conceito de internacionalização na concepção dos gestores, as principais ações de 

internacionalização das IFES, benefícios, riscos e agentes catalisadores do processo. Ao final 

dessa análise, os três primeiros objetivos da pesquisa serão alcançados. 

 

5.2.1 Conceito de internacionalização 

 

A primeira pergunta da pergunta foi: “o que o(a) senhor(a) entende por 

internacionalização no ensino superior?”. Na UFC, os respondentes apontaram a 

internacionalização como algo próprio do conceito de universidade, ou um processo mundial 

inevitável, ou algo inerente à pesquisa. 

O entrevistado “L” defende que a internacionalização é um processo de troca de 
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experiências, que abrange atividades pedagógicas, de pesquisa e de extensão:  

 
 É o estabelecimento de relações com outras instituições congêneres, quer dizer, 

universidades, mas não só universidades como também organismos internacionais, 

organizações sociais, organizações não-governamentais, agências de fomento. (...) 

como é que a gente se situa em um contexto global, o que a gente pode aprender 

com a experiência de outras instituições e trazer essas experiências para cá, 

compartilhar esses saberes (ENTREVISTADO L, 2018). 

 

Nessa mesma linha de raciocínio, o entrevistado “G” entende a internacionalização 

como interligação entre países por meio de atividades típicas da universidade: 

 

Eu entendo que a internacionalização dentro uma universidade pública visa 

justamente fazer essa interligação entre vários países a partir de propostas de 

trabalho de ensino, pesquisa e extensão que possam agregar no aluno que está em 

formação ou no professor que busca uma qualificação permanente estar tendo essa 

aproximação com o que acontece mundo a fora (ENTREVISTADO G, 2018). 

 

O entrevistado “E” acredita que a internacionalização é algo próprio das 

universidades, visto que os conhecimentos são universais: 

 
De fato as universidades sempre foram assim. A universidade é um ambiente de 

conhecimento e o conhecimento é universal. De alguma forma as universidades, 

acho que foram as instituições que no mundo sempre fizeram e praticaram as 

melhores relações diplomáticas. Os cientistas em geral não competem, eles 

colaboram bastante. Então a internacionalização do ensino superior vem mais no 

sentido de amplificar, sistematizar e institucionalizar uma atividade que de fato já é 

feita. (...)A gente tem por internacionalização esse movimento de vaivém, esse 

ambiente diversificado culturalmente, ou seja, professores de várias nacionalidades, 

estudantes de várias nacionalidades, ambientes falando diferentes línguas, tudo isso 

unido por uma coisa que é universal, que é o conhecimento (Entrevistado E, 2018) 

 

 

O entrevistado “P” acredita que a internacionalização é o ato de ser visto por quem 

estiver fora. Além disso, defende que alguém possa ser internacional sem nunca ter saído do 

país: 

O que se faz por aqui precisa ser visto pelo mundo. É isso que eu entendo que se 

chama internacionalização. Eu posso fazer alguma coisa aqui sem nunca ter pisado 

fora do Brasil, mas eu posso ser internacional, desde que meus parceiros, meus 

pares, digamos assim, enxergam aquilo que eu faça aqui. Ou eu posso fazer de uma 

outra forma. Eu posso ir lá, posso arranjar parceiros acadêmicos lá e a partir daí 

fazer colaborações com eles também. (ENTREVISTADOR P, 2018). 

 

O entrevistado “I” aplica a internacionalização essencialmente à pesquisa: 

 
São várias dimensões da internacionalização. Tem a dimensão do ensino da pós-

graduação, e isso nós estamos tentando cobrir ou atender... trazer professores 

estrangeiros para ministrar aula em inglês. Tem a questão da produção de ciência e 

de artigos científicos. Isso aí envolve escrever artigos para revistas internacionais ou 

estrangeiras. A pesquisa que atenda aos padrões internacionais também. 

Obviamente, se você conseguir publicar, muitas você vai estar atendendo às 
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demandas das técnicas internacionais (ENTREVISTADO I, 2018) 

 

As concepções apresentadas entre os entrevistados coincidem com a visão de Altbach 

(2002), que concebe a internacionalização como “políticas e iniciativas específicas de 

instituições acadêmicas individuais, de sistemas de educação ou de países, seguindo as 

tendências mundiais” (p. 29). 

Com o objetivo de contextualizar as IES e a UFC no tema, a segunda pergunta foi: 

”como o(a) senhor(a) avalia a questão da internacionalização nas IES no Brasil?”.  

O entrevistado “N” considera o processo de internacionalização como irreversível, 

mas teme que possa ser usada como meio de cortar recursos: 

 

Precisa ser feita com bastante consciência dos passos que estão sendo dados, o que 

está sendo feito... Eu lamentaria muito se a gente simplesmente estivesse vendo uma 

tentativa de jogar os problemas para buscar recursos no exterior e cortar recursos em 

um momento que está se cortando recursos para pesquisa dentro do país, entendeu? 

Se isso for simplesmente jogar a responsabilidade para financiar pesquisa para o 

pesquisador ir atrás no exterior e competir. Porque seria trágico se fosse só isso. Mas 

a gente vê com uma certa expectativa positiva porque eu acho que a gente tem muito 

a ganhar (ENTREVISTADO N, 2018). 

 

O entrevistado “P” avalia a questão da internacionalização como inevitável para não 

ficarem à margem do “miolo”, além disso, alerta que a internacionalização pode levar as IES 

a focar em problemas que não fazem parte do nosso próprio contexto: 

 

Muitas vezes nós somos levados a realizar estudos que são importantes, mas não no 

nosso contexto. Às vezes a gente é colocado em um desafio por exemplo que eu 

preciso resolver um problema que é de outra sociedade, que é de outro... A partir do 

momento que eu vou lá, aprendo uma metodologia, trago essa metodologia para cá e 

continuo fazendo as pesquisas que eu aprendi a fazer lá, quando na verdade eles não 

estão querendo resolver nenhum problema nosso aqui, eles estão querendo resolver 

os problemas deles, da sociedade deles (...).Esse é um aspecto da internacionalização 

que eu acho que é limitante. A internacionalização tende a não oferecer muitas 

resoluções para esses problemas. Mas ao mesmo tempo a gente precisa sim ter 

parcerias internacionais porque senão a gente fica cada vez mais à margem do 

acontece no miolo, digamos assim, dos eventos científicos mundiais. Não temos 

escolha em relação a essas coisas (ENTREVISTADO P, 2018). 

 

O entrevistado “G” defende que as tendências mundiais devem ser filtradas, pois nem 

sempre tudo é aplicável no nosso contexto: 

A gente tem aproveitado muito bem essas oportunidades que outras universidades do 

mundo inteiro vêm abrindo essa possibilidade dessa integração e compartilhar esse 

conhecimento. Não é que nós pensemos que lá fora que está fazendo tudo correto, eu 

acho que essa ideia de complementar que está sendo feita, aprender com o outro, 

principalmente buscando ver as questões das diversidades culturais que existem 

entre os diversos países, mas como algumas intervenções podem ser adaptadas a 

nossa realidade e a nossa realidade cultural para que a gente possa crescer 

(ENTREVISTADO G, 2018). 
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Nesse mesmo sentido, o entrevistado “F” aponta a internacionalização como um 

imperativo: 

Isso é um imperativo agora das universidades brasileiras, especialmente aquelas que 

têm perspectiva de excelência acadêmica e científica. Sem internacionalização isso 

não é possível. Então é um imperativo nesse aspecto. A internacionalização tem que 

acontecer de todos os modos e operação de uma universidade e em todos os níveis 

de duas atividades-fim, seja pesquisa, ensino e extensão (ENTREVISTADO F, 

2018). 

 

Pelos discursos, evidencia-se que a internacionalização é vista como um imperativo 

em que as universidades brasileiras precisam encarar as regras do jogo para não ficarem para 

trás na busca pela excelência. Como destacado em capítulos anteriores, os rankings são uma 

importante ferramenta para estimular as universidades a adotarem padrões de missão e 

objetivos que atendam aos interesses das universidades de prestígio. 

Para os entrevistados do IFCE, internacionalização é, sobretudo, intercâmbio de 

experiências. O entrevistado “D” encara a internacionalização como uma ampla integração 

entre instituições e troca e transferências de conhecimentos, que podem ocorrer no âmbito do 

ensino, da pesquisa e da extensão: 

 
Internacionalizar é o fato de você poder integrar em níveis de pesquisa, pós-

graduação, nível de graduação ou, no nosso caso aqui do Instituto Federal do Ceará, 

em nível técnico e tecnológico, as questões relacionadas ao contato, afirmação 

concreta de contatos entre instituições de países diversos de forma que isso possa 

fortalecer ou iniciar algum processo de troca, transferência de experiências, quer seja 

na área do ensino, na área de extensão, na área de pesquisa ou até mesmo na área do 

ponto de vista de gestão das instituições. Internacionalizar não é fazer mobilidade 

acadêmica, isso você faz com um professor e outro, internacionalizar é você ter 

processos bem definidos e que isso gere riqueza para ambos os lados, riqueza em 

vários conceitos, conceito amplo de riqueza. O principal obstáculo é essa legislação 

pobre – pobre – que nos rege (ENTREVISTADO D, 2018). 

 

O entrevistado “C” especifica a internacionalização como a mobilidade acadêmica e 

troca de experiência docente e discente: 

 

Internacionalização são todas as oportunidades que discentes e docentes têm que 

entrar e sair de um país para outro em relação a idiomas, culturas, metodologias de 

ensino que facilite o processo de ensino e aprendizagem de cultura, de melhorias de 

ensino, de valores (ENTREVISTADO C, 2018) 

 

Em harmonia aos conceitos anteriores, o entrevistado “A” dá ênfase aos aspectos 

interculturais e cidadãos que envolvem a internacionalização da educação superior: 

 
A internacionalização do ensino superior, mesmo nas universidades do universo, é se 

abrir, ir além do seu território, que você transforme aqueles cidadãos, você permita 

que os seus colaboradores tenham uma dimensão de cidadão global, que conhece as 

diferentes realidades ou diferentes culturas dos países, suas fortalezas, suas 

fraquezas. E nessa interação você possa transformar a sua sociedade, o seu meio, a 

sua comunidade e a si mesmo. Você ser um cidadão global que pensa e age 
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localmente também (Entrevistado A) 

 

A definição de Knight (2004) sobre internacionalização implica na inclusão de uma 

dimensão internacional nas diversas atividades das IES. Pelas falas, observa-se que a 

internacionalização é concebida como algo centralizado na experiência de professores e 

estudantes, ou seja, estudantes e professores com experiência internacional, mas não a 

instituição. Embora o conceito inicial seja esse, nas subseções seguintes os entrevistados 

relatam como o IFCE ganha com a busca pela internacionalização. 

No entanto, o entrevistado “A” apresenta uma especificidade do IFCE: 

internacionalizar em todas as modalidades de ensino:  

 

Os trâmites, a dificuldade, o enfrentamento é bem maior porque o escopo é maior. 

Você não pode internacionalizar só o lado da graduação e pós-graduação, que tem 

todo esse talvez diferencial – as pessoas já são chamadas de mestres, doutores. Mas 

e o aluno técnico? As grandes nações deste mundo atual, grandes nações, as oito 

maiores potências têm em seus técnicos, na formação de técnicos, a sua base. Não se 

diminui a formação de técnico, não é desmerecimento ser técnico nível médio e 

dominar a sua área, o seu mister. Também o país precisa de técnico. O grande 

problema que nos causa é que todo mundo quer ser um doutor neste país. E você vai 

fazendo a dimensão, a sociedade passa a ser muito estratificada. Em grandes nações, 

países desenvolvidos, não há tanta diferença entre o salário de um técnico em 

construção civil e em engenheiro, não é gritante. Mas neste país qualquer pessoa que 

tenha uma ascensão, inclusive apenas a social, já é chamado de doutor. Então nós 

buscamos internacionalizar todos os níveis. Isso é uma tarefa muito mais árdua do 

que se encontra nas universidades que já fazem internacionalização praticamente 

desde a sua fundação. Nós, enquanto Instituto Federal, já vínhamos atuando desde 

CEFET porque começamos a implantar as relações internacionais no dia 1° de 

dezembro de 2014 oficialmente (ENTREVISTADO A, 2018). 

 

Como pode ser percebido, a internacionalização no IFCE é recente e seus conceitos 

ainda são voltadas para abordagem por atividades, principalmente a mobilidade acadêmica. 

Na UNILAB, o conceito de internacionalização no ensino superior apresentou 

diferentes pontos de vista. Para o entrevistado “S”, a internacionalização consiste em trocas de 

experiências e harmonização de currículos: 

 
A internacionalização do ensino superior em um contexto do Brasil eu entendo que é 

buscar aproximar os currículos, compatibilizar o que é diferente do currículo de 

graduação, de mestrado, de doutorado respeitando as singularidades de cada um dos 

países, dos sistemas de ensino desses países e otimizar o que tem de potencial e de 

bom nesse contexto das culturas também (ENTREVISTADO S, 2018). 

 

O entrevistado “R” concebe a internacionalização como troca conhecimento e 

mobilidade acadêmica: 

 
Internacionalização do ensino superior é a troca de conhecimentos, seja na 

graduação, seja na pós-graduação, com diferentes países. Não é só trazer, 
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não é só receber aluno que você é internacional, você tem que mandar 

também (...) A verdadeira internacionalização da instituição ou do ensino 

superior se faz com docente, discente e técnico administrativo. Esse é um 

dos parâmetros iniciais, porque aí vem outros, que a gente avalia o estado da 

internacionalização.  (ENTREVISTADO R, 2018). 

 

Para o entrevistado “U”, a internacionalização envolve diversas atividades ocorrendo 

simultaneamente entre várias instituições: 

 

Quando a gente fala de internacionalização, que é o que o Ministério da Educação 

tem trabalhado, inclusive a Capes e os órgãos de fomento, é em relação não só à 

questão de você ter – que é o caso da Unilab – países, alunos, discentes, docentes ou 

técnicos de outros países na instituição mas é você desenvolver realmente atividades 

concomitantes, e aí no caso de pesquisa mais especificamente, no caso das pós-

graduações principalmente, nesses outros países com bolsas, com auxílios, com 

fomento (ENTREVISTADO U, 2018). 

 

Os entrevistados “Q” e “R” associaram o conceito de internacionalização à missão da 

UNILAB. O entrevistado “R”, por exemplo, concebe a internacionalização ao fortalecimento 

das relações entre as universidades dos países lusófonos. O entrevistado “Q” explica sobre a 

internacionalização no contexto da UNILAB e sua missão institucional, e observa que a 

expressão não tem definição oficial e defende melhor normatização dos conceitos, pois isso é 

essencial para melhor definição das ações que a UNILAB deve trabalhar. 

 

5.2.2 Razões para internacionalização 

 

Nos capítulos anteriores foram apontadas diversas razões que podem levar uma IES a 

se internacionalizar. No âmbito da UFC, os entrevistados indicaram diversas razões. 

Para o entrevistado “F”, umas delas é a experiência internacional com consequente 

capacitação para alunos e professores: 

 
O estudante que tem experiência no exterior, a gente sabe que ele se torna em pouco 

uma pessoa que tem uma percepção cultural, acadêmica muito mais ampla e muito 

mais interessante. Isso atinge diretamente a capacitação e a formação dos nossos 

estudantes e dos nossos docentes, também se internacionalizando, se capacitando 

mais a passar esse conhecimento e essa percepção global das coisas acadêmica, 

científica e cultura (ENTREVISTADO F, 2018). 

 

O entrevistado “M” acredita que a qualificação do corpo docente e dos grupos de 

pesquisa da universidade: 

 
A primeira certamente está relacionada com a qualificação do corpo docente. Sem 

uma qualificação apropriada e em nível internacional do nosso corpo docente, você 

realmente teria dificuldades em ampliar essa participação. Outro fator que realmente 

é muito importante é a qualidade de alguns grupos de pesquisa que a universidade 



113 

 

tem, que não deixam a desejar comparando com nenhum grupo em nível 

internacional (ENTREVISTADO M, 2018) 

 

Consoante ao entrevistado anterior, o entrevistado “G” indica também a qualificação 

do corpo docente, que trazem novos olhares para a universidade e o empenho da 

administração superior nessa temática: 

 

acho que a qualificação dos profissionais, principalmente dos professores. Eu acho 

que nós demos um salto muito importante na formação tanto de mestres como 

doutores, dos nossos professores. Isso potencializa muito porque quem começa a 

absorver novos conhecimentos, principalmente porque há muitos desses doutores 

que nós formamos aqui na universidade fizeram seu doutorado, seu pós-doutorado 

em outras universidades, isso enriquece muito, você ir com olhar aberto para captar 

novos modelos pedagógicos. Eu acho que isso foi talvez um ponto crucial que a 

universidade deu esse salto. Outro, acho que também teve uma atenção muito maior 

na gestão da universidade. Quer dizer, hoje se você olha tanto os pró-reitores como 

os diretores, são pessoas que estão atentas a essa mudança, essa rapidez de mudança 

que as universidades vêm obtendo nos últimos anos (ENTREVISTADO G, 2018). 

 

O entrevistado “L” evoca o próprio lema da UFC, “universal pelo regional” e destaca 

como a internacionalização afeta a qualificação do profissional local e torna a universidade 

socialmente engajada com causas globais:  

 

Primeiro, ser universidade socialmente engajada, comprometida não só com o nosso 

meio mas de uma maneira global. O próprio lema da universidade diz muito isso. 

Esta universidade já nasceu com essa vocação. Quando o reitor Martins Filho diz 

que nós cultivamos fazemos o universal pelo regional ele já chama atenção para 

isso, para a questão de a universidade priorizar a sua obrigação de contribuir para o 

desenvolvimento local, mas sem tirar os olhos do mundo lá fora, buscando inclusive 

lições para trazer para resolver os nossos problemas. Eu diria que é romper com 

qualquer forma de isolamento e envidar todos os esforços para que a gente tenha o 

maior número de conexões possíveis e que venham nos ajudar a enriquecer os 

nossos processos, o processo do ensino e aprendizagem – que eu não gosto muito de 

fazer essa separação ensino, pesquisa, extensão; eu acho que isso está tudo junto, eu 

acho que a gente deve fazer isso tudo junto, integrado, eu não gosto dessa 

fragmentação. E a internacionalização te dá uma oportunidade muito grande de não 

ver as coisas com essa segmentação. Eu acho que esse é um ponto muito importante. 

Um outro aspecto que é extremamente importante que a internacionalização também 

te proporciona é a valorização do trabalho interprofissional. Cada vez mais a 

tendência desse diálogo internacional é de ele ser feito com várias frentes, de ele ter 

misturar, de ele combinar saberes diferentes, diferentes saberes. Isso é muito rico e a 

gente está precisando muito disso, sair da caixa, pensar um pouquinho diferente, em 

vez de ter mais resposta pronta, talvez fazer mais perguntas, levantar mais questões, 

questionar mais do que aparentar ter resposta para tudo (ENTREVISTADO L, 

2018). 

 

O entrevistado “F” compartilha a mesma visão que uma razão é a influência da  

internacionalização na capacitação profissional docente e discente: 

 

Isso leva a uma perspectiva, uma percepção do mundo absolutamente diferente aos 

nossos estudantes. O estudante que tem experiência no exterior, a gente sabe que 

ele se torna em pouco uma pessoa que tem uma percepção cultural, acadêmica 
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muito mais ampla e muito mais interessante. Isso atinge diretamente a capacitação 

e a formação dos nossos estudantes e dos nossos docentes, também se 

internacionalizando, se capacitando mais a passar esse conhecimento e essa 

percepção global das coisas acadêmica, científica e cultural (ENTREVISTADO F, 

2018). 

 

O entrevistado “I” observa o papel indutor na CAPES nesse processo e o desejo da 

UFC ser reconhecida como universidade de excelência e, para não ficar na periferia 

universitária, empreende os esforços atualmente realizados: 

 
Primeiro, é uma demanda a Capes, uma demanda da Capes dos programas 

de pós-graduação. A UFC quer ser reconhecida, quer permanecer como uma 

universidade de referência e para isso precisa internacionalizar. Basicamente 

é um caminho sem volta a internacionalização. As universidades que vão 

conseguir se internacionalizar vão ter sucesso e as que não fizerem vão ficar 

fadadas a meras instituições de terceiro grau (ENTREVISTADO I, 2018). 

 

 

Nas falas de vários entrevistados, o discurso em torno da pesquisa evidencia como 

esse eixo é uma das maiores forças motriz que impulsiona a internacionalização: 

 

Eu acho que na competitividade na produção acadêmica a UFC tem se destacado na 

relação a sua própria produção acadêmica. A UFC até bem pouco tempo era uma das 

maiores universidades do Nordeste. Hoje ela já é considerada a maior, disputando 

sempre ali com Pernambuco e Bahia, a Federal de Pernambuco e a Federal da Bahia. 

Então a UFC está desenvolvendo um papel fundamental para essa competitividade 

(ENTREVISTADO P, 2018). 

 

Eu acho que tem a questão de aumentar o impacto e a validade da pesquisa e do 

ensino, principalmente de pós-graduação, mas também com reflexo na graduação. 

Eu acho que tem aí, vamos dizer assim, talvez uma motivação financeira, tentar... 

Quando a gente (fala) isso é tentar ter acesso a recursos que de outro modo a gente 

não teria, recursos internacionais que são disponibilizados para pesquisa em um 

momento de financiamento (técnico). Acho que essas duas motivações principais: 

aumentar a qualidade da pesquisa e do ensino e melhorar o acesso a recursos, a 

fontes alternativas de recursos para pesquisa e ensino (ENTREVISTADO N, 2018). 

 

 

As razões mencionadas pelos entrevistados se apoiam na terceira razão para 

internacionalização apontada por De Wit (2002), quando o autor explica que a razão de ordem 

social/cultural. Do ponto de vista cultural, a universidade tem o papel de, por meio do ensino 

e pesquisa, atuar no desenvolvimento de competências interculturais em seus estudantes.  No 

social, relaciona-se em transformar os estudantes e pesquisadores em indivíduos preparadas 

para atuarem no ambiente internacional. No entanto, os entrevistados não identificaram a 

importância da internacionalização em construir relações pacíficas entre diferentes povos, 

limitando-se ao engrandecimento como indivíduo. 

Outra razão bastante recorrente é a busca pela competitividade e prestígio no meio 
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acadêmico. Knight (2004) esclarece que, dentre as razões institucionais para 

internacionalização, o perfil institucional e reputação é um dos mais procurados pelas 

universidades, visto que isso implica em maior atração de estudantes e estrangeiros e também 

a possibilidade de maior recurso financeiro pelas instituições de fomento. Knight (2004) 

indica adicionalmente a formação de alianças estratégicas com fins científicos, tecnológicos, 

humanos ou de pesquisa.  Essa se constitui de outra forte razão para a internacionalização, 

principalmente pela constatação de que a UFC estabelece parcerias principalmente com os 

países que se encontram na ponta tecnológica. 

No IFCE, as razões indicadas pelos entrevistados foram diversas. O entrevistado “D” 

entende que as razões que levam o IFCE a se internacionalizar são a consolidação da marca 

IFCE, a importância da internacionalização para pós-graduação e geração de riqueza: 

 
Primeiro, a consolidação do IFCE, a marca IFCE. Se o IFCE pretende ser grande, 

ele necessariamente tem que ter um dos seus pilares a internacionalização. Um 

segundo ponto é a importância da internacionalização para os programas de pós-

graduação e para a pesquisa e inovação na instituição – similarmente e de forma 

transversal isso atinge a extensão e o ensino. Você não pode distanciar esses dois 

nortes da pesquisa, da pós-graduação e da inovação. Esse é um segundo pilar. A 

importância é necessariamente para isso. Como terceiro ponto, a geração de riqueza: 

riqueza financeira, riqueza material, riqueza estrutural para a instituição. Você tem 

que começar através da internacionalização fazer captação de recursos 

internacionais, tornar laboratórios de excelência, criar tecnologias que gerem fundos 

patrimoniais e financeiros para a instituição (ENTREVISTADO D, 2018). 

 

O entrevistado “B” afirma que umas das razões para a internacionalização do IFCE é a 

possibilidade de se igualar à atuação das grandes universidades. Segundo ele, o IFCE foi até a 

década de 1980 uma escola técnica e lidando apenas com o ensino básico. Com o surgimento 

da graduação e posteriormente com a pós-graduação, além da ampliação da infraestrutura de 

laboratórios de pesquisa, o IFCE tornou-se instituição apta a realizar pesquisa e capaz de 

dialogar com pesquisadores em nível internacional.  

Para o entrevistado “C”, a razão principal é possibilitar a alunos e professores a 

compartilharem uma experiência internacional. Essa experiência, segundo o pesquisado, 

permite enriquecer o currículo profissional e a bagagem cultural, assim como faz o aluno 

comparar o que se tem com o que há lá fora. 

O entrevistado “A” acredita que umas das razões para a internacionalização é a 

qualificação dos docentes e do corpo técnico-administrativo, pois é crescente o número de 

servidores que consegue oportunidades para estudar no exterior. Outra razão apontada é o 

potencial cearense para atrair estrangeiros, seja pelo comércio, seja para riquezas naturais ou 

pela posição econômica. Essa atenção estrangeira torna-se umas das razões para que o IFCE 
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busque parcerias externas e atraia interessados para a região. 

Portanto, segundo os entrevistados a razão mais forte para a internacionalização no 

IFCE é a questão da mobilidade acadêmica. Apenas um gestor destacou as parcerias 

estratégicas obtidas por meio de grupos de pesquisa. Isso pode ser explicado ainda pela 

história recente do IFCE em pesquisa, em que a visão estratégica de alianças com instituições 

de destaque e competitividade não é tão desenvolvido quando, por exemplo, se compara a 

UFC, em que se percebe um discurso mais alinhado com a busca pela reputação e prestígio 

internacional. 

Na UNILAB, os respondentes apontam diversas razões para a internacionalização. A 

principal razão elencada por todos os respondentes é a missão institucional associada à 

criação da UNILAB. Além disso, o entrevistado “S” enxerga a internacionalização como um 

imperativo do ambiente universitário: 

 
A universidade não pode parar no tempo, ela precisa ter esse olhar pensando da 

formação de pessoas do Brasil, mas direcionado para o contexto que o mundo está 

caminhando, as políticas de internacionalização estão direcionando e como nós 

vamos poder ampliar o escopo de ações que nós desenvolvemos em cada área que 

nós temos ações de cursos de graduação e de pós-graduação. Mas não podemos ficar 

parados nesse contexto (ENTREVISTADO S, 2018). 

 

Ao encontro dessa ideia, o entrevistado “R” entende que a internacionalização está se 

tornando atividade implícita de todas as universidades: 

 

A necessidade atual. A internacionalização está se tornando o quarto tripé do ensino 

superior, que é ensino, pesquisa e extensão. Hoje a internacionalização está se 

transformando em um quarto tripé. Essa é uma das necessidades fundamentais. A 

outra é pela missão da Unilab e pensando em um avanço, uma necessidade nata 

dessa internacionalização. E aí essa internacionalização vão entre áreas, tem áreas 

que têm mais afinidades, tem áreas que tem menos (ENTREVISTADO R, 2018). 

 

A missão institucional que torna a UNILAB internacional e seus objetivos e a 

cooperação solidária representam as principais razões. Na busca de cumprir sua missão, a 

UNILAB compreende que assim será uma universidade internacionalizada. As parcerias e 

alianças estratégicas com objetivo de troca de experiência e conhecimentos não foi explorado, 

isso se deve possivelmente aos países que a UNILAB realiza as principais parcerias, que são 

justamente aqueles do contexto da cooperação solidária, onde o Brasil atua mais como um 

apoio e subsídio do que uma relação igualitária de trocas.  
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5.2.3 Agentes catalisadores e obstáculos ao processo 

 

Em relação aos atores organizacionais, foi solicitado que os entrevistados indicassem 

quem ou que eles consideram como agentes catalisadores no processo de internacionalização.. 

Na UFC, os entrevistados “G” e “M” consideram a PROINTER como agente desse 

processo devido a suas atribuições próprias: 

 
E o fato de ter sido criada a Pró-Reitoria de Relações Internacionais eu acho que 

também potencializou muito porque dá um status para a universidade ter um 

referencial que comece a quase absorver tudo que tem hoje que possa ampliar a 

internacionalização. E eu acho que o mundo também. O mundo hoje com as redes 

sociais, com a nova forma de comunicação, é impossível uma universidade não estar 

focada em olhar, buscar e ampliar o seu nível de conhecimento com universidades 

estrangeiras (ENTREVISTADO G, 2018) 

 

Criação da PROINTER, melhoria de qualificação dos nossos cursos de mestrado e 

doutorado (ENTREVISTADO M, 2018). 

 

O entrevistado “F” indica a Administração Superior da UFC: 

 
A administração superior, com a necessidade iminente de internacionalização que 

ela viu no panorama nacional e internacional das universidades e os professores e 

pesquisadores que têm interesse em formatar um convênio com universidades 

estrangeiras (ENTREVISTADO F, 2018) 

 

O entrevistado “G” pondera que a reitoria junto com a PROINTER são os principais 

agentes que despertam essa visão de internacionalização na UFC: 

 

Então eu acho que isso foi talvez um processo catalisador inicial, você ter um gestor, 

como eu já falei, essa visão muito mais aberta, essa visão de mundo que circula de 

forma muito rápida hoje em dia, eu acho que isso é muito importante. E o fato de ter 

sido criada a Pró-Reitoria de Relações Internacionais eu acho que também 

potencializou muito porque dá um status para a universidade ter um referencial que 

comece a quase absorver tudo que tem hoje que possa ampliar a internacionalização 

(ENTREVISTADO G, 2018). 

 

O entrevistado “I” considera que os principais agentes desse processo são os próprios 

docentes: 

 
Então existe uma pessoalidade muito intensa. Quem faz a internacionalização são os 

professores. Na verdade, na minha opinião, quem implementa a 

internacionalização... A UFC, o curso e a coordenação podem abrir a porteira, 

preparar o terreno para você... para os professores plantarem internacionalização 

(ENTREVISTADO I, 2018) 

 

Na visão entrevistado “J”, o processo de internacionalização parte dos próprios 

programas de pós-graduação e, em seu caso específico, da própria característica da sua área 

de conhecimento que, segundo ele, não se diferencia entre as diferentes regiões do mundo. 

Além disso, todos os periódicos de sua área são internacionais, o que torna a 
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internacionalização uma demanda de sua própria área de conhecimento. 

Ao investigar a Universidade de São Paulo, Miura (2006) descobriu que os principais 

agentes catalisadores são alunos e professores porque esses estão mais expostos a contatos, 

seja por redes de pesquisa, seja por doutorado ou pós-doutorado no exterior, que acarreta 

maior probabilidade de realização de parcerias e acordos institucionais.  

No caso da UFC, a visão que a Administração Superior e a PROINTER são 

catalisadores demonstram que gestores e coordenadores de pós-graduação enxergam e 

reconhecem as iniciativas institucionais na busca da internacionalização da UFC. 

Os entrevistados mencionaram também quais os obstáculos que eles enxergam no 

processo de internacionalização da UFC. Dois obstáculos foram citados por todos os 

entrevistados: disponibilidade de orçamento e língua estrangeira, sintetizados na fala do 

entrevistado “M”: 

Recurso financeiro, o nível de proficiência dos nossos alunos de graduação, pós-

graduação, até de professores (ENTREVISTADO M, 2018). 

 

 

O entrevistado “E” assevera que a burocracia é um grande obstáculo para o processo:  

O Brasil como um todo tem uma coisa que atrapalha muito. É muito burocrático 

trazer pessoas para cá, a língua é um grande obstáculo e ultimamente o ambiente da 

própria cidade, ou seja, as cidades brasileiras são muito hostis para atraírem alguém 

de fora, principalmente dos países mais desenvolvidos (Entrevistado E). 

 

 

O entrevistado “P” corrobora com a afirmação e cita casos concretos que a rigidez 

burocrática atrapalha as atividades acadêmicas voltadas para internacionalização. Em um 

primeiro exemplo, o entrevistado relata o caso de um pesquisador francês, com doutorado 

pela Universidade de Paris, que não conseguiu ocupar uma vaga ociosa em um projeto de 

pesquisa porque exigiam, para validação do diploma de doutorado, do histórico escolar do 

ensino médio! O resultado foi que o pesquisador não pôde ficar com a bolsa. O próprio 

pesquisador não compreendeu porque no Brasil você precisa comprovar ter ensino médio se 

você possui um diploma de doutorado!  

Outro caso contado pelo entrevistado relacionado à burocracia tem a ver com compra 

de material para realização de experimentos em laboratório. Enquanto que em países parceiros 

a aquisição é praticamente imediata, na realidade brasileira uma compra pode levar três a 

quatro meses para se concretizar. Essa imensa diferença temporal pode causar grandes 

prejuízos às parcerias internacionais, além do que os alunos brasileiros, devido à falta de 

estrutura ficam responsáveis por cuidar do próprio laboratório, além de aprender o inglês, 

enquanto que nos laboratórios afora os alunos concentram-se unicamente na realização dos 
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seus experimentos.  

Indo além nessa questão da burocracia, o entrevistado “I” acautela para dificuldades 

no próprio acolhimento do estudante estrangeiro, ação que ainda não acontece na UFC: 

 

A gente sabe que existe muita burocracia, muita burocracia, e muita dessa burocracia 

a própria UFC não pode resolver porque ela não legisla, ela tem que cumprir uma 

legislação. Eu vou dar um exemplo aqui: trazer um professor de fora ou um aluno de 

fora. É muito difícil eu inserir esse professor dentro do sistema e eu tê-lo 

oficialmente aqui. É muito difícil. Então eu dou um... No caso da gente para alugar 

um apartamento para um professor de fora é uma dificuldade enorme. Você não sabe 

a dificuldade. Eu tenho que ser pessoalmente o avalista daquele cara porque a UFC 

não tem uma estrutura para orientar como têm as universidades estrangeiras, que 

chega o professor lá, você se insere no sistema, você é matriculado no sistema, você 

está lá, você é um professor, oficialmente é conhecido, você tem um número de 

matrícula, você tem uma declaração oficial, você tem toda uma estrutura burocrática 

que lhe auxilia nas burocracias do dia a dia, como por exemplo alugar um 

apartamento, pedir um telefone. Tudo que a gente faz aqui com professor quem faz é 

o professor que está recebendo pessoalmente. Estrutural de UFC a gente não tem 

absolutamente nada até hoje (ENTREVISTADO I, 2018). 

 

Portanto, os principais obstáculos ao processo concentram-se no idioma, recurso 

orçamentário e a rigidez da legislação vigente.  

No IFCE, todos destacaram a Assessoria Internacional como o grande agente 

catalisador do processo de internacionalização do IFCE. Segundo o entrevistado “B”: 

 
Exatamente a nossa Assessoria Internacional. Ela que tem o radar, ela que 

fica com o radar olhando, vendo a característica de cada instituição, fazendo 

o canal. Quando a gente precisa de uma atuação em determinada área, 

rapidamente nós obtemos os dados, os resultados (ENTREVISTADO B, 

2018). 

 

Outro agente que vem ganhando espaço e responsabilidade nesse processo é a Pró-

Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Segundo o pró-reitor, essa pró-reitoria tem 

conversado com diversos países (cerca de 50 países) e feito encaminhamentos à Assessoria 

Internacional (ARINTER) para que ela concretize as ações de internacionalização.  

É perceptível que a internacionalização é centrada em uma abordagem por atividades. 

Quando perguntado sobre agente catalisador, o entrevistado “C” declara: 

De internacionalização é a assessoria. A assessoria, o papel dela... Na verdade, quem 

puxa toda a internacionalização é a assessoria por causa do PDI da assessoria. É a 

Assessoria Internacional que puxa tudo isso (ENTREVISTADO C, 2018). 

 

No que se referem aos obstáculos, os principais apontadas foram a questão do idioma, 

orçamento e rigidez da legislação: 

(Falta de Idiomas) por parte dos nossos alunos. Eu acho que se não tivesse a 

dificuldade de idiomas, teria bem mais facilidade de permeabilizar, até de... na hora 
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que vamos a parte de edital, para facilitar a seleção dos nossos alunos. Acho que 

seria até bem mais fácil a seleção dos nossos alunos. Acho que isso aí seria... Até a 

formação de convênios. Seria bem mais fácil a delimitação de convênios, de alocar 

nossos alunos. Porque se nossos alunos tivessem domínio de todos os idiomas seria 

mais fácil a formação de convênios porque não se pensaria em idiomas porque 

nossos alunos saberiam todos os idiomas (Entrevistado C). 

 

O obstáculo em si não é do IFCE. Primeiro, não vamos dizer que é do IFCE, é do 

Brasil como um todo. Essas leis, esses formalismos, esses protocolos 

governamentais, a legislação vigente das instituições de educação são... é o principal 

obstáculo (ENTREVISTADO D, 2018). 

 

O Assessor de Relações Internacionais destaca a limitação de estrutura física como um 

obstáculo que impede maior atuação do órgão em ações de internacionalização. A limitação 

de recursos orçamentários é outro obstáculo, como destacado pelo assessor ao afirmar que 

sem recurso não há internacionalização. 

Em relação à UNILAB na pergunta sobre os agentes catalisadores do processo de 

internacionalização, os dois principais agentes destacados são a Administrador Superior da 

UNILAB, na figura da Reitoria e Pró-Reitoria de Relações Institucionais, e os alunos. 

O entrevistado “S” considera os alunos como agentes catalisadores devido às 

crescentes demandas e questionamentos que eles trazem: 

 
Os alunos de graduação que nós recebemos dentro do Processo Seletivo de 

Estudantes Estrangeiros nos desafiam continuamente e nos levam a refletir sobre o 

processo de aprendizado de diversos países, sobre os desafios do que é cooperar e 

integrar quem fala português, mas não é o português do Brasil, é o português de 

Portugal e que no contratando fala o crioulo, do qual nós temos uma leitura de como 

é a formação desse modo de falar, desse dialeto que eles trazem a cultura que ele 

traz em relação ao modo de vida do seu respectivo país, do respeito ao outro, do 

trato com a urbanidade, da cultura de pais, do que ele aprende dentro do seu 

processo de formação, do respeito aos símbolos, respeito à Presidência da 

República, respeito à bandeira do meu país, honrar o hino nacional. Eu acho que os 

estudantes estrangeiros quando estão aqui conosco são essa moda indutora que nos 

desafia nesse processo de internacionalização (ENTREVISTADO S, 2018). 

 

O entrevistado “U” discorre que cabe a todos os setores da universidade impulsionar o 

processo de internacionalização, mas que a Administração Superior é a principal responsável: 

 

Eu acho que tem que partir da gestão, tem que partir dos institutos. São demandas 

que podem ser conjuntas ou específicas. A gestão tem que oportunizar com que seja 

possível ter internacionalização, desde a questão da vinda dos estudantes, da seleção, 

assim como a ida, como eu falei, essa questão da mobilidade. Tem que ter um apoio 

da gestão, tem que ter um interesse da gestão com relação a isso. Mas tem que ter 

uma demanda também que vem dos institutos, que vem da comunidade acadêmica, 

tem que ter um interesse de todos (ENTREVISTADO U, 2018). 

 

 

Para os entrevistados “R” e “T”, os principais agentes catalisadores são a Reitoria e a 

Pró-Reitoria de Relações Institucionais. Essas respostas se assemelham às dadas pelos 
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gestores do IFCE, em que eles entendem que internacionalização deve partir de uma iniciativa 

institucional. Como a UNILAB tem a internacionalização como missão institucional, 

compreende-se o porquê de considerarem as instâncias superiores como agentes catalisadores. 

Além desses, na UFC foi mencionado os professores, visto que a ações de internacionalização 

nessa universidade já ocorriam a partir de muitas iniciativas não-institucionalizadas de 

docentes. 

 Quando perguntados sobre obstáculos, todos mencionam a questão orçamentária, 

como bem explicado pelo entrevistado “T”: 

 
O principal é o financeiro. Financeiro. Porque para isso precisa de recurso e, como 

você sabe, o país está passando por uma dificuldade econômica grande, que estão 

havendo vários cortes, inclusive para universidades, aliás, principalmente acho até, 

entre outras esferas, mas para universidade é grande. Nisso você tem que gerenciar 

um recurso menor em uma perspectiva de receber alunos de fora, de tentar 

proporcionar toda essa internacionalização e essa mobilidade. Então o financeiro é o 

mais complicado (ENTREVISTADO T, 2018). 

 

No tocante à questão orçamentária, o entrevistado “S” explica que o orçamento 

repassado à UNILAB para ações de internacionalização não leva em conta a missão 

institucional: 

A lei que o Governo Federal, que o Senado aprovou, que os deputados federais 

aprovaram, ela tem uma missão de cooperação internacional. Só que na hora que 

você aprovou a lei você precisaria ter colocado no projeto de lei atrelada uma fonte 

de recursos financeiros direcionada para isso, e isso não foi pensado, não foi gestado 

na época que o projeto de lei tramitou tanto no Senado Federal como na Câmera dos 

Deputados Federais. E aí hoje a gente esbarra nessa questão porque dentro da 

rubrica de internacionalização que é enviada para todas as instituições a UNILAB 

receber R$ 100 mil desse desafio que ela tem? Realmente é discrepante. Não estou 

dizendo que ela deverá ser vista de forma diferente das 63 universidades, já que ela é 

uma das 63, mas que dentro do projeto de lei dela, como traz essa missão e essa 

responsabilidade adicional, deveria ter sido prevista essa conjuntura em relação à 

descentralização de mais recursos para a internacionalização (ENTREVISTADO S, 

2018). 

 

Diferente do ocorrido na UFC e IFCE, apenas um entrevistado apontou a questão do 

idioma como um obstáculo. No caso, a resposta do entrevistado foi pautada na perspectiva da 

pós-graduação, onde outros idiomas são exigidos. No âmbito da graduação, a lusofonia 

prevalece, o que pode explicar a ausência de menção de idioma dos outros entrevistados. 

 

5.2.4 Benefícios e riscos 

 

Os entrevistados enxergam diversos benefícios na internacionalização da UFC. O 

entrevistado “L” destaca a contribuição da universidade na solução de problemas da 

sociedade contemporânea, redução de desigualdades e solidariedade com povos africanos: 
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Primeiro, eu acho que ser uma universidade inserida realmente no contexto 

internacional. Eu não falo nem no contexto das grandes universidades, eu não penso 

nesse processo como um processo de elitização da universidade, mas a universidade 

sendo uma universidade muito mais contemporânea, muito mais alinhada com os 

grandes problemas que afetam o gênero humano, a humanidade como um todo (...).. 

Eu acho que isso também cria condições para que a universidade também contribua 

mais não só para a solução dos nossos problemas locais mas para problemas globais, 

que a gente possa exercer de uma forma mais concreta uma solidariedade, que a 

gente realmente cumpra uma vocação e eu diria que até uma certa obrigação que a 

gente tem com o desenvolvimento dos países africanos (ENTREVISTADO L, 

2018). 

 

Em outras palavras, o entrevistado “P” assevera o conceito anterior ao dizer que a 

universidade que se internacionaliza reforça seu papel na sociedade. O entrevistado “F” lista a 

capacitação de professores e alunos, o incremento do impacto e principalmente a 

possibilidade de trabalhar em novas tecnologias e aprender com países de ponta. Um exemplo 

é a criação do parque tecnológico que, segundo o entrevistado, tem um componente 

internacional importantíssimo, pois foi concebida a partir de visitas de pesquisadores da UFC 

ao parque tecnológico da China. A ideia atrairá empresas para dentro da universidade e 

estimular a inovação tecnológica e potencial dos pesquisadores. 

Outro benefício é o aumento do impacto da pesquisa e da visibilidade da UFC perante 

o cenário internacional. Os entrevistados “N” e “O” explicam que melhores pesquisas 

conduzirão a uma melhoria na pós-graduação, que trará repercussões e melhoria no ensino de 

graduação.  

O entrevistado “E” elenca como benefícios a possibilidade de feedback do trabalho da 

universidade, a visão de mundo ganha pelos professores e alunos, principalmente no que 

tange a métodos de pesquisa e a transmissão dos aprendizados lá fora para os pares na UFC: 

 

O primeiro fator que contribui para que a gente ganhe muito é exatamente essa 

exposição ao ambiente internacional e um feedback que isso pode dar para melhoria 

de ((ininteligível)) atividade de pesquisa. Isso é uma vantagem enorme. O segundo é 

que, estabelecendo essa interação, os professores e estudantes de alguma forma são 

inseridos no ambiente internacional. Isso é muito bom para a formação porque dá ao 

estudante uma visão global, uma visão moderna de como deve ser a formação, de 

como a pesquisa é realizada. Isso é muito bom. E outra coisa interessante é que 

principalmente para essas pessoas que vão que possam trazer e vivenciar o que é 

uma instituição de primeiro padrão e aí de alguma forma trazer esses elementos para 

cá no retorno. Ou seja, (...) dizer que alguém que vai para uma instituição muito boa 

lá fora, quando volta, desmistifica um monte de coisa e acaba colaborando para 

tornar o nosso processo interno mais vigoroso e com outro padrão 

(ENTREVISTADO E, 2018). 

 

Esse ponto de vista está de acordo com os pontos positivos destacados por 

Schwartzman (2003), que são a adoção de novas tecnologias, novas metodologias, novas 
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práticas e novas formas de ensino trazidas com o objetivo de melhorar a educação superior 

local e fornecer novas experiências aos estudantes locais que antes não poderiam ser 

concretizadas.   

Por último, o entrevistado “J” que o maior benefício é não praticar um ensino ou 

pesquisa descontextualizado do que está acontecendo no mundo, o que, para ele, condena o 

programa/universidade a desaparecer no mapa. 

A pergunta seguinte versou sobre a possibilidade de a internacionalização oferecer 

riscos para a universidade. As respostas apresentaram bastantes semelhanças entre si.  Eles 

tratam da possiblidade de interrupção do processo de internacionalização. 

O entrevistado “L” observa o risco de descontinuidade: 

 
Risco é de a gente ficar no meio do caminho. Esse é um processo que exige 

continuidade, exige uma continuidade de entendimento, necessita de uma 

continuidade de compromisso, que isso na verdade se torne uma política, uma meta 

e um desejo, um compromisso institucional. O risco que eu vejo é que isso possa 

ficar... se não for dado continuidade a esse processo, o risco de que isso foi um 

modismo de época, foi uma coisa que a nossa administração enxergou como sendo 

importante, como sendo um caminho orientador e isso não ser seguido, sofrer uma 

descontinuidade, o que eu acho que seria lamentável (ENTREVISTADO L, 2018). 

 

O entrevistado “I” acredita que é um risco à universidade entrar nesse processo e não 

conseguir atingir as expectativas demandadas: 

O risco é de você observar que você não tem capacidade de atender àquele alto nível 

de demanda. Esse é o risco, de você se ver como uma pessoa que não tem condição 

de atingir ou não quer atingir aquilo ali. Porque dá muito trabalho, dá muita mão de 

obra (ENTREVISTADO I, 2018). 

 

Ideia semelhante é comentada pelo entrevistado ”N”, ao afirmar que na pesquisa há o 

risco da universidade assumir um papel caudatário, mais subalterna, em vez de haver 

igualdade entre universidades locais e universidades estrangeiras. 

 

O entrevistado “F” adverte sobre um dos perigos da globalização: 
 
Risco de você homogeneizar cultura, de homogeneizar sociedades sempre vem com 

a penalidade que você possa de alguma maneira perder a originalidade, alguns 

aspectos originais que a nossa sociedade tem, o brasileiro, principalmente a 

sociedade que a gente vive (ENTREVISTADO F, 2018) 

 

Nesse mesmo sentido, o entrevistado “E” considera o perigo de choques culturais: 

Os riscos maiores que eu acho que podem acontecer são esses riscos inerentes às 

diferenças culturais entre diferentes povos. Costumes que são aceitos aqui que não 

são aceitos em outros países e vice-versa, isso acaba criando às vezes no ambiente 

universitário e na própria sociedade comportamentos que acabam distorcendo. Então 

às vezes preocupa um pouco essa diferença cultural. Ela precisa ser trabalhada. Não 

é só o estudante chegar aqui e você largar ele de alguma forma dizer para ele que na 

nossa cultura e no nosso ambiente tais e tais coisas são permitidas, tais e tais não são 
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permitidas. O principal risco na minha opinião... são baixos, mas que existem é esse 

choque cultural. Isso é uma coisa importante que não pode ser esquecida 

(ENTREVISTADO E, 2018). 

 

Para o entrevistado “G”, a dependência de políticas externas ameaça a sustentabilidade 

do processo dentro da universidade, por isso, políticas específicas e contínuas são essenciais: 

 
Eu acho que isso tem que ser uma política de governo que se adote para que haja 

uma sustentabilidade e um processo contínuo de intercâmbio entre essas 

universidades, senão você vai ficar sempre circulando mesmo no entorno do Brasil, 

o que é ruim porque eu acho que com a globalização, com essa visão de olhar o 

mundo também lá fora é importante que você possibilite oportunidades tanto de 

professores técnicos e alunos para ampliar (ENTREVISTADO G, 2018) 

 

A UFC enxerga mais riscos inerentes a esse processo do que a Universidade Federal 

de Rio Grande do Sul. Segundo Mueller (2013), os entrevistados não são unânimes à 

existência de riscos. Alguns negam que possa haver riscos inerentes ao processo, outros 

apontaram o risco da propriedade intelectual e foi levantado a possibilidade de estudantes 

estrangeiros levarem uma imagem negativa da instituição por não existir estrutura de 

hospedagem para recepcionar intercambistas.  

Quando perguntados sobre os benefícios da internacionalização para o IFCE, a ênfase 

recai sobre os aspectos de mobilidade acadêmica.  

O entrevistado “A” destaca a formação cidadã e construção de valores: 

 
Nós tornarmos os nossos cidadãos cearenses internacionais. Nós temos feito isso por 

todo o estado. Se torna referência as boas lições aprendidos e o disseminar dessas 

experiências. Então propiciar a internacionalização, que você tenha pessoas nesses 

locais, nesses municípios que inclusive são entrevistados na rádio local, se tornam 

referência. Que essas pessoas possam transformar suas comunidades. Então eu 

coloco isso, você estar transformando as pessoas, oportunizando, dando 

oportunidade de crescimento e engrandecimento, inclusive o internacional. A 

instituição como um todo ter o seus valores, ela ser vista como uma instituição que 

compreende toda essa dimensão hoje do mundo globalizado (ENTREVISTADO A, 

2018). 

 

O entrevistado “B” enxerga benefícios na perspectiva da pós-graduação, também 

associando ao conhecimento de outras culturas: 

 
Primeiro é o ganho que ele tem pessoal do ponto de vista da experiência, da 

pesquisa, do curso de pós-graduação, relação com outras culturas, uma integração 

permanente com a universidade que ele fez a pós-graduação. Esse ganho é de forma 

direta e permanente porque ele está aqui, ele vai repassar para os outros, ideias 

novas ele aplica. Então a instituição ganha de forma direta e de forma duradoura. Do 

ponto de vista indireto, quando se trata de estudantes, é um estudante, que, quando 

ele volta, ele volta também valorizando o que nós temos aqui e também 

apresentando para os demais colegas o quanto foi importante o conhecimento de 

outras culturas e tudo. Esse estudante, quando ele termina o curso, ele vai para um 

mundo do trabalho, para uma empresa ou na própria sociedade onde ele está inserido 

como uma pessoa de uma visão internacional.  (ENTREVISTADO B, 2018). 
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Os benefícios citados pelo entrevistado “C” são derivados das razões apontadas 

anteriormente: 

Primeiro, consolidação da sua marca, mostrar que ele é grande e que ele é necessário 

a este país. Outro é a experiência ímpar que você vai ter com seus alunos de 

realidade de mundo, até mesmo que os nossos alunos e os outros alunos vejam que 

nós temos muita coisa boa, mas que nós temos muito que melhorar e que os alunos 

vejam que nós temos muita coisa e que eles também têm muito que melhorar. Então 

essa troca de experiência.(...) Questões relacionadas a recursos, captação de 

recursos. A questão relacionada ao fato que você rompe as fronteiras, não físicas, 

mas você gera um capital humano espetacular. O IFCE ganha em capital humano, 

que é o mais importante (ENTREVISTADO D, 2018). 

 

A opinião do entrevistado repousa também na formação de capital humano não apenas 

do ponto de vista de qualificação, mas de colocar “alma” nos processos. Segundo o 

entrevistado, laboratórios no exterior têm equipamentos, mas não tem alma humana, e no 

IFCE é o contrário, de modo que a internacionalização permite um completar o que falta no 

outro. 

Quando questionados sobre a existência de riscos na internacionalização, apenas o 

entrevistado “D” visualiza algum risco no processo: 

 
Principalmente nos que se referem à inovação. Há um risco de você estar com um 

grande processo de inovação que pode gerar uma enorme riqueza para o país ou para 

a instituição e a internacionalização acabou extraindo essa possibilidade (...) (outro 

risco é) se ela não for uma internacionalização bem realizada, expor você como um 

ponto frágil e não interessante para a internacionalização.  (ENTREVISTADO D, 

2018) 

 

A falta de riscos percebidos pode ser resultado de um processo de internacionalização 

incipiente, ou seja, as experiências internacionais da instituição ainda concentram-se na 

mobilidade acadêmica de professores e alunos, enquanto que na UFC a maior experiência 

com ações de internacionalização permitiu enxergar diversos riscos associados e queixas 

voltadas para experiências pessoais.  

É interessante que não foi destacado o corte de orçamento como riscos à atividade de 

internacionalização, visto que o número de bolsas de intercâmbio sofreu redução nos anos 

recentes, especialmente do Programa Ciência sem Fronteiras, que chegou a ofertar 29 bolsas 

em 2014 e em 2016 apenas 01. 

Na UNILAB, diversos benefícios foram citados pelos entrevistados, prevalecendo a 

qualificação de alunos e professores entre os mais citados. Uma dessas citações foi feita pelo 

entrevistado “Q”: 

 
O principal produto de uma universidade é o estudante. Um estudante que sai 

qualificado... Eu acho que nós deveríamos focar muito em dois pontos: a 
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qualificação técnica e a qualificação humanística. Se ele sair qualificado como 

pessoa, com o objetivo de ajudar os outros, mesmo que ele... Porque ajudar os outros 

sempre nos ajuda (Entrevistado Q). 

 

O entrevistado “R” acrescenta o fortalecimento de língua estrangeira e a elevação da 

UNILAB a patamares de universidades de prestígio: 

 
Com o avanço da pesquisa e pós-graduação. Se ela é internacional, se ela está 

internacionalizada, a pesquisa e a pós-graduação vão virar estrangeiro em um âmbito 

ou em um patamar melhor, tornando as instituições mais capacitadas e concorrentes, 

está dentro do perfil das universidades internacionais. Outra vantagem de uma 

internacionalização em um âmbito mais geral é permitir a segunda língua para os 

docentes, discentes e técnicos. Em uma das perguntas que a Capes fez recentemente 

sobre internacionalização, uma pergunta recorrente: como está o nível de língua 

estrangeira dos nossos alunos, professores e técnicos? Isso precisa. Com a 

internacionalização, com a implementação dessas ações, essa melhoria da segunda 

língua seria bem interessante. E uma terceira é trazer... é a oportunidade dos 

professores e alunos terem experiências mesmo internacionais, vivenciarem outras 

realidades (ENTREVISTADO R, 2018). 

 

O entrevistado “S” considera o diálogo com diversas instituições o principal benefício 

da internacionalização, não só para a instituição, mas para aqueles beneficiados pelas políticas 

afirmativas no contexto da UNILAB: 

 

Ela cresce muito em relação a isso, para além dessa dimensão de espaço físico. Ela 

aprimora o conhecimento que ela busca produzir ou busca aperfeiçoar através das 

interlocuções do dia a dia, do contexto, do processo de formação dos seus 

estudantes, estudantes dos mais diversos países, estudantes quilombolas, estudantes 

indígenas, estudantes negros, estudantes dos movimentos sociais, dos movimentos 

negros. Ela ganha nesse aspecto porque ela fortalece sua postura de uma 

universidade singular dentro do contexto das universidades e que busca ser a porta 

de entrada para muitos estudantes que nunca pensavam em chegar à universidade. 

Aproximadamente mais de 80% dos nossos estudantes é egresso de escola pública. 

Então a UNILAB é uma grande política afirmativa no Brasil. E o governo brasileiro 

está de parabéns nesse sentido (...) Esse papel social que a instituição tem é 

fenomenal dentro desse contexto atual de uma menina do interior que nunca entrou 

em um avião e entra em um avião para fazer seis meses de mobilidade acadêmica no 

Canadá, na Holanda. Para eles realmente é a concretude de um segundo sonho: entra 

na universidade e conhecer o mundo. É um dos grandes benefícios que a UNILAB 

tem (ENTREVISTADO S, 2018). 

 

Portanto, a qualificação de alunos e docentes, além do cumprimento da missão 

institucional constituem-se os principais benefícios no processo de internacionalização da 

UNILAB. O forte objetivo social ao qual a UNILAB está atrelada, tanto pela cooperação 

solidária como pela origem dos estudantes brasileiros, é refletida nas respostas dos 

entrevistados sobre a internacionalização mudar a vida dos estudantes e enriquecê-los 

culturalmente e profissionalmente. 
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5.3 Círculo de internacionalização das IFES 

 

A etapa final da pesquisa consiste em descrever as etapas do processo de 

internacionalização das IFES estudadas, de acordo com círculo de internacionalização de 

Knight (1994), modelo teórico abordado anteriormente que estrutura um conjunto de etapas 

que incentivam a cultura da internacionalização dentro das instituições. As nove etapas do 

modelo são: 1) Análise do Contexto; 2) Conscientização; 3) Comprometimento 4) 

Planejamento; 5) Operacionalização; 6) Implementação; 7) Revisão; 8) Reforço; 9) Efeito de 

Integração. 

 

5.3.1 Análise do contexto 

 

O contexto da internacionalização envolve elementos internos e externos à instituição. 

No âmbito interno, a UFC concebe a internacionalização como atividade intrínseca a qualquer 

universidade, mas só agora vem sendo tratada de um ponto de vista institucional. Em sua 

maioria, os entrevistados destacam a mobilidade acadêmica e a pesquisa como os principais 

meios para tornar a universidade uma instituição internacional. 

A internacionalização relacionada à pesquisa está bem evidenciada na construção do 

Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade (PDI) dos anos 2018-2022. A 

internacionalização figura como um dos princípios norteadores na concepção do PDI. No eixo 

Pesquisa, os objetivos relacionados à internacionalização são a melhora nos rankings 

acadêmicos (THE, QS Ranking, RUF e congêneres) e a consolidação a pós-graduação com 

inserção internacional pelo aumento de programas de pós-graduação com nota CAPES 6 ou 7 

(UFC, 2018).  

O Plano de Internacionalização da UFC, documento que trata das políticas de 

internacionalização da universidade para o ensino, pesquisa e extensão, esclarece como a 

pesquisa e a mobilidade acadêmica ocupou importante papel na internacionalização:  

 

A experiência internacional dos professores, técnicos,  alunos  e  colaboradores  da  

universidade  fica  em  evidência  nos  indicadores globais   da   universidade,   

resultado   das   parcerias   internacionais   em   projetos   e publicações. Essa 

experiência, acumulada, sobretudo, ao longo dos últimos vinte anos com a criação  

dos  primeiros  doutorados  e  atualmente  avaliados  com  Conceito  6  na CAPES, 

trouxe forte inovação acadêmica e se difundiu da pós-graduação para outras áreas  

da  universidade.  Recentemente, dado  o  intenso  intercâmbio  dos  programas  de 

duplo-diploma e do Programa Ciência sem Fronteiras, a UFC passou a redefinir suas 

graduações, sobretudo em Ciências Exatas e Engenharias,  em moldes mais abertos  

à internacionalização (...)De   forma   semelhante,   a   atração   de pesquisadores 

tem sido apoiada pelo programa de professores visitantes da UFC com foco em 
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internacionalização e inovação (UFC, 2017, p.11). 

 

Ainda no Plano de Internacionalização da UFC, os objetivos específicos para cada 

também evidencia como a pesquisa se mostra mais consolidada em relação aos outros eixos. 

Na análise dos verbos de ação para cada objetivo, é recorrente uso de verbos para denotar algo 

que já vem sendo praticado tais como “Ampliar”, “Fortalecer”, “Intensificar”, 

“Institucionalizar”, “Reforçar” e “Flexibilizar”, que se repetem em 40% dos objetivos 

específicos citados. No quantitativo de objetivos específicos, a pesquisa também obtém maior 

destaque com 22 listados, enquanto que o ensino contém 14 e a extensão 2.  

Em uma fala sobre internacionalização, o entrevistado G afirma que “(é preciso) fazer 

com que a gente tire esse foco de que internacionalização só vincula pesquisa” (2018), que 

demonstra que a internacionalização da UFC está fortemente vinculada à pesquisa e pós-

graduação. 

É notável destacar que criação da Pró-Reitoria de Relações Internacionais em 2017 

marcou definitivamente a institucionalização da internacionalização na UFC. No entanto, o 

interesse em atividades internacionais é antiga, remontando à gestão do Prof. Antônio Martins 

Filho, primeiro reitor da UFC. Em 1957 é criada a Divisão de Intercâmbio e Expansão 

Cultural. Em 1974 é criada a Comissão de Assuntos Internacionais, evoluindo posteriormente 

para Coordenadoria de Assuntos Internacionais em 1987 (UFC, 2017). Atualmente, a 

PROINTER conta com 3 coordenações: Coordenação de Mobilidade Acadêmica, 

Coordenação de Intercâmbio e Convênios Internacionais e Coordenação de 

Internacionalização Linguística.  

Além da criação da PROINTER, a Resolução nº 45/2017 do Conselho Universitário da 

UFC aprovou em setembro do mesmo ano o Plano de Internacionalização da UFC (PIN), 

citado anteriormente, um documento com políticas de internacionalização voltadas para o 

ensino, pesquisa e extensão, além da apresentar estrutura, mensurada através de indicadores. 

O documento integra o Plano de Desenvolvimento Institucional para planejar ações e 

estratégias que estimulem a internacionalização nas unidades acadêmicas e nos campi do 

interior (UFC, 2018). 

Junto à aprovação do PIN, o Conselho Universitário, por meio da Resolução nº 

46/2017 aprova o Comitê de Internacionalização (COMINTER), que visa a assessorar a 

Reitoria e a PROINTER no acompanhamento e aprimoramento da política e da gestão 

institucionais da politica de internacionalização da UFC. Adicionalmente, a COMINTER 

representa um esforço de implantar mecanismo de avaliação e procedimentos sobre 
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internacionalização na universidade (UFC, 2017). 

Ressalte-se que a proposta do Plano de Internacionalização ocorreu antes do 

lançamento do PDI da UFC. Segundo o entrevistado “E”, isso ocorreu para possibilitar que a 

UFC disputasse o edital da CAPES do Programa Institucional de Internacionalização: 

 

Bem, a gente foi muito motivado por um programa que a Capes lançou, que eu não 

sei se você tem familiaridade, que se chama PRINT (...). A nova missão desse 

programa, que é chamado Print, eu acho que ela corrige uma fragilidade do 

programa anterior em exatamente colocar na responsabilidade das universidades a 

elaboração dos seus planos de internacionalização, usando principalmente a pesquisa 

e pós-graduação como um meio para fazer isso. Então, motivados por essa iniciativa 

da Capes, a gente elaborou a nossa política, até porque fazia parte da exigência da 

Capes ter essa política, e a gente construiu essa política de forma participativa, ou 

seja, com contribuição da comunidade, dos professores, também da mesma forma 

dos estudantes (ENTREVISTADO E, 2018). 

 

Em agosto do presente ano, é divulgado o resultado do edital PRINT, e a UFC ficou 

selecionada entre as 25 instituições contempladas entre mais de 100 que disputaram. A 

escolha da UFC é forte evidência que a institucionalização da internacionalização é crescente 

e estruturada dentro da universidade. Sobre a seleção e a institucionalização, o Prof. Henry 

declarou: 

 

"Trata-se, sem dúvida, de uma grande vitória, num processo em que 

concorreram mais de 100 instituições. Tendo escolhido a internacionalização 

como um dos seus eixos estruturantes de gestão, a UFC se colocou na 

vanguarda ao adotar várias iniciativas, como a criação da Pró-Reitoria de 

Relações Internacionais [PROINTER] e de todo um ambiente propício ao 

desenvolvimento da proposta (...) Esse resultado reflete o alto nível de nossa 

pesquisa e pós-graduação, que muito ganharão com a nova fonte de 

financiamento, a qual contempla auxílio para missões de trabalho no 

exterior, recursos para manutenção dos projetos, bolsas no exterior e no País. 

Portanto, o PRINT representa um grande incentivo à mobilidade e 

cooperação internacional (UFC, 2018). 

 

No IFCE, a internacionalização é percebida principalmente na mobilidade acadêmica, 

com compartilhamento de experiências discente e docente e formação de estudante com 

consciência cidadão e cultural.  

O PDI do IFCE em vigência destaca como a mobilidade é tema central da 

internacionalização. Os objetivos, ações ou iniciativas do PDI relacionados ao tema 

internacionalização estão (IFCE, 2014): 

a)Promover o intercâmbio discente em nível internacional; 

b) Parcerias com centros de P&I de excelência nacionais e internacionais com 

objetivo de fortalecer a pós-graduação; 
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c)Promover relações interinstitucionais em nível internacional; 

d) Capacitar a comunidade acadêmica em idiomas estrangeiros; 

e)Promover intercâmbio de docentes e técnicos em nível internacional. 

 

É perceptível como ao IFCE tem maior foco na mobilidade acadêmica, justificando as 

respostas dos entrevistados em torno da formação profissional e experiências. Além disso, nas 

entrevistas, ficou evidente que a preocupação maior na internacionalização é a formação de 

alunos, docentes e técnico-administrativos. Na perspectiva dos alunos, o carro-chefe da 

internacionalização é o Programa IFCE Internacional, criado e gerenciado pela Assessoria de 

Relações Internacionais, que já levou mais de 100 alunos para intercâmbio no exterior. Em 

2016, o programa concedeu 13 bolsas para intercâmbio, que corresponde a 76,4% da 

mobilidade acadêmica estudantil. Em anos anteriores, o programa chegou a contemplar 27 

bolsas, mas as questões orçamentárias reduziram o número. 

A concepção de internacionalização pelos entrevistados da UNILAB é associada à 

missão institucional, que é formar recursos humanos que contribuam com a integração entre o 

Brasil e os demais países membros da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa – CPLP, 

especialmente os países africanos, bem como promover o intercâmbio cultural, científico e 

educacional. 

No mais, a internacionalização é vista de diferentes formas pelos entrevistados. O PDI 

esclarece que a internacionalização da UNILAB tem como objetivo estabelecer a cooperação 

técnica entre os países em desenvolvimento, com ênfase nos países da CPLP (Angola, Cabo 

Verde, Guiné-Bissau- Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tome e Príncipe e Timor 

Leste e foco na cooperação Sul-Sul. A UNILAB conta com a Pró-Reitoria de Relações 

Institucionais, responsável por representar a instituição em reuniões da CPLP e da Associação 

das Universidades da Língua Portuguesa, além de supervisionar estudantes internacionais, sua 

permanência e retorno para país de origem e mediar possíveis conflitos entre estudantes 

brasileiros e internacionais. Importante mencionar que as relações institucionais atribuídas a 

essa pró-reitoria incluem comunicação com entes nacionais, por exemplo, as prefeituras da 

Região do Maciço de Baturité, localização geográfica da UNILAB. 

 

5.3.2 Consciência 

 

Segundo Knight (2004), na integração de uma dimensão internacional nas atividades e 

processos de uma universidade, a comunidade acadêmica precisa ter consciência dos 



131 

 

benefícios e riscos da internacionalização. Nesse sentido, os entrevistados foram convidados a 

opinar se eles consideram que a comunidade acadêmica tem consciência do assunto. 

Em relação à UFC, a conscientização ainda é falha, por diversos motivos. Para o 

entrevistado “L”, a gestão ainda não conseguiu atingir todos os públicos, necessitando 

instrumentalizar a busca pelo interesse: 

 

Eu acho que a gente precisa chegar mais na ponta, como eu digo, essa mensagem 

precisa chegar mais na ponta. Este ano a gente deve fazer dois grandes seminários 

sobre pontos e temas de interesse internacional que vão de alguma maneira ser ações 

que vão beneficiar esse processo de internacionalização e eu acho que isso vai trazer 

um interesse maior, vai trazer uma participação maior. O estudante, o jovem, sempre 

que ele é colocado diante dessas oportunidades, a adesão é fantástica. E eu acho que 

a gente tem que instrumentalizar isso. Eu acho que agora nós precisamos sair mais 

da fase do planejar, da concepção, eu considero suficientemente maduro, e passar 

para ter mais ações concretas (ENTREVISTADO L, 2018) 

 

 

O entrevistado “M” destaca que o auge do Programa sem Fronteiras exerceu um  

grande papel de divulgação das ações de internacionalização da universidade. No que diz 

respeito à atuação da própria UFC, o respondente afirma que a criação da PROINTER e o 

empenho dos pesquisadores junto com seus resultados alcançados são formas de conscientizar 

os estudantes da importância da internacionalização, ou seja, a conscientização dos alunos 

está fortemente relacionada à atuação das próprias unidades acadêmicas: 

 

(...) você tem a criação de pró-reitoria, você tem grupos de pesquisa envolvendo 

alunos de graduação, pós-graduação e professores, tem os cursos de pós-graduação 

que estão em nível internacional. Tudo isso cria um ambiente que onde eles estão 

presentes obviamente os alunos buscam e sentem a internacionalização mais 

presente. A gente manda professor para o exterior, alunos, recebe alunos e 

professores. Por exemplo o Labomar. O Labomar frequentemente... eles têm um 

intercâmbio muito forte porque é uma área estratégica deles. Se você falar nisso no 

Labomar é uma coisa que é presente e deve estar na agenda dos alunos, da 

expectativa deles. Se você for para outros cursos onde não há essa realidade 

obviamente que a visão de internacionalização é bem menor. Depende muito da 

realidade de cada unidade acadêmica ou até cursos de graduação (ENTREVISTADO 

M, 2018). 

 

O entrevistado “G” alega que o corpo docente possui consciência desse processo 

devido ao aperfeiçoamento dos instrumentos de comunicação da universidade, mas, quanto 

aos discentes, ainda há passividade deles na busca por se conscientizar: 

 
Eu diria que houve um avanço muito forte. Todos os professores hoje sabem e 

reconhecem, até porque melhorou muito a parte da comunicação da universidade de 

divulgar essas ações. Os eventos são muito divulgados, são solicitados. Mas eu 

ainda vejo que há uma certa passividade principalmente dos alunos de buscar. A 

gente tinha, por exemplo, o Ciência Sem Fronteiras, que eu acho que tinha uma 

marca muito próxima da universidade, todo mundo sabia, todo aluno queria, lutava 
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para poder ter uma bolsa para ir para o exterior (...)Porque óbvio que facilita muito 

você ter um recurso específico do governo brasileiro, mas quando isso não ocorre a 

gente tem que buscar  (ENTREVISTADO G, 2018). 

 

Para o entrevistado “N”, os docentes, principalmente da pós-graduação, são 

conscientes e motivados quanto à internacionalização, mas os estudantes ainda não se 

encontram da mesma maneira, falta despertar interesse e melhorar a comunicação: 

 
Olha, eu acho que tem havido uma... A administração tem sido mais proativa, essa 

administração, com certeza do que a gente vinha vendo. Do ponto de vista de 

professores, eu acho que – principalmente da pós-graduação, que é o que eu estou 

mais ligado, na pós-graduação – os professores também dentro dessa perspectiva, 

estão motivados. Eu acho que a UFC tem mantido... Talvez entre os alunos pudesse 

haver uma... entre os discentes pudesse haver algum tipo maior de (pressão). Mas 

talvez isso dependa muito do curso e do ser humano (...)Então eu acho que a 

instituição talvez pudesse trabalhar mais em motivar o pessoal para se equipar para 

esse processo. Porque por mais que você diga, fale e ofereça recurso, se não tiver 

possibilidade de comunicação não existe. Para mim esse é o maior entrave 

(ENTREVISTADO N, 2018). 

 

Infere-se, a partir dos comentários, que a conscientização ocorre de forma assimétrica 

no âmbito interno da universidade. Administração Superior mostra-se consciente e 

incentivadora do processo. No corpo docente, constam assimetrias, com tendência de áreas 

com cursos de pós-graduação ter mais consciência do processo do outras. Essa consciência 

chega a grandes níveis nos cursos de pós-graduação com nota CAPES 6 ou 7.  

Não obstante, há indícios que a grande maioria não está consciente do processo. A 

UFC tem se esforçado na divulgação de ações da universidade voltadas para a 

internacionalização, assim como divulgação de pesquisas locais publicadas 

internacionalmente. A edição de maio de 2017 do Jornal da UFC apresenta como matéria de 

capa “Os Caminhos que Levam à Internacionalização”. Na entrevista com o Prof. Henry, 

Reitor da UFC, o artigo destaca que o caminho da internacionalização perpassa pelo 

aperfeiçoamento dos acordos internacionais, com definições mais claras e resultados mais 

efetivos. No momento, os convênios mais visados são aquelas relacionadas à mobilidade 

acadêmica internacional, permitindo a concessão de duplos diplomas para graduandos e 

acordos de cotutela para estudantes de doutorado (modalidade que permite realizar a tese sob 

a responsabilidade de dois orientadores, um no Brasil e outro em país estrangeiro) (UFC, 

2017).  

Embora a maioria dos discentes não tenha consciência do processo de 

internacionalização que vem ocorrendo na UFC, há casos positivos de estudantes que 

tomaram consciência do processo e tomaram ações a respeito. O Projeto de Apoio ao 

Intercambista (PAI) é um projeto de extensão criado por estudantes vinculados à Faculdade de 
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Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado Executivo (FEAACS). A 

ideia surgiu a partir da experiência de um estudante da UFC que realizou um intercâmbio na 

Alemanha e lá encontrou toda estrutura de acolhimento. Impressionado, resolveu aplicar o 

que viu lá na UFC. Atualmente como programa, o PAI seleciona anualmente discentes da 

UFC para atuarem como padrinhos ou madrinhas, ficando responsáveis por recepcionar os 

intercambistas no aeroporto, levá-los aos locais onde ficarão hospedados, ajudá-los nos 

trâmites burocráticos. A interação resulta em benefícios e experiências para estudantes 

brasileiros e estrangeiros. Até 2017, 85% dos estudantes intercambistas tinham padrinho ou 

madrinha. O PAI adquiriu tamanho êxito que o Plano de Internacionalização da UFC tem 

como um dos objetivos do eixo “Extensão” a institucionalização do programa e ampliação de 

ações nesse sentido, tais como eventos específicos para os visitantes internacionais para 

divulgar o conhecimento do país, cultura e sociedade. Esse relato mostra que a consciência 

pode ser despertada a partir da pesquisa sobre o tema, como é o caso do estudante 

coordenador do projeto (UFC, 2017). 

No IFCE essa conscientização existe em todos os níveis, segundo os entrevistados. 

Para o entrevistado “B”, pode-se dizer que há conscientização porque todos os níveis 

administrativos se empenham em divulgar editais e ações em suas unidades acadêmicas: 

 

Se olhar assim e falar 100% não sai correto, mas a grande maioria sim. Porque esse 

nosso programa, um programa interno nosso, que é esse IFCE Internacional, ele é 

bem distribuído em todos os campos do Estado do Ceará. É feito um edital, este 

edital tem suas regras e lá tem a seleção dos estudantes. Isso é bem divulgado no 

campus. Os alunos participam disso. A própria gestão do campus, a direção divulga 

bem. De certa forma eles têm conhecimento, até porque nós temos aqui no Instituto 

Federal alguns fóruns e a própria assessoria participa e tudo. Talvez um aluno que 

esteja entrando agora não tenha ainda conhecimento, mas uma grande parte da 

instituição, ele entende que a instituição tem o seu setor que cuida disso e que... 

Volto a dizer, gostaríamos que a gente pudesse estar hoje em uma atuação bem 

maior, bem mais ampla, mas o determinante é o orçamento (ENTREVISTADO B, 

2018). 

 

 

O entrevistado “A” afirma que a internacionalização foi amplamente debatida na 

construção do PDI do IFCE, que contou com grande participação da comunidade acadêmica. 

Outro ponto é que as constantes divulgações das ações da Assessoria de Relações 

Internacionais do IFCE (ARINTER) estão entre as notícias mais curtidas nas redes sociais: 

 

Eu acredito que agora, com a construção desse PDI, que ele se tornou bem mais 

universal, a ser feito online, com a participação aberta a todos, internos e externos, 

ele passa a ser bem mais... Sabe-se, a comunidade sabe que existe o pensar nessa 

direção. E as metas que eu citei aqui, as estratégias do PDI das relações 

internacionais estão entre as mais curtidas, entre as mais sugeridas no que foi feito 
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de construção. Então usamos uma ferramenta aberta, onde você propaga bastante. 

Precisamos avançar em uma página bilíngue, talvez na home page da assessoria, 

onde você... Mas já me foi falado pela Diretoria de Comunicação Social que as 

notícias internacionais, os feitos internacionais da instituição estão entre os cinco 

mais curtidos. Então isso por si só fala tudo, né? (ENTREVISTADO A, 2018). 

 

Para o entrevistado “C”, a grande busca e interesse pelos editais do Programa 

Internacional é uma prova de como os alunos estão interessados na internacionalização. Ao 

mesmo tempo, esses editais são intensamente divulgados nas unidades acadêmicas, assim 

como dito pelo entrevistado “B”: 

Todo mundo tem porque todo mundo quer ir. Os editais são divulgados... Quando 

tem os editais, eles vêm aqui na Pró-Reitoria de Ensino para a gente divulgar no 

acadêmico, que é onde os alunos têm acesso. A gente divulga. Aí barra exatamente 

no problema do idioma, porque tem que ter o inglês. A gente tem que romper a 

barreira do idioma. Nos campi é uma loucura, que os alunos às vezes querem ir, mas 

não têm o idioma, os professores querem participar, os alunos... Quando tem uma 

seleção a comunidade inteira tem conhecimento. Quando eles retornam para o 

campus é uma festa. Tu precisa ver. Eles voltam, retornam, eles se tornam uma 

coisa... "Fulano está chegando. Fulano voltou.". O campus se torna aquela coisa 

impressionante. É lindo ser internacional dentro da nossa instituição 

(ENTREVISTADO C, 2018). 

 

Segundo o entrevistado “D”, a maioria da comunidade acadêmica tem consciência 

desse processo porque ela enxerga esforço real da instituição em promover a 

internacionalização. As exceções são atribuídas a servidores mais novos, que ainda estão se 

adaptando e conhecendo a instituição: 

 

Eu diria que não na totalidade, mas as pessoas que sabem da importância da 

internacionalização têm consciência. Entenda, como é uma política muito nova, a 

pessoa ainda não tem a noção que ela está efetivamente implantada no Instituto, mas 

no momento que toma a ciência que ela existe ela imediatamente sabe da 

importância. Ela não conhece, mas quando conhece ela sabe a importância. Os que 

conhecem naturalmente sabem da importância. O que tem que ser feito é uma maior 

informação das ações de internacionalização que estamos tendo. Porque 

internacionalizar exige recursos e o momento que estamos vivendo não permite isso. 

Corajosamente esta instituição tem feito a internacionalização. "Professor, quantos 

conhecem o trabalho da internacionalização no IFCE?". Eu acredito que algo em 

torno de 40% a 60% das pessoas conhece. Porém, os outros 60% vão conhecer 

porque ainda não se inteiraram sequer do IFCE. Quase 50% dos nossos servidores 

são novos e os outros 50% tem mais de quinze anos (ENTREVISTADO D, 2018). 

 

A partir das falas dos entrevistados, depreende-se que a consciência de 

internacionalização é voltada para mobilidade acadêmica de estudantes e servidores. O 

resultado é compreensível visto que na própria concepção do conceito dada pelos 

entrevistados anteriormente é enfatizada a questão de experiências acadêmicas e profissionais. 

A história recente de internacionalização, aliada à criação recente de graduação e pós-

graduação não possibilita a comunidade acadêmica enxergar (ainda) como a 

internacionalização ocorre na pesquisa. Pode-se perceber, comparando com a situação da 
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UFC, que a consciência da internacionalização está diretamente relacionada com as ações já 

estabelecidas e conhecidas pela comunidade do que aquelas constantes em instrumentos de 

planejamento, tais como o PDI. 

No tocante à UNILAB, os entrevistados consideram que a comunidade acadêmica tem 

consciência do processo porque a ideia do ser internacional parte da própria criação da 

UNILAB. Essa consciência pode ser validada sob diversos aspectos.  

O entrevistado “Q” defende que a maioria tem consciência porque isso é parte do 

cotidiano da UNILAB: 

Eu acredito que a maioria tem sim... Eu acredito que... Inclusive as pró-reitorias, que 

lidam mais diretamente... O nosso grupo da saúde, eles tentam dar todo o apoio, 

mostrar... Tanto que quando os estudantes chegam eles têm todo um 

acompanhamento e têm um assessoramento. O conhecimento, essa riqueza de troca 

de informações fica mais fortalecida em um do que em outros. Mas eu acredito que 

essa compreensão haja entre os estudantes, há entre os professores, claro, em maior 

proporção em um e outro, que isso faz parte, mas eu acho que... Até porque o 

próprio curso trabalha dando essa noção, os cursos de História, Antropologia. 

Evidentemente nos cursos mais técnicos acredito que talvez essa dimensão com os 

outros países internacional não seja tão detalhada quanto nos cursos de 

humanidades, especificamente nas áreas específicas de História, Antropologia, 

Sociologia etc. Mas eu acho que cabe a cada um de nós mostrar que essa relação 

deve ser enfatizada para o fortalecimento de nós e dos estudantes que vêm de outros 

países (ENTREVISTADO Q, 2018). 

 

 

Para o entrevistado “S”, a conscientização é um processo gradativo, principalmente 

para os servidores técnico-administrativos, que aprendem à medida que desenvolvem suas 

atividades: 

Esse processo da sensibilização e conscientização é gradativo (...)ao longo desses 

oito anos, eles têm uma outra leitura em relação à instituição e o que é estar 

vocacionada para a internacionalização e também têm uma outra compreensão em 

relação aos grandes desafios macro e em pequena dimensão também que a 

instituição vivencia hoje. Nessa conjuntura, eu vejo em relação aos professores, os 

técnicos... 100% dos nossos técnicos são brasileiros, nós não temos servidores 

técnicos estrangeiros. Eles na medida em que vão se inserindo no quadro de carreira 

e entendendo como é a proposta da universidade vão compreendendo essa dinâmica, 

que tem diferença em relação às outras instituições (...)A rotatividade de servidores é 

um outro aspecto que também dificulta eles entenderem um pouco mais sobre essa 

conjuntura do processo da internacionalização, mas como eles estão inseridos dentro 

das pró-reitorias que tratam, que lidam com essa internacionalização 

(ENTREVISTADO S, 2018). 

 

Nesse mesmo sentido, o entrevistado “T” entende que a consciência se forma 

gradativamente: 

Eu acho que alguns sim, mas nem todos. Eu acho que... Vamos pensar em termos 

percentuais, vamos pensar 20%, 30%, para ser otimista, talvez entenda essa 

importância de tudo isso. Mas eu acho que esse número deveria ser muito maior 

para daí ganhar mais peso e reforçar isso aí, que eu vejo, entendo que é fundamental 

para a universidade (ENTREVISTADO T, 2018). 
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A UNILAB tem empreendido esforços para dialogar com a comunidade acadêmica o 

binômio internacionalização e interiorização, que são elementos essenciais para sua 

identidade.  Em 2017, por exemplo, a 4ª Edição da Semana Universitária da UNILAB teve 

como tema “Os Desafios da Internacionalização e da Interiorização do Ensino Superior”. O 

evento foi organizado por parceria entre as Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de 

Extensão, Artes e Cultura, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Pró-Reitoria de 

Políticas Afirmativas e Estudantis e Diretoria de Educação Aberta e a Distância (DEAAD) 

(UNILAB, 2017). 

Um dos fortes artefatos que promovem a conscientização da internacionalização na 

UNILAB é a arte e cultura. Anualmente, são promovidas atividades artísticas com temas 

transversais que envolvem Cultura Africana, Nordeste Brasileiro, interiorização e 

internacionalização. Essa transversalidade ocorre também na área de Letras, por meio da II 

Semana Internacional de Letras: saberes da Licenciatura em Letras e políticas de 

interiorização e internacionalização do ensino público. Outro destaque são projetos de 

extensão para desenvolvimento de inglês voltado para mobilidade estudantil (UNILAB, 2017) 

O Festival das Culturas é um evento anual destinado à promoção da cultura brasileira, 

africanas e asiáticas que têm em comum o passado como colônia portuguesa e a resistência 

para conceder liberdade a seus povos. Atualmente, a cerimônia está em sua terceira edição.  

Outra evidência que indica o esforço da UNILAB na busca de conscientizar os 

discentes sobre a internacionalização da instituição é o Guia do Estudante elaborado pela Pró-

Reitoria de Graduação. No documento, um dos trechos afirma que: 

 

É por isso que, além de brasileiros, a UNILAB recebe, tanto no Estado do Ceará 

quanto no Estado da Bahia, estudantes oriundos de Angola, Cabo Verde, Guiné-

Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Ainda em fase de 

consolidação, a UNILAB está voltada para que você tenha as melhores 

oportunidades acadêmicas possíveis. Procure aproveitar ao máximo essas 

oportunidades. Não se contente em aprender o básico, busque sempre ir além 

(UNILAB, 2016, p.5) 

 

De fato, a conscientização sobre a importância da internacionalização é cotidiana na 

UNILAB. Enquanto que na UFC há uma forte promoção da imagem da instituição e da 

pesquisa, no IFCE a conscientização centra-se na mobilidade acadêmica, na UNILAB a 

conscientização volta-se para as questões culturais e as relações com os países lusófonos. 

Mais uma vez, esse tipo de consciência decorre da própria missão institucional.  

Convém registrar a fala do entrevistado “R” alertando que a conscientização sobre 

internacionalização não abrange ainda os riscos e ameaças ao processo, no caso dos 
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estudantes, não estão cientes ainda sobre o gargalo financeiro e as dificuldades para 

permanência. 

 

5.3.3 Comprometimento 

 

No âmbito da UFC, o nível de comprometimento sobre a internacionalização é grande 

na Administração Superior e os programas de pós-graduação entrevistados. Como explicado 

anteriormente, a UFC empreendeu muitos esforços no sentido de institucionalizar a 

internacionalização e conquistar recursos em editais promovidos pelas CAPES e outros 

órgãos de fomento.  

Segundo o entrevistado “P”, a gestão tem estimulados os programas de pós-graduação 

e estes têm reagido ao estímulo: 

 

Eu penso que sim. Eu penso que ela tem sido cada vez mais institucionalizada. O 

incentivo para essa internacionalização é cada vez mais evidente. Isso tem sido 

colocado como uma meta para os programas, e os programas têm reagido e os 

programas têm buscado essa internacionalização (ENTREVISTADO P, 2018). 

 

O entrevistado “J” reflete que esse esforço institucional tem influência de políticas 

nacionais, que estimularam a gestão e, por sua vez, motivam os cursos: 

 

É uma das prioridades. A UFC está trabalhando muito nessa direção. Não só a UFC, 

isso foi uma política nacional. O Ciência Sem Fronteiras foi uma dessas ações de 

internacionalização, que você desse mobilidade para que a pesquisa no Brasil fosse 

uma pesquisa conectada com a pesquisa do mundo todo (ENTREVISTADO J, 

2018). 

 

Para o entrevistado “M”, a falta de recursos atrapalha a priorização da 

internacionalização: 

 
Nós poderíamos ter uma participação mais efetiva? Poderíamos. Mas dependeria de 

mais recursos. E que infelizmente esse momento atual limita muito. Mas se você 

comparar a UFC com as outras brasileiras, com as outras federais, a universidade se 

encontra também em posição de destaque não só pelas mudanças em termos 

organizacionais, de organização de pró-reitoria, ter um pró-reitor dessa área 

participando dos colegiados superiores, você ter a participação efetiva no edital 

agora que vai trazer recursos razoáveis para a universidade. Tudo isso nos coloca em 

uma situação de destaque no Brasil (ENTREVISTADO M, 2018). 

 

Em opinião divergente, o entrevistado “G” considera que o período atual sem recursos 

não deve limitar a priorização das atividades de internacionalização, mas sim pensar em 

estratégias de obter mais recursos, o que exige trabalho. Além disso, considera também que os 
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alunos ainda assumem uma posição passiva nesse processo: 

 

Mas eu ainda vejo que há uma certa passividade principalmente dos alunos de 

buscar (...)E eu acho que a gente tem que começar a puxar talvez essa marca que 

ficou muito solidificada dentro da universidade e ampliar para fazer com que os 

alunos, os professores e os técnicos também busquem novas formas de 

financiamento para que possam fazer algum intercâmbio, fazer algum trabalho fora. 

Porque óbvio que facilita muito você ter um recurso específico do governo 

brasileiro, mas quando isso não ocorre a gente tem que buscar. Então eu acredito que 

está faltando ainda ter quase um caça-projetos, caça-editais de internacionalização 

para que a gente comece a disseminar e para que haja uma concorrência maior entre 

os projetos (ENTREVISTADO G, 2018). 

 

No âmbito da pós-graduação, pode-se afirmar que os programas apresentam 

comprometimento com a internacionalização. No Programa de Pós-Graduação em Física, por 

exemplo, todo o corpo docente possui alguma experiência internacional. O programa 

atualmente tem 15 alunos realizando doutorado-sanduíche na Europa e nos EUA, que 

representa 20% do total de alunos matriculados no doutorado! No Programa de Pós-

Graduação em Ciências Médicas tem atualmente 2 alunos realizando intercâmbio na Austrália 

e 1 irá em novembro para o Canadá.  

A UFC conta atualmente com dez cursos de pós-graduação com inserção internacional 

(CAPES 6 ou 7) e vários programas com nota 5 e lutando para ingressar no grupo anterior. A 

UFC tem o comprometimento de até o ano de 2022 conseguir elevar pelo menos mais um 

programa de pós-graduação. 

Não se pode afirmar, porém, que todas as áreas estão desenvolvendo o processo de 

internacionalização. O entrevistado “G” relata que docentes oferecem resistência ao processo 

de internacionalização: 

 

A gente sabe que existem alguns professores que ainda pensam que a universidade 

deve circular dentro do seu entorno regional, dentro do país, que a gente tem que 

preservar, e eu acredito que sim, nós temos que preservar essa nossa identidade 

cultural, essa nossa identidade social. Mas a gente não pode colocar uma venda nos 

olhos e imaginar só entre nós esse diálogo é satisfatório para haver um crescimento 

do país. É importante que a gente converse, dialogue com esses professores que têm 

essa resistência. Eu até respeito, mas em um mundo globalizado como o que nós 

vivemos hoje é impossível você fechar as portas e trabalhar só entre si 

(ENTREVISTADO G, 2018). 

 

O entrevistado “M” observa que diferentes empenhos entre diferentes áreas são 

influenciados pelas próprias políticas nacionais, que privilegiam algumas áreas em detrimento 

de outras: 

 

Há determinadas áreas, como Centro de Ciências, Centro de Tecnologia, Labomar...  
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nessas unidades é uma coisa realmente muito frequente, existe a possibilidade e os 

alunos e professores veem isso acontecendo. Em outras áreas não. Em outras áreas 

demanda um investimento muito maior, as próprias políticas do Governo Federal 

limitam a participação de aluno das áreas de humanas e ciências sociais, como foi no 

Ciência Sem Fronteiras. O próprio governo já delimitou determinadas áreas. 

Ciência, tecnologia e área de saúde pode, as outras acabam ficando mais limitadas. 

Não podemos falar que há um ambiente igual e nunca haverá porque depende das 

áreas, depende das políticas não só da universidade como do Governo Federal 

(ENTREVISTADO M, 2018). 

 

Para o entrevistado “L” é evidente que algumas áreas de conhecimento são mais 

internacionalizadas dentro da universidade: 

 
Eu acho que naturalmente nas áreas onde a gente tem mais desenvolvimento de 

pesquisa, nas áreas de excelência é um processo que é facilitado, isso facilita 

muito. Mas nós temos muitos atrativos, por exemplo, na área social, que a gente 

precisa explorar e mostrar esse potencial. Então eu acho que as coisas... A 

tendência é que essa diferença que hoje é marcante, que a gente tem áreas 

chamadas duras, as áreas tecnológicas muito mais internacionalizadas, eu acho que 

a tendência é que essa diferença se reduza com o processo da internacionalização. 

O que a gente vem descobrindo, eu digo não só a gente mas também o mundo de 

fora, é toda uma riqueza que existe nas chamadas tecnologias sociais 

(ENTREVISTADO L, 2018). 

 

Portanto, deduz-se que na Universidade Federal do Ceará há comprometimento pela 

Administração Superior, por meio de seus esforços e reformas estruturais implementadas para 

tornar a organização sensível ao processo de internacionalização. Da mesma forma, docentes 

e discentes dos programas de pós-graduação mostram-se comprometidos com esse processo. 

No entanto, entre as áreas de conhecimento o comprometimento é variado, pois algumas áreas 

são desprivilegiadas de participar mais ativamente por não haver estímulos, outras podem 

considerar sua área de atuação alheia a esse processo. 

No IFCE, os entrevistados sinalizam para comprometimento de toda a instituição para 

a questão da internacionalização. De acordo com entrevistado “B”, a internacionalização é 

prioridade total na instituição: 

 

Há uma prioridade total (...). Eu mesmo tenho prospectado aí, tenho participado 

sempre de missões no exterior (...) o próprio Instituto tem uma parceria já de longo 

prazo e isso faz com que a gente consiga um ganho para a rede como um ganho 

local. Então eu tenho ido, feito contatos com os reitores de outras universidades, 

institutos politécnicos e a gente tem assinado os protocolos de intenção de parceria 

para que a gente consiga prover mobilidade dos nossos professores. A nossa ideia é 

que seja uma mão dupla, ou seja, que, além do envio tanto de professores, técnicos 

administrativos e de estudantes, a gente possa receber também (ENTREVISTADO 

B, 2018). 

 

 

O entrevistado “A” pondera que há comprometimento de todos na instituição, mas é 

preciso reconhecer que a internacionalização é recente e muitos e há os que se encontram fora 
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do processo, sobretudo pela questão do idioma:  

 

O pensar internacional já existe, pelo menos em nível de gestão, a compreensão, mas 

é uma conquista. Conquista porque é tudo muito novo, como eu mencionei, 14 anos 

entre 110 anos. É toda uma história. É tudo muito novo para muitos. E ainda tem 

muitos os excluídos, as pessoas que não dominam qualquer outro idioma. Como 

você se internacionaliza sem dominar um outro idioma? Português é belíssimo, 

muito nos honra falarmos o português, é a quinta língua mais falada do mundo, mas 

o mundo acadêmico da pesquisa, da inovação, do empreendedorismo não está 

falando português (ENTREVISTADO A, 2018). 

 

Para o entrevistado “D”, a busca atual do IFCE é ampliar e consolidar a 

internacionalização, visto que se trata de algo muito recente na história do IFCE e, por isso, 

necessita ainda ser amadurecido por todos, inclusive pelas pró-reitorias.  

Na visão do entrevistado “C”, o comprometimento e priorização da 

internacionalização do IFCE torna-se evidente pelo sucesso do Programa IFCE Internacional 

e pela nota máxima adquirida pelos Campi Sobral e Juazeiro do Norte no quesito 

“internacionalização”, pelo MEC: 

 

O IFCE tem crescido muito, e nas relações internacionais. Dentro dos Estudos 

Federais, no Estudo Federal do Ceará, ele tem se destacado bastante em relação à 

internacionalização. Sempre, sempre nós alunos têm participado de convênios 

através do IFCE Internacional, através das relações internacionais. Inclusive no 

nosso recredenciamento um item que foi muito bem destacado foram as relações 

internacionais que nossa instituição tem com o exterior (ENTREVISTADO C, 

2018). 

 

No relatório de recredenciamento do IFCE, o Campus Sobral obteve nota 5 (máxima) 

no quesito internacionalização. De acordo com o documento, o campus atingiu as metas de 

mobilidade acadêmica discente para países como Estados Unidos, Portugal e Itália. O alcance 

da meta foi atingido devido à existência do Programa IFCE Internacional e do Programa 

Ciências sem Fronteiras (IFCE, 2018). 

No que diz respeito ao comprometimento, a Reitoria e a ARINTER demonstram maior 

grau de comprometimento com o tema. Mesmo com cortes orçamentos, a ARINTER tem 

garantido a manutenção do Programa IFCE Internacional, que representa a principal ação 

voltada para internacionalização no âmbito do IFCE. A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação vem ganhando maior comprometimento com a internacionalização 

visando fortalecer os cursos de pós-graduação, pois, como entrevistado “A” afirma, sem 

internacionalização não há pós-graduação. 

Na UNILAB, há consenso entre os entrevistados pelo comprometimento em relação ao 

tema. O entrevistado “R” destaca que o comprometimento de docentes e técnicos decorrem do 
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próprio cumprimento das atividades, visto que a estrutura da UNILAB é voltada para a 

cooperação entre os países lusófonos. 

O entrevistado “S” comenta que há diferenças entre as áreas de conhecimento, em que 

algumas áreas se sobressaem na busca de se internacionalizar: 

 

Isso a gente percebe muito claramente. Dependendo da área do instituto, que aqui 

nós não somos departamentos, a velocidade desse processo da internacionalização 

tem acontecido em ritmos distintos. Porque a universidade, como uma forma geral, a 

gestão acadêmica em nível das reitorias, pró-reitorias e vice-reitoria aponta os 

caminhos. Por exemplo, a UNILAB assina acordo de coopera com o Instituto 

Politécnico de Coimbra para fazer uma dupla diplomação. Se daí para a frente 

haverá a mobilidade de alunos, de professores vai depender muito também dessa 

dinâmica interna do corpo docente do curso dentro daquele instituto para concretizar 

as ações dia a dia. Você vai perguntar: "Não tem um edital de mobilidade acadêmica 

na Unilab específico?". A gente desenha esse tipo de edital, mas ele está sempre 

atrelado à necessidade de recursos financeiros para custear bolsas, passagens, 

diárias, seguro, que precisa para esse tipo de mobilidade para outro país da Europa 

por exemplo. Isso a gente percebe que há diferenças por áreas de conhecimento dos 

cursos mesmo (ENTREVISTADO S, 2018). 

 

Em harmonia com a fala anterior, O entrevistado “R” corrobora que há diferenças no 

processo de internacionalização entre diferentes áreas: 

 

As áreas tecnologias têm uma tendência mais forte de ter internacionalização, por 

exemplo, na pesquisa, de ter intercâmbio internacional, mas a gente também tem 

projetos na área de ciências humanas de algumas universidades dos países africanos 

(ENTREVISTADO R, 2018).. 

 

Na visão do entrevistado “U”, a UNILAB tem muitas pessoas com comprometimento 

à internacionalização, mas há aqueles que praticam a internacionalização em discurso, mas na 

prática muitos deixam a desejar: 

 

 
(...) alguns trabalham muito e lutam muito para isso aqui na universidade. Tem 

pessoas que há anos batalham para que esse processo continue, cada um faz o seu 

trabalho com muita honestidade, com muito empenho. Alguns reconhecem da 

comunidade acadêmica, mas com certeza tem pessoas que... Alguns têm o discurso 

muito bonito em relação a isso, ao internacional, mas que na prática, no operacional 

não fazem nada para que de fato isso dê certo e outras pessoas acho que têm um 

desconhecimento mesmo (ENTREVISTADO U, 2018). 

 

Logo, as três IFES demonstram relativo comprometimento com a internacionalização. 

No caso da UFC, o comprometimento é mais evidente na Administração Superior e nos 

cursos de graduação e programas de pós-graduação consolidados internacionalmente, além de 

que há áreas que há um comprometimento natural da comunidade visto que sua área de 

conhecimento propicia mais experiências e oportunidades internacionais. No IFCE, o 
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comprometimento é assimétrico, cabendo o peso maior à ARINTER, e outras instâncias se 

comprometem no limite que tange suas atividades. A comunidade acadêmica, composta por 

discentes, docentes e técnicos possuem crescente interesse no tema específico da mobilidade 

acadêmica devido a iniciativas da Administração Superior em criar mecanismos que façam a 

mobilidade acadêmica um processo sustentável. Quanto à UNILAB, o comprometimento é 

associado ao próprio empenho das atividades rotineiras, visto que ações internacionais são 

figuras centrais da atuação da UNILAB. Por isso, observa-se bastante atuação de diferentes 

órgãos em promoção de atividades interculturais e dialógicas com o tema, em especial na 

lusofonia. Devido a essa característica da UNILAB, é indefinível até que ponto a comunidade 

acadêmica está comprometido com o processo. 

 

5.3.4 Planejamento 

 

Na etapa de planejamento foi investigada a existência de políticas formais sobre 

internacionalização e como se deu a definição de tal politica. 

O ano de 2017 foi um marco para a internacionalização da Universidade Federal do 

Ceará, por meio de ações que tornaram o tema institucionalizado e oficial dentro da 

universidade com a criação da Pró-Reitoria de Relações Internacionais, a elaboração do PDI 

onde a internacionalização é um dos princípios norteadores e a elaboração do Plano de 

Internacionalização da UFC (PIN), documento que contém objetivos gerais e específicos da 

universidade no ensino, pesquisa e extensão.  

Sobre a elaboração do Plano de Internacionalização, o entrevistado “L” sintetiza como 

se deu a participação dos diversos setores da universidade: 

 

A gente trabalhou com as pró-reitorias, com os pró-reitores das áreas, 

principalmente das áreas-fim da universidade, ou seja, graduação, pesquisa e pós-

graduação, extensão. Obviamente a Pró-Reitoria de Relações Internacionais teve um 

papel importante nisso. A gente já tinha uma experiência anterior que não foi 

esquecida, pelo contrário, ela serviu também de base, as experiências prévias da 

universidade com internacionalização, uma análise das colaborações, das 

cooperações que a gente tinha tido, tudo isso foi levado em consideração, discutido, 

colocado então em uma perspectiva e estabelecidas as metas para nós alcançarmos 

sermos uma universidade atraente, interessante aos olhos externos, ao mesmo tempo 

universidade engajada na contemporaneidade, nas questões atuais que preocupam o 

mundo todo e também uma preocupação muito forte de que os nossos convênios não 

traduzissem só um mero acordo, como se chamava antigamente, um convênio 

guarda-chuva, que na medida do possível os nossos acordos deveriam ter focos bem 

estabelecidos, bem definidos para que a gente pudesse aproveitar o máximo, 

primeiro, o potencial que a gente tem aqui. Porque o que atrai os convênios 

internacionais são os pontos de excelência (ENTREVISTADO L, 2018). 
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O entrevistado “I” diz que os programas de pós-graduação foram convocados para 

participar, com a criação de um produto que incluísse todos: 

A gente participou de várias reuniões, de vários comitês, colaboramos e aí saiu um 

produto aí com a cara de todo mundo ou pelo menos aproximadamente parecido 

com o que a gente gostaria (...)Bem, o que foi posto lá foi o que a UFC poderia 

ajudar os programas, o que ela poderia contribuir (...)O que depende da UFC é 

basicamente a parte burocrática de aprovar projetos internacionais. Basicamente 

isso. É facilitar o trabalho. É basicamente não atrapalhar a gente (ENTREVISTADO 

I, 2018). 

 

O entrevistado “O” confirma a participação de todos os coordenadores de pós-

graduação: 

 
Os coordenadores da pós-graduação foram chamados pela Pró-Reitoria de Pesquisa 

para participar da discussão desse ((ininteligível)) inclusive. Tivemos reuniões sim. 

Inclusive no edital que está em vigor, ele está até em fase de julgamento, os 

programas foram convidados para apontar as linhas de pesquisa que seriam 

prioridades para serem contempladas nesse edital. Teve participação direta sim. 

Todos os coordenadores de pós-graduação foram chamados e participaram disso 

(ENTREVISTADO O, 2018). 

 

O entrevistado “J” fornece exemplos de sugestões dadas para o plano de 

internacionalização e atesta que nem todas foram acatadas: 

 

(Atuamos) no plano de internacionalização com representações. Nós temos 

representações em instâncias superiores que propuseram muitas coisas no plano de 

internacionalização. Inclusive eu posso dar exemplos: contratação de professor-

visitante, facilitação para a vinda de pesquisadores de fora. Com outras ações que 

(não) estiveram no plano da internacionalização também (ENTREVISTADO J, 

2018). 

 

O entrevistado “G” descreve como ocorreu a extensão foi participante da elaboração 

do PIN:  
 

A gente compreende que a extensão universitária perpassa na formação do aluno e 

também na formulação de pesquisas. Então é impossível você pensar em um aluno 

que absorve conhecimento, conhece novas teorias que ele não aplique, que ele não 

dialogue com a comunidade externa da universidade. Então nós sempre sinalizamos, 

primeiro, a importância que nós também tenhamos esse olhar de como alunos da 

nossa universidade podem fazer esse intercâmbio com outras universidades em nível 

internacional a partir de projetos de extensão. Então nós solicitamos que houvesse 

uma inserção e que a gente monte junto do Fórum Nacional para que a gente consiga 

ter editais que possibilitem esses alunos a irem e também recebermos alunos de 

outras universidades. Então acredito que esse diálogo com a PROINTER tem sido 

bem interessante, há uma abertura com relação a isso. Ainda é lento, a gente percebe 

isso, até porque não existe em nível de Governo Federal uma alocação de recursos 

para que essa extensão universitária tenha mais autonomia para abrir editais que 

deem essa chance, essa oportunidade de alunos irem para outros países ou mesmo 

para outros locais dentro do próprio país (ENTREVISTADO G, 2018). 

 

O entrevistado “M” destacou que a participação na definição dos objetivos específicos 

do eixo “Ensino” no PIN concentrou-se nas atualizações e flexibilizações curriculares e na 
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capacitação de alunos em línguas estrangeiras: 

 

(Participamos) principalmente com a possibilidade de ter os registros corretos da 

participação dos nossos alunos de graduação. Eu acho que esse ainda é um problema 

que a gente tem: como registrar efetivamente não só a participação dos nossos 

alunos no exterior como também registrar a participação de alunos estrangeiros no 

Brasil. Essa é uma ação. A outra envolve uma maior qualificação dos nossos alunos 

para prepará-los para uma eventual experiência no exterior. Por exemplo, no PDI 

está especificado que deveria incentivar a oferta de componentes curriculares em 

idiomas estrangeiros e coisa e tal, compartilhar disciplinas graduação-pós, de forma 

que os alunos estrangeiros também pudessem participar. Mas uma das coisas mais 

importantes que acabou de ser decidida e está sendo implementada agora é a 

participação dos docentes das Casas de Cultura dentro do ensino de graduação 

(ENTREVISTADO M, 2018). 

 

Adicionalmente, o mesmo entrevistado informa que no PDI da UFC a área de 

internacionalização não teve contribuição da área de ensino porque cada pró-reitoria esteve 

muito concentrada em seu próprio eixo. 

Portanto, constata-se que a UFC produziu normativos e documentos institucionais que 

suportassem o processo de internacionalização que vem sendo implementado vigorosamente. 

Em relação à etapa de planejamento do PIN, a UFC preocupou-se em convocar os setores 

envolvidos com a internacionalização para definição dos objetivos e metas e ser buscadas. 

Pela análise do PIN, é possível perceber que o plano apresenta objetivos bem definidos e 

separados por eixo de atuação. Os objetivos se coadunam com os preconizados no PDI da 

UFC, lançado posteriormente (o PIN foi lançado antes para viabilizar participação da UFC no 

edital PRINT).  

A leitura do PDI e do PIN assevera que as discussões propostas pelos entrevistados 

foram incluídas como objetivos a ser perseguidos. A partir da fala dos entrevistados, é 

possível associar os objetivos específicos perseguidos às estratégias citadas por eles (quadro 

19). Ressalte-se que o quadro não é exaustivo, mostra apenas os mais citados por eixo; na 

prática, são 39 objetivos específicos, sendo 22 do eixo pesquisa, 14 do ensino e 3 do eixo 

extensão. 

 

Quadro 21 - Relação entre Estratégias Programáticas e Objetivos Específicos do PIN 

ETAPA – PLANEJAMENTO 

Eixo Estratégias Programáticas Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currículo Internacionalizado 

Objetivo 3.3.3.: Propor políticas 

continuadas de atualização e 

flexibilização curriculares, 

garantindo respostas rápidas às 

demandas da internacionalização 

em  termos  de conteúdo, práticas e 

perfis profissionais adequados ao 
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ENSINO 

mercado global; 

 

- Objetivo 3.3.4.: Delinear 

mecanismos flexíveis de 

integralização curricular que 

permitam a acomodação de 

diferentes matrizes e fluxos  

temporais,  facultando  a  

mobilidade  de estudantes nos dois 

sentidos; 

 

 

 

 

 

Estudo de Línguas Estrangeiras 

- Objetivo 3.3.10.: Ampliar a oferta 

de exames de certificação em 

línguas estrangeiras, incluindo o 

CELPE-BRAS, à comunidade 

interna e externa da UFC; 

 

- Objetivo 3.3.11.: Consolidar e  

ampliar  as  ações  do  Programa  

Idiomas  sem  Fronteiras,  ou  de 

programas congêneres, no âmbito 

da UFC; 

 

- Objetivo 3.3.12.: Fortalecer e 

ampliar os  programas de  leitorado  

em  línguas  estrangeiras  na UFC. 

 

 

 

 

 

EXTENSÃO 

 

 

Parceiros de pesquisas acadêmicos 

e de outros setores; 

 

Professores e palestrantes 

visitantes 

- Objetivo 3.4.1.: Estimular a 

parceria de  projetos  de  pesquisa,  

desenvolvimento  e  inovação  na 

UFC com empresas estrangeiras, 

na busca de suporte financeiro para 

a realização de suas  ações,  assim  

como conferir  um  perfil  

internacional  ao  Parque  

Tecnológico, induzindo e 

viabilizando a participação de 

empresas internacionais; 

 

- Objetivo 3.4.3.: Promover a vinda 

de pesquisadores estrangeiros para 

realizar atividades de Extensão. 

 

 

 

 

 

PESQUISA 

 

 

 

 

Mobilidade Acadêmica 

- Objetivo 3.2.9.: Intensificar os 

programas de intercâmbio, visando 

ao compartilhamento na orientação 

de graduandos e pós-graduandos 

com pesquisadores atuando no 

exterior; 

 

- Objetivo 3.2.11.: Institucionalizar 

mecanismos de mobilidade 

acadêmica entre instituições de 

ensino superior nacionais e 



146 

 

internacionais, atraindo jovens 

talentos científicos  e pesquisadores 

altamente   qualificados   para   

desenvolver   atividades   de   

ensino  e pesquisa. 

Fonte: Autor (2018) 

 

No IFCE, o principal instrumento de planejamento da internacionalização é o Plano de 

Desenvolvimento Institucional. Segundo o entrevistador “A”, o primeiro PDI do IFCE já 

abordava a internacionalização. Resgatando o PDI 2005-2010, quando a instituição ainda era 

Centro Federal de Educação Tecnológica, verificou-se que a menção à internacionalização foi 

por meio de um objetivo: realização de intercâmbios com organismos internacionais 

utilizando a tecnologia de videoconferência.  

No PDI 2009-2013, já como IFCE, as menções à internacionalização foram ampliadas. 

Além de repetir o objetivo anterior, os novos objetivos e ações criados relacionaram-se 

inteiramente com a pesquisa: para a melhoria da visibilidade da produção científica e 

tecnológica (objetivo) foi atribuído o aumento do intercâmbio com universidades e centros de 

pesquisa nacionais e internacionais (ação específica 1) e intensificação da divulgação dos 

produtos da atividade acadêmica do Campus Fortaleza, nacional e internacionalmente (ação 

específica 2). O segundo objetivo, também relacionada com pesquisa foi Consolidar as 

atividades de pesquisa e iniciação científica nas áreas de atuação do campus e como ação 

específica foi estabelecido a viabilização de recursos para garantia de recursos para 

apresentação de trabalhos científicos regionais, nacionais e internacionais (Campus Juazeiro 

do Norte). O PDI 2009-2013 foi caracterizado por abordar objetivos por campus. À época 

existiam 9 campi: Fortaleza, Juazeiro do Norte, Cedro, Maracanaú, Quixadá, Limoeiro do 

Norte, Sobral, Crato e Iguatu. 

No PDI atualmente vigente, a internacionalização deu um grande salto quanto à 

abrangência dos seus objetivos. Esse PDI é caracterizado por adicionar novas ideias como a 

preocupação em promover o intercâmbio discente em nível internacional, o interesse em 

promover relações interinstitucionais em nível internacional, a iniciativa em capacitar a 

comunidade acadêmica em idiomas estrangeiros e a promoção do intercâmbio dos servidores 

docentes e técnicos. 

A formulação do planejamento da internacionalização do IFCE coube quase 

exclusivamente à ARINTER, com a possibilidade de sugestões, conforme explica o 

entrevistado “A”: 
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Logicamente nós fizemos apresentações, principalmente agora. É uma ferramenta 

que vem evoluindo. Se você tivesse participado, você veria como foi a construção 

do primeiro PDI do segundo PDI do terceiro PDI, deste de agora. Nós temos 

evoluído na forma do debate, de como elaborar, temos aprimorado, cada vez tem 

sido melhor. Esse terceiro agora já foi com contribuição online, sugestões. Nós 

tivemos webconferência, as pessoas interagindo, público interno e externo opinando, 

sugerindo. Logicamente você dá um norte, mas você não é absoluto. Tem hora que a 

sua bússola pode sair um pouco da direção e você precisar de outros. Então é um 

trabalho em conjunto, mas existe logicamente uma liderança de cada área no 

entendimento de nós construirmos algo que é compatível com a instituição como um 

todo. Não são devaneios, tudo é com muita base do que é palpável e exequível 

(ENTREVISTADO A, 2018). 

 

O entrevistado “C” afirma que a responsabilidade pelas políticas de 

internacionalização é da ARINTER: 

 
A Pró-Reitoria de Ensino não trabalha mais focada nessa parte de 

internacionalização porque nós trabalhamos mais na qualidade do ensino. Quando 

nós trabalhamos nessa qualidade do ensino, o que nós trabalhamos mais é focar a 

parte dos currículos. Nós estamos trabalhando muito agora na qualidade do ensino 

na parte da qualidade dos idiomas, colocando a parte dos idiomas, o espanhol como 

segunda opção nos cursos integrados. Nessa parte nós estamos trabalhando. Até 

porque nós temos aqui dentro da reitoria a Assessoria de Relações Internacionais, 

que o PDI dela que foca exatamente na parte de internacionalização 

(ENTREVISTADO C, 2018). 

 

 

O entrevistado “D” vincula as ideias e políticas de internacionalização à figura do 

Assessor de Relações Internacionais. Segundo o entrevistado, o assessor quem sempre teve a 

iniciativa no assunto no âmbito do IFCE: 

 
Quando essa política foi feita, o professor Gutenberg era o pró-reitor de extensão da 

instituição. O professor Gutenberg sempre teve uma veia de internacionalização. No 

ponto, olhando o IFCE, diferentemente das instituições que você deve ter visitado... 

O IFCE tem dez anos. Ele começou a ter uma política de internacionalização real 

quando se instalou em uma Instituição Federal de Ensino Superior. Há algumas 

outras ações pontuais no passado: um professor que conheceu alguém e aí iniciava-

se essa questão. Mas a política em si foi implantada com o professor Gutenberg, 

através do IFCE Internacional e de ações em nível de extensão, porque essa política 

estava dentro da Pró-Reitoria de Extensão pelo perfil do pró-reitor de extensão na 

época, que é o professor Gutenberg, que iniciou essas ações de internacionalização, 

acordos entre a instituição e as outras instituições (ENTREVISTADO D, 2018). 

 

 

Ainda segundo o entrevistado “D”, a participação de outras pró-reitorias na 

formulação da política é indireta, sendo mais explícito o apoio que elas dão a ARINTER nesse 

processo.  

O entrevistado “B” ratifica o papel protagonista da ARINTER na política, mas lembra 

de que o conceito central parte da Reitoria: 
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A política é de certa forma criada no âmbito da reitoria. E esse departamento 

(ARINTER) é o que alimenta praticamente na prática o dia a dia essa relação com as 

unidades que nós temos. Nós temos hoje 32 unidades no Estado do Ceará e nessas 

unidades eles entendem bem a importância da internacionalização porque isso é de 

certa forma alimentado, difundido pela própria Assessoria de Relações 

Internacionais da Reitoria, que ela hoje já necessita até de uma ampliação pela 

dimensão dos nossos convênios e acordos que temos com várias universidades e 

institutos em vários países (ENTREVISTADO B, 2018). 

Na UNILAB, o Plano de Desenvolvimento da Institucional é atualmente o documento 

oficial que norteia as ações. A análise do PDI revela que o tema internacionalização encontra-

se devidamente transversalizado em todos os órgãos administrativos. Além dos objetivos da 

Pró-Reitoria de Relações Institucionais (PROINST), as outras pró-reitorias apresentam seus 

próprios objetivos para internacionalização. O quadro 20 resume as principais propostas 

voltadas para o assunto. 

 

Quadro 22 - Objetivos de internacionalização por Pró-Reitoria na UNILAB – PDI 2016-

2021 

ÓRGÃO OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pró-Reitoria de Relações Institucionais 

Aprimorar  os  mecanismos  institucionais  de  

intercâmbio  acadêmico  entre comunidades   

acadêmicas   de   países   parceiros   e   outros   

que   pretendam cooperar com a Universidade 

para fins realização de seus objetivos e missões; 

Instituir e implantar o Conselho de Integração 

Internacional, de  caráter consultivo; 

Destinar, na moradia em construção, 

apartamentos  para  professores  e pesquisadores 

visitantes; 

Criar centros de pesquisas básica e aplicada 

com perspectiva de cooperação internacional; 

Manter e aprimorar os  mecanismos  atuais  de 

cooperação internacional através das instituições 

de que a UNILAB participa; 

Realizar propostas de participação em projetos 

de pesquisa internacionais de interesse da  

Universidade nos campos acadêmicos de sua  

atuação; 

Em parceria com  instituições  brasileiras  e/ou  

internacionais, participar de projetos de  

formação  de  recursos  humanos  para  atuação  

em  instituições de saúde e/ou de ensino superior 

dos países parceiros. 

 

 

 

 

 

Pró-Reitoria de Graduação 

Desenvolver e  realizar   juntamente   com   a   

PROPAE, processo de nivelamento  ou  

recuperação  de  eventuais  deficiências  na  

formação  escolar básica de estudantes nacionais 

e internacionais; 

Ampliar oferta de disciplinas optativas  

relativas  a  línguas  estrangeiras modernas, no 

que couber, em cooperação com a PROEX; 

Planejar e implantar sistema de coordenação 
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de política de monitoria, de tutoria, de estágio 

articulada com os cursos de graduação e no que 

couber, e for possível, com as atividades  de  

extensão  e  política  de  mobilidade acadêmica. 

 

 

 

 

 

 

 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Criar centros de pesquisa teórica de cunho 

internacional nas  áreas  de ciências da natureza; 

Criar programa internacional de doutorado  em  

cooperação  com  países parceiros  e  os  que  se  

consorciarem, nos aspectos teóricos de  ciências  

da natureza; 

Criar cursos de mestrado profissional de  

interesse  comum  regional e de países parceiros 

nas áreas de ciências sociais aplicadas, 

humanidades, saúde e de tecnologias; 

Propor projeto de parque tecnológico voltado 

para desenvolver tecnologias apropriadas 

(tecnologias sociais), bem como tecnologias  

avançadas de interesse  local,  regional,  estadual  

e  de  países parceiros  e em parceria com 

entidades empresariais e públicas  e/ou  privadas  

regionais,  nacionais e internacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pró-Reitoria de Extensão, Artes e Cultura 

Oferecer cursos de extensão nos níveis de 

iniciação, aperfeiçoamento e especialização em 

parceria com instituições universitárias e de 

pesquisa nacionais e internacionais; 

Criar e implantar o Centro de Integração de 

Línguas e Culturas; 

Propiciar que estudantes internacionais 

africanos e timorenses participem de 

experiências do gênero como oportunidade de 

imersão na cultura brasileira e de contribuir com 

as que são próprias de suas respectivas culturas; 

Articular o desenvolvimento de ações 

culturais, eventos, projetos, programas e 

atividades voltadas para   temas   como   

igualdade   racial, identidades culturais, estéticas 

africanas, timorenses e de culturais dos demais 

países integrantes da CPLP; 

Propiciar a organização de oficinas de projetos 

com objetivo de estimular a comunidade 

acadêmica a apresentar propostas de captação de 

recursos junto a agências nacionais e 

internacionais de fomento. 
Fonte: UNILAB (2016) 

 

 

Apesar das inúmeras ações permeadas de internacionalização, a UNILAB ainda está 

finalizando um documento com políticas formais que regulem o tema na instituição. Sobre a 

elaboração e participação dos setores, o entrevistado “T” relata que: 

 

Essa formalização desse documento é uma coisa que está sendo trabalhada 
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nesse momento. Inclusive coincidentemente a gente tratou disso ontem com 

o coordenador nacional e internacional da pró-reitoria, que é o Carlos André, 

para que a gente pudesse encaminhar essa documentação para as outras pró-

reitorias e fechar o documento para ser encaminhado para o Consuni e 

aprovação do Consuni, que é esse documento que vai (...), é um documento 

de internacionalização, é um documento interno que está sendo elaborado. 

Foi finalizado já e revisado. Vai ser passado para as outras pró-reitorias, para 

as outras pró-reitorias darem um ok, está tudo ok, mas baseado também no 

PDI, o PDI da instituição. É como se fossem normatizações, normas 

vinculadas à internacionalização (ENTREVISTADO T, 2018). 

 

Ao encontro dessa narrativa, o entrevistado “S” atesta que a elaboração do documento 

que rege as políticas de internacionalização foi precedida de discussão com os diversos 

envolvidos, inclusive a comunidade universitária, e cita os pontos onde a Pró-Reitoria de 

Graduação influenciou diretamente: 

 

Esse documento que vem, que tenta buscar traduzir em alguma dimensão normas 

gerais desse processo de internacionalização tem sido uma construção diária entre as 

pró-reitorias para depois ser discutido com a comunidade universitária para que a 

gente possa chegar a um documento que efetivamente traduza o nosso modelo de 

cooperação a partir das nossas premissas, a partir do que está na lei de criação. A 

PROGRAD contribui nesse documento nos aspectos de mobilidade acadêmica, de 

pontos que tocam o currículo da graduação e o seu processo de internacionalização 

(ENTREVISTADO S, 2018). 

 

Em ponto de vista divergente, o entrevistado “U” explica que houve contato com 

outras pró-reitorias para solicitados de dados e informações de processos, mas nunca houve 

uma reunião específica para isso: 

 
Eles normalmente pediram alguns dados nos projetos (...), no que a gente está 

desenvolvendo de atividades (...)  de forma mais internacional, se a gente tem 

projetos mais internacionais. E a gente tem passado os dados que têm perguntado. 

Na verdade a gente ainda não fez uma reunião específica sobre isso – eu acredito 

que talvez ainda tenha algum documento antes de ir para o CONSUNI – mas a gente 

tem fornecido os dados que têm sido solicitados (ENTREVISTADO U, 2018). 

 

No que diz respeito à pesquisa e pós-graduação, o entrevistado “R” declara ter havido 

muita discussão na confecção do Plano de Políticas de Internacionalização: 

 
a gente teve toda a participação. Quem ajudou a começar a construir o plano... É o 

Plano de Políticas de Internacionalização. Então a gente discute muito o mestrado 

acadêmico, a participação do aluno de pós-graduação fazendo sanduíche, fazendo 

estágio de seis meses em outros estados, foi discutida a questão da língua, da oferta 

de cursos de língua, que ainda está deficiente, a questão da parceria em pesquisa. E 

aí se a gente não tem parceria em pesquisa dificilmente vai ter parceria em pós-

graduação ou o contrário, ou vice-versa, porque elas se internacionalizam. Tudo 

começa com graduação e pesquisa. Se eu não conheço pesquisadores de outras 

instituições, de outros países para fazer esse intercâmbio, essa internacionalização 

em termos de UNILAB é um pouco prejudicada, e isso está presente no Plano das 

Políticas da Internacionalização. A gente discutiu bem nesse tema 
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(ENTREVISTADO R, 2018). 

 

Até a finalização da pesquisa, o Plano das Políticas de Internacionalização não havia sido 

publicizado, o que impede a análise do teor documental para verificação do alinhamento das políticas 

estabelecidas com o que vem sendo praticado na instituição.  

 

A partir das narrativas, coliga-se que a formulação da política de internacionalização 

do IFCE ainda é centralizada em torno da Reitoria e da ARINTER. Tal constata-se pode ser 

explicada novamente pelo fato de o IFCE estar no início do processo de internacionalização, 

como falado anteriormente pelo entrevistado “A”, ao dizer que a internacionalização do IFCE 

começou em 2014, e isso pode ser corroborado pelo PDI a partir de 2014, que tem um olhar 

bem sobre a internacionalização bem diferentes dos anteriores. Em vista disso, os cursos e 

unidades acadêmicas do IFCE ainda são dependentes das políticas e objetivos estabelecidas 

pela ARINTER. Na UFC ocorre o movimento justamente oposto: há cursos de graduação, 

programas de pós-graduação e centros que possuem avançada importância internacional 

durante décadas e agora a UFC busca aproveitar a expertise já existente nessas unidades para 

institucionalizar as melhores práticas e transmitir unificadamente para o restante da 

universidade. Já o planejamento da UNILAB contempla a internacionalização em todo o seu 

contexto, visto que o tema permeia-se em todos os setores envolvidos. Diferencia-se do IFCE 

por não ser concebido em torno de um órgão específico, nem se assemelha à UFC, que 

planeja por meio da experiência de professores de reconhecimento internacional, mas sim 

pode ser resumido a partir da fala do entrevistado “S”: 

 
(...) ela tem tido essa experiência e o desafio de trabalhar processo de 

internacionalização a partir da sua construção no dia a dia. Porque a UNILAB, 

diferente de outras universidades, nasceu de um marco zero, de um processo de 

cooperação internacional a partir de um projeto de lei. Essas experiências, das quais 

nós não tínhamos uma referência para copiar, nós fomos construindo, trabalhando, 

aperfeiçoando e estudando o dia a dia (ENTREVISTADO S, 2018). 

 

 

5.3.5 Operacionalização 

 

Segundo Knight (1994) e Mueller (2013), a operacionalização consiste na organização 

detalhada das atividades e ações previstas na etapa do planejamento. Envolve delinear como 

cada ação contribui para atingir um objetivo estratégico e a responsabilidade dos setores 

nesses objetivos.  

O Plano de Internacionalização da UFC aborda mecanismos de estruturação e 

governança para viabilizar a operacionalização dos objetivos e ações propostos. Segundo o 
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PIN, a UFC deverá regular esse processo por meio de resoluções, editais e critérios de seleção 

as ações acompanhadas ou chanceladas em suas unidades e pró-reitorias acadêmicas para o 

estímulo à internacionalização com a utilização de recursos próprios ou de agências de 

fomento. De forma imediata, o PIN confere a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

(PRPPG) a responsabilidade pela gestão acadêmica, incluindo processos seletivos para as 

modalidades de financiamento de projetos e mobilidades e a Pró-Reitoria de Relações 

Internacionais (PROINTER) ficará encarregada pelos trâmites de formalização de convênios e 

mobilidade (UFC, 2017). Outrossim, o PIN destaca ações que devem ser praticadas de forma 

imediata, independente dos setores: 

 

4.1.  Induzir a formalização de convênios com universidades e demais instituições 

e/ou organizações estrangeiras. 

4.2.  Fomentar projeto na área de mobilidade acadêmica para alunos brasileiros e 

estrangeiros. 

4.3. Estreitar as relações da UFC com o setor de imigração da Polícia Federal e 

comos consulados honorários e vice-consulados estrangeiros locais, assim como 

orientar e apoiar estudantes e professores estrangeiros nos procedimentos 

burocráticos. 

4.4. Desenvolver, aperfeiçoar e complementar, de maneira continuada, o 

“marketing” internacional da UFC, na forma de apresentações para feiras e 

congressos internacionais. 

4.5.  Flexibilizar os regulamentos para facilitar que docentes do exterior possam 

ensinar em cursos regulares. 

4.6. Desenvolver uma política de estímulo de aprendizagem de línguas estrangeiras. 

4.7.  Acompanhar academicamente alunos em mobilidade out e criar formas de 

aproveitar suas experiências após o retorno destes. 

4.8. Facilitar o reconhecimento de créditos obtidos no exterior. 

4.9. Criar possibilidades e estimular o corpo discente a realizar estágios no exterior. 

4.10.   Desenvolver parcerias de colaboração bilateral no ensino, por exemplo, 

promovendo a adesão da UFC a escolas internacionais. 

4.11.  Estimular e promover a capacitação de servidores técnico-administrativos, 

preparando-os para o processo de internacionalização da UFC, por exemplo, pelo 

aprendizado de línguas estrangeiras e pelo conhecimento de outras culturas. 

4.12 Promover e divulgar internacionalmente processos de seleção na UFC para 

estudantes e professores. 

4.13.  Flexibilizar cronogramas e currículos com tendência à modularização em 

unidades de tempo conceituais mínimas que permitam a acomodação de diferentes 

matrizes curriculares. 

4.14.  Acompanhar as propostas de criação de novos cursos de graduação e de pós-

graduação, assim como acompanhar a avaliação institucional dos cursos já 

existentes segundo critérios internacionais: seja pela adoção, crítica e 

contextualizada, de temas, modelos e práticas internacionais de excelência; seja por 

evidências de inserção internacional dos recursos humanos e produção intelectual 

(UFC, 2017, p.10-11). 

 

Nessas ações imediatas não há atribuição de responsabilidade específica e nem formas 

de operacionalização. Não obstante, se há essa lacuna no Plano de Internacionalização, o 

Plano de Desenvolvimento Institucional traz os desdobramentos dos objetivos estratégicos em 

ações estratégicas e informa o principal responsável por sua operacionalização. Nos aspectos 
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da internacionalização, o quadro 21 exibe alguns objetivos estratégicas, ações de 

operacionalização e o responsável pela implementação: 

 

Quadro 23 - Relação entre objetivo, ação e responsabilidades no PDI UFC 2018-2022 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

RESPONSABILIDADE AÇÕES ESPECÍFICAS 

 

 

 

Implementar nos cursos de 

graduação e de pós-graduação, 

vigentes e a serem criados, 

currículos flexíveis para 

atenderem as necessidades de 

(...), internacionalização 

 

 

 

PROGRAD 

Intensificar a flexibilização 

curricular dos cursos de 

graduação e de pós-graduação,  

facilitando  o  aproveitamento  

dos  estudos  feitos  no  exterior  e  

facultando  a  mobilidade  de  

estudantes  brasileiros  e  

estrangeiros; 

 

 

PROGRAD/PRPPG/PROGEP) 

Promover o desenvolvimento da  

proficiência dos docentes e  

discentes  em línguas estrangeiras.  

 

CURSO/ 

UNIDADE ACADÊMICA 

Aproveitar as experiências 

adquiridas de estudantes e 

professores em mobilidade ou 

intercambistas estrangeiros para 

fins de compartilhamento de 

saberes.  

 

 

 

Consolidar em qualidade a 

pesquisa e os programas de 

pós-graduação na dimensão da  

Internacionalização 

 

 

PRPPG 

Definir política e gestão de 

pessoal e orçamentária para a 

contratação de visitantes, 

mediante demanda justificada, 

qualificada e planejada dos 

programas de pós-graduação, 

ressaltados impactos para a 

internacionalização e a promoção  

dos indicadores em avaliações. 

PRPPG Divulgar internacionalmente 

editais de contratação de 

professores e de processos 

seletivos para cursos de graduação  

e pós-graduação, além de 

oportunidades de bolsas e 

convênios. 

 

 

PRPPG 

Simplificar e internacionalizar 

processos de contratação com a 

elaboração de modelos 

competitivos de editais 

internacionalmente divulgados em 

sítios específicos de ofertas e 

oportunidades de trabalho, 

pesquisa e formação pós-

graduada.   
Fonte: UFC (2017). 
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Outro ponto que abrange a operacionalização é a criação de programas e previsão de 

recursos financeiros, orçamentários e de pessoal para assegurar o crescimento e continuidade 

do processo. Nesse último ponto, com base no que foi pesquisado, a UFC não trabalhou 

nesses pontos, havendo pontualmente algum programa que atenda a uma ação específica. Por 

exemplo, o Programa Idioma Sem Fronteiras, criado pelo MEC e executado pelas 

universidades, é um programa essencial para apoio da ação específica “Promover o 

desenvolvimento da proficiência dos docentes e discentes em línguas estrangeiras”, sob a 

responsabilidade da PROGRAD. Segundo o entrevistado “M” explica que a oferta de língua 

estrangeira de modo abrangente, incluindo disciplinas, é algo que ocorrerá no médio prazo, 

tendo em vista que a maioria dos alunos não tem proficiência mínima em idioma estrangeiro: 

 

Se o nosso aluno não tem uma proficiência mínima não adianta a gente oferecer 

inglês que eles não vão se beneficiar. Por isso que a iniciação das Casas de Cultura, 

dos professores das Casas de Cultura na graduação, é uma ação estruturante que vai 

ter um impacto de médio prazo nesse processo. O que acontece? O que a gente 

espera, e está até no PDI, mas ainda não temos ação direta agora, é oferta de 

disciplinas em inglês, francês, em outros idiomas que a gente possa atrair. Mas nós 

precisamos ter os nossos alunos também compreendendo e com um nível que a 

gente ainda não tem (ENTREVISTADO M, 2018). 

 

 Os cursos de pós-graduação possuem políticas próprias que foram incorporadas aos 

documentos institucionais, porém, ainda é cedo para falar sobre a operacionalização deles. 

Contudo, as narrativas dos coordenadores de pós-graduação demonstram que suas práticas 

encontram-se alinhadas com os objetivos da UFC e eles mostram consciência da importância 

do processo. 

Assim como no planejamento, a operacionalização no IFCE é concentrada na 

ARINTER e alcança os outros setores no que tange às suas respetivas atividades, sem isso 

significar que o setor também precisa estar internacionalizado. O novo PDI 2019-2023 do 

IFCE destaca três estratégias para o futuro, conforme descreve o entrevistado “A”: 

 

No Plano de Desenvolvimento, que é o terceiro, que vai de 2019 a 2023, nós 

colocamos... Como as nossas principais ações e metas, nós temos aqui os temas 

estratégicos, que um deles, o principal, é a internacionalização da instituição (...) O 

segundo tema estratégico que nós usamos no processo de internacionalização é o 

ensino de idiomas ...essa inclusão proporcionará a sensibilização da comunidade 

acadêmica e de seus dirigentes para a importância da elaboração dessa política 

institucional. Sem ela o IFCE ficará para trás nas dimensões da internacionalização e 

das políticas linguísticas em pauta nos cenários local e nacional. Então construção 

de uma política linguística no IFCE (...) E o último tema estratégico... porque nós 

tínhamos que escolher três temas estratégicos... a estruturação da própria assessoria 

e das relações internacionais no Instituto como um todo (ENTREVISTADO A, 

2018) 

 



155 

 

O primeiro tema estratégico, a internacionalização da instituição, será trabalhado por 

meio de dez variáveis, que são: 

  

(...) ação de prospecção e demanda interna resultante de acordo de cooperação 

internacional; mobilidade discente internacional – mobilidade acadêmica emissiva; 

discentes estrangeiros matriculados na unidade – mobilidade acadêmica receptiva; 

mobilidade docente internacional – mobilidade emissiva; e docentes e pesquisadores 

visitantes estrangeiros – mobilidade receptiva; técnicos administrativos em educação 

e mobilidade acadêmica internacional – mobilidade emissiva; e o staff estrangeiro 

visitante – mobilidade receptiva. Projetos e programas de cooperação internacionais 

em execução – que já fazemos –, artigos publicados em revistas internacionais, com 

ou seu coautoria e os servidores, docentes e técnicos administrativos com 

participação em eventos, missões e trabalhos no exterior (ENTREVISTADO A, 

2018). 

 

 

O segundo tema estratégico, o ensino de idiomas, tem como meta para 2023 capacitar 

30% da comunidade acadêmica. O entrevistado “A” comenta que a política linguística facilita 

a mobilidade de discentes, docentes e técnicos e contribuirá para melhorar os grupos de 

pesquisa. A meta criar centro de idiomas nos campi do interior. 

O terceiro tema estratégico é estruturação da assessoria e relações internacionais no 

IFCE. Para isso, a ideia é a criação de comitê de relações internacionais com representante de 

cada campus. 

Tanto nos documentos institucionais como nas entrevistas, não ficou claro como essas 

ações serão operacionalizadas. As ações pretendidas representam em grande parte aumentar o 

alcance das atividades já realizadas, exceto a criação do comitê de internacionalização. No 

entanto, percebe-se o esforço da ARINTER em promover e divulgar ações de 

internacionalização e alinhar outras pró-reitoras a esse processo. 

Na UNILAB a operacionalização é percebida desde o seu documento institucional, o 

PDI, onde os objetivos e as ações estratégicas são descritos de acordo com a responsabilidade 

de cada pró-reitoria ou diretoria. Mais uma vez recai-se no ponto que a UNILAB atua com 

internacionalização em suas atividades, pelo menos naquelas referentes aos países lusófonos. 

Quanto aos países de língua estrangeira, ainda constitui-se desafio para a instituição a 

operacionalização de atividades que suportem esse processo. É nesse ponto que inicia a 

fragmentação: algumas áreas de conhecimento se sobressaem e muitas vezes isso escapa das 

próprias instâncias institucionais.  

 

5.3.6 Implementação  

 

De acordo com Miura (2006) e Knight (1994), a fase de implementação é o que de 
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fato será desenvolvido em termos de programas e estratégias organizacionais, e representa 

uma consequência das etapas de planejamento e operacionalização. 

A implementação da internacionalização na UFC ocorre simultaneamente em pró-

reitorias, centros e coordenações de curso. Para o entrevistado “N”, a responsabilidade das 

coordenações de pós-graduação na implementação da política de internacionalização é a 

participação como voz nesse processo e cumprimento dos planos no âmbito dos cursos: 

 

eu acho que o nosso papel aqui é, primeiro, trabalhar aqui, internamente, dentro 

dessa perspectiva, dessa linha e também sugerir, colaborar e também proporcionar 

alguma... em termos de sugestões mesmo. Foi criado um conselho na instituição de 

internacionalização. Até a gente tem a (apresentação), as faculdades, os discentes 

têm representação, a sociedade civil nesses fóruns. Mas eu acho que a parte do 

programa principalmente é trabalhar internamente a questão (ENTREVISTADO N, 

2018). 

 

Para o entrevistado “P”, o papel das coordenações na implementação da política de 

internacionalização do PIN é organizar as demandas, visto que a internacionalização já é 

praticada no programa de pós-graduação há décadas: 

 

Eu acho que o papel da coordenação tem sido simplesmente organizar essas 

demandas. Não há um papel de indução da coordenação, até mesmo porque essas 

experiências são bastante longas (...) O papel da coordenação é simplesmente ser o 

organizador das iniciativas, das demandas. Um exemplo típico. Muitas vezes você 

tem propostas que são institucionais, ou seja, o pesquisador não tem liberdade de 

fazer uma proposta para uma agência de fomento para concorrer a um edital, e ele 

tem que fazer isso através do programa. Então o papel da coordenação é encontrar 

meios pelos quais os quais os integrantes do programa consigam propor uma 

proposta que seja institucionalizada (ENTREVISTADO P, 2018). 

 

O entrevistado “I” comenta que a maior parte da implementação das políticas cabe às 

coordenações de pós-graduação: 

 

O que nós estamos tentando fazer é a nossa parte. A nossa parte é publicações, trazer 

alunos de fora, mandar alunos para fora, escrever projetos em conjunto, escrever 

artigos em conjunto. Isso é uma coisa que depende muito da gente. A maioria 

depende da gente. O que depende da UFC é basicamente a parte burocrática de 

aprovar projetos internacionais. Basicamente isso. É facilitar o trabalho. É 

basicamente não atrapalhar a gente (ENTREVISTADO I, 2018). 

 

Quando perguntado sobre ações já implementadas pela UFC, o entrevistado “N” 

elenca que a atração de professores-visitantes, os editais de doutorado no exterior e a busca 

por recursos em órgãos de fomento:  

 

a atração de professores-visitantes estrangeiros, os editais de bolsa de doutorado no 

exterior, ações de... vamos dizer assim... Eu não posso dizer que é uma ação, mas é 
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uma... O fato de a gente estar concorrendo a esse edital de internacionalização, esse 

recurso da Capes motivou também uma série de colaborações, elevou o nível de 

organização e de articulação das ((ininteligível)). Eu acho isso muito (bom). Eu 

queria ver... Eu sei que existem coisas na área de língua, principalmente de língua 

inglesa, ações... Inglês Sem Fronteiras, etc., mas eu acho que isso aí precisava ter 

mais, ser uma coisa mais intensa, mais massiva. Realmente enquanto não houver 

essa mudança de mentalidade, de que... Em ciência se você não escrever, não ler em 

inglês você está morto (ENTREVISTADO N, 2018). 

 

Conforme o relato, a língua é um das ações que deixa a desejar na UFC. Em harmonia 

com o dito pelo entrevistado “M”, não existe ainda uma cultura voltada para a promoção de 

língua entre os jovens, embora haja as Casas de Cultura Estrangeira da UFC, maior programa 

de extensão em línguas estrangeiras do país. 

O entrevistado “M” frisa que as ações de internacionalização mais bem-sucedidas na 

UFC são a própria criação da PROINTER e os grupos de pesquisa na graduação e pós-

graduação: 

 

A criação de pró-reitoria, você tem grupos de pesquisa envolvendo alunos de 

graduação, pós-graduação e professores, tem os cursos de pós-graduação que estão 

em nível internacional. Tudo isso cria um ambiente que onde eles estão presentes 

obviamente os alunos buscam e sentem a internacionalização mais presente 

(ENTREVISTADO M, 2018). 

 

 

O entrevistado “J” destaca os editais de professores-visitantes estrangeiros e a seleção 

de alunos estrangeiros via Grupo Coimbra (pela PRPPG/UFC) como as ações de maior 

destaque feitas pela UFC: 

 

Eu não canso de falar desse edital de professores-visitantes estrangeiros. Esse é a 

menina dos olhos para mim, eu acho fundamental. Você com baixo custo estabelece 

um canal com uma instituição de alto nível. Esse é o destaque para mim, esses 

editais de contratação de professor estrangeiro para passar aqui um período de curta 

duração. Eu acho que a UFC faz isso hoje muito bem e se pudesse aumentar o 

número de vagas desses editais seria boa coisa (...) Tem a política da Pró-Reitoria de 

Pesquisa, que é essa de seleção de alunos via Grupo Coimbra. Eu acho que esse é 

interessante do ponto de vista discente (ENTREVISTADO J, 2018). 

 

 

O entrevistado “E” elege os editais de professores-visitantes estrangeiros, os editais de 

doutorado-sanduíche e as normativas institucionais que viabilizam os docentes estudarem no 

exterior: 

 

a gente prioriza a atração de professores-visitantes estrangeiros já nesse sentido de 

trazer para cá um ambiente internacional. Então essa é uma ação importante. Uma 

implantação muito importante que a gente realiza é a questão de usar tudo que é 

disponibilizado pela Capes em termos de mandar o estudante fazer doutorado-

sanduíche, que é um programa muito interessante que o estudante faz um ano o seu 
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doutorado, ou seis meses, seja lá como ele queira, em uma instituição fora, então 

isso cria um vínculo, cria uma colaboração, consolida uma que já existe, são 

((ininteligível)) de muito sucesso e a gente tem dado muita prioridade para isso, de 

acompanhar de perto e utilizar 100% do que é disponibilizado. Então a nossa 

eficiência é muito boa em usar essa linha de ação. Outra linha de ação importante 

que a gente tem é também a questão, como eu lhe falei, institucionalmente a gente 

tem normativas que incentivam e que não põem obstáculo nenhum para que os 

nossos professores façam seus estágios de pós-doutorado, ano sabático, seja lá como 

queira colocar, em instituições internacionais. Dependendo do rendimento, a gente 

até permite... se o projeto está indo muito bem, a gente até permite o afastamento 

não só de um ano mas de dois anos, desde que esteja gerando resultado. Essas 

seriam as três principais ações (ENTREVISTADO E, 2018). 

 

 

Os entrevistados “G” e “L” consideram a Casa de Cultura Estrangeiras umas maiores 

ações de internacionalização da UFC. Adicionalmente, o entrevistado “L” menciona a criação 

do Instituto Confúncio e o diálogo da universidade com setores acadêmicos e empresariais 

internacionais: 

 

Tem uma particularidade aí muito importante também, esse ambiente favorável 

proporcionado pelas Casas de Cultura, que é uma riqueza muito grande. Poucas 

universidades dispõem de um equipamento como esse. Claro que ele pode ser muito, 

muito potencializado, e a gente nesse momento está trabalhando exatamente nisso 

aí, em poder dar o acesso ao aluno que pretende ir para o exterior, que ele já comece 

a ter um trabalho, um curso ofertado com um certo direcionamento para a sua área, 

enfim. Também citaria como ponto muito importante, esse sim é recentemente, a 

criação do Instituto Confúcio, que é um instituto de relação com a China. Existem 

poucos no Brasil, o nosso foi o quinto. Já está começando a funcionar, embora não 

esteja inaugurado oficialmente, mas as turmas de mandarim já estão começando a 

funcionar, e isso é uma coisa que ajuda nesse diálogo, que é outro elemento que eu 

esqueci de mencionar, mas que a gente busca nesse processo também, um 

fortalecimento do diálogo da universidade com outros setores que não sejam setores 

acadêmicos, que sejam os setores empresariais. A gente tem dialogado com 

empresas, a gente tem dialogado com empresas de fora do país, que são nossas 

parceiras já em pesquisa, mas onde essa relação pode se aprofundar e trazer 

benefícios mútuos, vários benefícios, que vão além daquele objeto imediato do que é 

o contrato de pesquisa (ENTREVISTADO L, 2018). 

 

 

O entrevistado “P” citou duas ações que a UFC tem corretamente praticado, mas 

precisa aumentar a intensidade e abrangência de forma urgente: i) o incentivo à língua 

estrangeira, por meio do Idioma Sem Fronteiras, Casas de Cultura. Essas ações vêm sendo 

bem conduzidas pela UFC, entretanto há uma carência enorme de alunos com idioma, 

constatação evidenciada pelos alunos participantes do Programa Ciência Sem Fronteiras; ii) a 

criação da PROINTER, que é importante porque permite ter alguém ocupado exclusivamente 

com assuntos de cunho internacional e oferecendo suporte a cursos e programas. Não 

obstante, precisam voltar-se para atividades de atração e acolhimento ao estudante 

estrangeiro.  

Observa-se, portanto, que as ações que compõem a etapa de implementação da 
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internacionalização na UFC abrangem a criação da PROINTER, os editais de professor-

visitante, editais de doutorado-sanduíche, Casas de Cultura Estrangeira e estreitamento de 

relações internacionais. Todas as ações listadas correspondem àquelas desenvolvidas antes da 

UFC criar o PIN e a PROINTER. Logo, verifica-se mais uma vez que a institucionalização da 

internacionalização da UFC representou a oficialização de ações tradicionais existentes na 

universidade. 

No IFCE, a implementação da internacionalização ocorre principalmente pelo 

Programa IFCE Internacional, que está atualmente em sua sétima edição oferecendo 13 bolsas 

para Canadá e Espanha. O responsável pela implementação é a ARINTER, com a participação 

operacional dos campi na divulgação e seleção. A Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) tem 

atuação com os estudantes selecionados, cuidando dos trâmites relacionados ao 

aproveitamento curricular e documentação. 

Outra implementação de ações ocorre na pós-graduação, área do IFCE mais próxima 

da internacionalização depois da ARINTER. O entrevistado “D” cita as principais ações que 

estão ocorrendo ou ocorrerão nessa área: 

 

Na pós-graduação é a questão de nós internacionalizarmos os programas de pós-

graduação (...) A outra é a parceria internacional do ponto de vista quanto aos 

centros de excelência. Os centros de excelência são laboratórios – alguns já existem 

– muito bons em captação de recursos com empresas internacionais. A ideia é que 

esses centros de excelência sejam expandidos no Instituto. Nós temos três centros de 

excelência na área de informática, o TIC. Nós queremos replicar esse modelo para as 

demais áreas de atuação do IFCE. Isso também está sendo executado. E a terceira é 

uma parceria com o Polo de Inovação Embrapii, que é uma unidade nossa que 

trabalha com inovação em projetos de pesquisas, que nós estamos extremamente 

próximos das empresas e nós queremos trazer as empresas ainda mais para dentro da 

instituição e internacionalizar esse produto. Nós temos que fazer inovação não é só 

para o Ceará, tem que fazer inovação para vender para o mundo (ENTREVISTADO 

D, 2018). 

 

O entrevistado “C” alega que o Centro de Idiomas é outra ação almejada pela 

instituição, mas dificuldades de pessoal e orçamento inviabilizam sua implantação nos campi 

do interior de forma programada. Esse mesma dificuldade é encontrada na UNILAB. O 

entrevistado “S” reflete que isso chega a ser um contrassenso: 

 

A gente tem uma proposta da política linguística da Unilab, que vai para apreciação 

do Conselho Universitário ainda e, antes de ir para o Consuni, ela deverá ser 

apreciada pela comunidade universitária, onde ela coloca o marco de 

desenvolvimento no âmbito dos idiomas. É um contrassenso a gente não ter ainda 

aqui um centro de idiomas e que isso é algo que a gente precisa prioritariamente 

buscar construir a partir dessa institucionalização dessa política para que se possa 

dar um novo passo, um salto mais robusto em relação a isso. Aperfeiçoar o nosso 

processo seletivo de estudantes estrangeiros. Metade das vagas nos cursos de 
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graduação da UNILAB são no SISU, Sistema de Seleção Unificada, que é vinculado 

à nota do ENEM, e a outra metade nós utilizamos para fazer a seleção de estudantes 

estrangeiros (ENTREVISTADO S, 2018). 

 

Embora não haja centro de idiomas na UNILAB, o entrevistado “R” menciona o 

Idioma Sem Fronteiras como uma ação implementada com êxito na UNILAB e que foi 

fortalecido após institucionalizar a prática de todo bolsista se matricular no programa durante 

a vigência da bolsa: 

 

Uma das (ações) que têm bastante repercussão é a participação do aluno do PIBIC 

nos cursos do Idioma sem Fronteiras. Todos os alunos de iniciação científica 

precisam fazer curso de língua pelo menos um semestre. Isso é uma política da 

PROPPG que se torna uma política institucional, mas a gente exige que todos os 

alunos do PIBIC façam um semestre de língua estrangeira. Essa é uma das políticas 

que a gente já operacionaliza. Outras é cursos de idiomas para os alunos da pós-

graduação junto com o Núcleo de Línguas. A oferta também de exames de Toefl que 

a Unilab oferta através do Idioma sem Fronteiras. A gente está lá. É uma política 

nossa incentivar. Os exames de língua estrangeira. Eles são realizados todos pelo 

Núcleo de Línguas, ou Idioma sem Fronteiras – uns falam uma coisa, outros falam 

outra. Ações desse tipo que hoje a gente já operacionaliza (ENTREVISTADO R, 

2018). 

 

No caso da UNILAB, a implementação das ações acontece nas próprias atividades do 

cotidiano ou atribuições institucionais, como os processos seletivos para alunos estrangeiros, 

que é realizada pela própria instituição. O entrevistado “S” explica a complexidade dessa 

atividade: 

 

Esse processo seletivo envolve Ministério das Relações Exteriores e Ministério da 

Educação. Não executamos nada do Processo Seletivo de Estudantes Estrangeiros 

sem passarmos pela Divisão de Temas Educacionais do Ministério de Relações 

Exteriores. E isso, a partir dessa intermediação que o MRE faz, o Itamaraty, é que 

nós alcançamos os países parceiros e podemos executar o nosso processo seletivo, 

que tem uma dimensão territorial de distâncias físicas maior. Embora a gente lide 

com um número menor de países, quando comparada a Unilab com a UNILA, que 

lida com 34 países – nós lidamos com 6 países – mas tem dimensões territoriais e 

distâncias geográficas singulares para nós. Chegar no Timor Leste para aplicar prova 

do processo seletivo é uma missão árdua. São três dias de viagem 

(ENTREVISTADO S, 2018) 

 

Outro destaque é a participação ativa na CPLP representada pela PROINST e outras 

ações de destaque. Sobre as ações de destaque implementadas, o entrevistado “S” fala da 

procura pela mobilidade acadêmica out: 

 

O que nós temos feito é estimular bastante os estudantes a buscar possibilidades de 

pleitear bolsas para fazer mobilidade acadêmica através de bolsas e desenvolver 

pesquisas dentro do seu percurso formativo. É comum eu ter que redigir cartas em 

inglês de apresentação para os estudantes que vão se candidatar para passar seis 

meses no Canadá, principalmente os alunos da Engenharia. Isso tem sido muito 
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estimulado para que eles possam, a partir da experiência que eles já construíram no 

currículo da Engenharia da Unilab, pleitear essas bolsas e terem essa experiência de 

seis meses fora. Isso a gente já fez e tem sido feito de forma intensa aqui 

(ENTREVISTADO S, 2018). 

 

O entrevistado “T” descreve a ação de acolhimento, que para ele é umas principais 

implementadas na UNILAB:  

 

Esse acolhimento não é só feito pela PROPAE, que é a assistência estudantil. 

Quando o aluno é estrangeiro o papel da PROINST é fundamental nesse 

acolhimento. Então é acolher, tirar o CPF, ver questões de passaporte, de vistos. 

Tudo é PROINST que faz (ENTREVISTADO T, 2018). 
 

Referente à etapa de implementação, pode-se afirmar que a UNILAB implementa as 

atividades decorrentes das próprias atribuições organizacionais, mas ainda tem desafios para 

aquelas atividades consideradas estratégicas e que vão além da própria missão institucional, 

como parcerias com países não lusófonos, implantação de núcleo de língua estrangeira e 

atração de alunos de países estrangeiros fora da CPLP. 

Nas ações voltadas para países fora da CPLP, nota-se a preponderância de iniciativas 

das próprias unidades acadêmicas. O Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável 

(IEDS) detém maior atuação junto a países fora do eixo da lusofonia. Ao longo do período de 

2013 a 2017, o IEDS enviou 18 estudantes para o exterior, abrangendo Alemanha, Austrália, 

Canadá, Estados Unidos, Hungria e Irlanda. Além disso, por meio da PROINST, o IEDS 

mantém convênios com a Universidade de Córdoba (Argentina) e o Instituto Politécnico de 

Bragança (Portugal). 

 

5.3.7 Revisão 

 

Mueller (2013) explica que a etapa de revisão consiste na avaliação institucional e 

monitoramento das metas e dos impactos da internacionalização na universidade.  

No Plano de Internacionalização da UFC são mencionados os indicadores de 

acompanhamento da execução das ações de internacionalização. Segundo o PIN, o 

acompanhamento será feito com base nos rankings nacionais e internacionais e em 

indicadores quantitativos e qualitativos baseados, por exemplo, nos aspectos de formação de 

recursos humanos e produção científico-tecnológica considerado pelos rankings (UFC, 2017). 

Para o ambiente de pesquisa e pós-graduação, o PIN cita que a CAPES sugere 

diversos indicadores em seus documentos sobre critérios e diagnósticos de 

internacionalização de programas de pós-graduação. Alguns indicadores podem ser vistos 
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neste trabalho, na seção que trata da CAPES. No mais, o documento apenas ressalta que “a 

administração das políticas de internacionalização definidas anteriormente deve ser realizada 

com agilidade” (UFC, 2017b). 

Já no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFC encontram-se as metas por 

objetivo estratégico e os responsáveis pela sua execução. No entanto, não consta nenhum 

instrumento que faça a avaliação desses indicadores. 

A PROINTER reúne parte das informações sobre internacionalização e divulga alguns 

dados quantitativos sobre alunos mobilidade, tipos de bolsa, países envolvidos. A última 

atualização, porém, remonta ao período quando o órgão ainda era coordenação. 

Informações sobre as ações dos centros e departamentos, incluindo aquelas sobre 

internacionalização, podem ser encontradas nos relatórios anuais de gestão da UFC. Não 

obstante, não se trata de uma política de monitoramento ou avaliação, apenas prestação de 

contas. 

Infere-se que a UFC no momento dispõe apenas das metas e objetivos como forma de 

revisar suas políticas de formalização, porém carece de um sistema de avaliação 

institucionalizado que faça o acompanhamento do cumprimento das metas. 

Institucionalmente, a UFC possui uma Secretaria de Governança, que é responsável por 

definir um sistema de governança para gerenciar as ações e metas previstas no PDI (UFC, 

2017b). 

No IFCE, a revisão fica sob a responsabilidade da ARINTER, que possui indicadores 

baseados nos sistema de avaliação institucional do SINAES. Sobre cada tema estratégico, 

existem indicadores que medem desde a mobilidade passiva e receptiva até o nível de 

dedicação às relações internacionais por campus, estabelecidos pela ARINTER, que cuidará 

também do monitoramento. Os entrevistado citaram também os relatórios de 

recredenciamento do MEC que atribuem nota 5 no quesito internacionalização para os campi 

Juazeiro do Norte e Sobral.  

Planeja-se a implantação de uma comissão de internacionalização com representação 

por campi para auxiliar nas demandas em toda a rede institucional.  

A etapa de revisão no IFCE corresponde às atividades próprias da ARINTER de 

controle sobre suas ações. Como as ações internacionalização ainda se concentram no órgão, 

o controle é feito adequadamente. À medida que a internacionalização atingir mais órgãos e 

esses se verem obrigados a ter suas próprias ações e indicadores, o sistema de avaliação 

mostrar-se-á indispensável. O crescimento da pós-graduação no instituto, onde cursos buscam 

dialogar com outros programas e centros de excelência internacionais, sinaliza para a iminente 
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necessidade. 

Por seu turno, a UNILAB não apresenta indicadores específicos para as suas ações 

estratégicas, inclusive internacionalização. A propósito, a instituição propõe em seu PDI a 

criação de uma estrutura encarregada de propor aperfeiçoamento da gestão da universidade e 

a implantação e acompanhamento de indicadores de gestão. O controle dos resultados é feito 

no âmbito de cada órgão e não se evidencia instrumentos institucionais que reúnam as 

diferentes informações sobre ações e resultados encontrados. 

 

5.3.8 Reforço 

 

Knight (1994) e Mueller (2013) descrevem a etapa de reforço como o reconhecimento 

e valorização dos atores que atuam no desenvolvimento do projeto de internacionalização, que 

pode ser concreto ou simbólico. 

O Plano de Internacionalização da UFC mostra que a instituição ampliou as 

possibilidades de atuação de ex-bolsistas, criando a figura do pesquisador possibilitando, que 

garante reconhecimento institucional às atividades dos pós-doutorandos. Outrossim, os 

normativos institucionais para concessão de licença sabático, afastamento para pós-

doutorandos  e missões no exterior utilizam como critérios o fortalecimento de cooperações 

internacionais e estímulo à internacionalização na graduação e pós-graduação. Dessa forma, 

aqueles que mais contribuem com a internacionalização na UFC têm mais chance de obtenção 

de afastamentos ou resultados de seleção pelos conselhos e Câmara de Pós-Graduação. 

O entrevistado “L” revela que os incentivos da UFC são as próprias oportunidades aos 

quais a comunidade pode aproveitar. Outras formas de incentivos existem, mas não estão 

formatados: 

 

Isso não está formatado ainda, mas existe. Você tem aí todo um mundo de 

oportunidades para as pessoas saírem, para fazerem cursos no exterior. A 

universidade é um caminho para isso, é uma porta. Ela oferece o caminho para isso. 

Na medida em que as pessoas vão percebendo essa importância essa adesão vai 

aumentando. A gente tem todos os caminhos. Já é um caminho natural essa busca 

pelo apoio das agências de fomento, a gente tem as Casas de Cultura, que facilitam, 

que realizam os testes de aptidão de línguas, que são muitas vezes necessários nesse 

processo. Eu acho que nós ainda chegaremos a um ponto de mais organização, onde 

essa intencionalidade vai estar mais expressa (ENTREVISTADO L, 2018). 

 

 

Semelhante à UFC, a etapa de reforço no IFCE foi considerada pelos entrevistados 

como a correspondente às oportunidades conferidas pela instituição aos quais todos podem 

participar. O entrevistado “B” pondera que as palestras e informativos institucionais são 



164 

 

reforços para que todos sejam partícipes do processo.  

O entrevistado “D” expressa que há programas de auxílio à capacitação, em que as 

pessoas são incentivadas a buscaram formação nacional e internacional e o IFCE entra com o 

aporte de recursos necessários à viabilização da participação no curso.  

O entrevistado “D” resumo os incentivos às oportunidades de capacitação e a 

divulgação que é realizada sempre que há documentos ou fatos que reforcem a 

internacionalização do IFCE: 

 

Os professores nas suas diversas áreas... No processo de capacitação, eles podem 

buscar dentro da sua área de formação uma especialização, um mestrado, um 

doutorado dentro dos idiomas da internacionalização da área de formação. Os 

técnicos também. Os técnicos estão motivados a se cadastrar dentro da sua área de 

formação. Agora, os alunos, dependendo da linha do professor que eles trabalhem, 

eles podem desenvolver suas pesquisa e irem para fora do país da sua área de onde... 

Quando tem oportunidade de ter intercâmbio naquele país, ele já se sente motivado a 

concorrer àquele edital. Dependendo de onde ele desenvolva aquele projeto, o 

professor no campus já estimula ele a buscar a internacionalização dentro daquela 

linha de pesquisa. E o professor se sente motivado pela própria capacitação. Quando 

nós recebemos algum email, algum documento que motive a internacionalização, 

nós sempre divulgamos para o gestor do campus e eles fazem essa divulgação em 

massa nos campi (ENTREVISTADO C, 2018). 

 

 

Na UNILAB os incentivos são semelhantes. Os entrevistados destacaram as 

oportunidades de mobilidade ou projetos de fomento, as divulgações, adaptação de processos 

que respeitem circunstâncias de estudantes em mobilidade e a própria universidade. 

O entrevistado “U” cita os projetos de agências de fomento como uma forma de 

incentivo. Ao mesmo tempo, admite que não há políticas específicas de reforço ou incentivo: 

Aí o que a gente tem tentado, que aí foi o que eu te falei das agências de fomento, já 

várias vezes é tentado recursos para que a gente consiga fazer projetos mais casados. 

Por exemplo, tem um projeto de uma professora aqui da universidade que ela está 

levando alguns estudantes da graduação para Portugal. Então eles estão passando 

algum tempo, alguns meses lá e depois vêm e aproveitam as disciplinas aqui. Então 

são essas. A gente tem incentivado, eu acho que as pró-reitorias acadêmicas 

principalmente, com que os docentes, os técnicos submetam projetos nesse âmbito 

da internacionalização quando as agências de fomento permitem isso. E é mais isso, 

uma ação para que cada um na medida que possa, se tiver uma oportunidade realize 

ações internacionais. Mas ainda não acho que uma política geral em relação a isso 

(ENTREVISTADO U, 2018). 

 

O entrevistado “R” que os incentivos são as divulgações de editais e chamadas para 

participarem, mas as ações não estão sendo efetivas: 

 

eu acho que não temos muito. Quando saem alguns editais... Por exemplo, teve um 

edital Pró-África. A pró-reitoria chamou os professores tentando incentivar. Mas não 

sei se são ações tão efetivas. A gente efetiva nesse aspecto: "Tem editais que 

envolvem cooperação internacional. Concorram." quando são projetos individuais; 

projeto institucional é mais difícil. Aí tem esse da Agência Brasileira de Cooperação 
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com a Unilab. E aí a gente chama professores de todas as áreas a participar. Eu não 

sei se são ações tão efetivas (ENTREVISTADO R, 2018) 

 

Em todas as instituições constata-se que não há incentivos, recompensas ou 

reconhecimentos institucionais para aqueles que fazem ou fizeram ações internacionais. Os 

incentivos existentes tratam de atrair aqueles que não tiveram a oportunidade. No caso 

daqueles que já tiveram a oportunidade, o incentivo para repetirem resulta das boas 

impressões e experiências que tiveram durante o processo. 

A criação de mecanismos de incentivos é essencial para criar a cultura de 

internacionalização proposta por Knight (1994). Miura (2006) defende que a etapa do reforço 

é crítica, pois ela garante a continuidade e sustentabilidade do processo. 

 

5.3.9 Efeito de integração 

 

A integração é a última etapa do Círculo de Internacionalização de Knight (1994) e, 

como foi visto na discussão teórica, após a integração o ciclo é reiniciado. A última etapa 

consiste em verificar a integração entre ensino, pesquisa e extensão por meio da 

internacionalização. 

A integração não é observada na UFC pelos entrevistados, tampouco é sinalizada em 

documentos oficiais. Como narrado pelos entrevistados, há áreas mais empenhadas no 

processo de internacionalização, além de haver diferenças entre a graduação e pós-graduação 

(que tende a diminuir em cursos de pós-graduação altamente internacionais, visto que seus 

impactos são sentidos também na graduação). A falta de sistema de avaliação da 

internacionalização é um fator que dificulta integrar os três eixos. Até o momento, a pesquisa 

encontra-se em mais contato com a internacionalização. O ensino ainda se estrutura para 

permitir uma melhor aderência aos currículos internacionais. A extensão apresenta muitos 

ações e projetos com alcance internacional e dialoga com setores internacionais. Não 

obstante, ainda não se observa integração constante nem criação de uma cultura de 

internacionalização. 

Conforme dito reiteradas vezes, a ARINTER concentra as ações de 

internacionalização do IFCE, e cada órgão atua no limite de suas ações. A integração por meio 

da internacionalização não é observada, até porque os diversos setores da instituição não 

possuem suas próprias ações de internacionalização que permitam uma integração por meio 

dela. No caso do IFCE, há um percurso até que a internacionalização seja incorporada pelos 

diversos departamentos, pró-reitorias e outros setores da instituição até ser possível a 
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integração por meio da cultura da internacionalização. 

 Se há instâncias que não assumiram ações próprias de internacionalização no IFCE, o 

mesmo não se pode dizer da UNILAB. Em uma instituição onde há mais de 800 alunos de 

outros países, conforme informado pelo entrevistado “S”, todas as pró-reitorias e instâncias 

acadêmicas possuem sua ações de internacionalização, desde a recepção e atendimento ao 

estudante estrangeiro até vestibulares realizados em países africanos e no Timor Leste!  

Foram encontradas evidências de integração entre as pró-reitorias, como eventos 

conjuntos sobre discussão do tema internacionalização e interiorização e gestão de atividades 

acadêmicas. Por exemplo, os processos de seleção realizados no exterior necessitam de 

integração conjunta da Pró-Reitoria de Relações Institucionais e da Pró-Reitoria de 

Graduação. Outra evidência da integração foi a construção das políticas de 

internacionalização da UNILAB, onde pró-reitores confirmaram a participação na elaboração 

do documento. 

No âmbito das unidades acadêmicas (chamadas de institutos), porém, não foram 

encontradas evidências de integração, tanto entre unidade e unidade como unidade e pró-

reitoria. Narrativas mostraram que há dificuldades em convocar algumas áreas para participar 

e ações de internacionalização, assim como alguns institutos realizam projetos de pesquisa ou 

outras ações com entidades internacionais sem integração, participação ou até conhecimento 

das pró-reitorias. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Esta seção sintetiza os principais resultados da pesquisa em harmonia com objetivos 

estabelecidos e com a discussão teórica sobre a internacionalização do ensino superior. Ao 

final da seção, são indicadas as principais contribuições e reflexões do trabalho e as principais 

lacunas científicas remanescentes que servem como sugestões para pesquisas futuras. 

O estudo teve como objetivo descrever o processo de internacionalização nas 

Instituições Federais de Ensino Superior do Ceará. A discussão teórica mostrou que a 

internacionalização é um caminho sem volta para as IES. Isso se tornou evidente durante as 

explanações sobre o aumento das parcerias entre as IES brasileiras e estrangeiras, o 

crescimento da mobilidade acadêmica ativa e receptiva, o incentivo dos órgãos 

governamentais brasileiros e a inclusão da internacionalização nos critérios de avaliação de 

cursos e instituições. 

O cenário da pesquisa exibiu três IES com características distintas. Primeiro, a 

Universidade Federal do Ceará (UFC), instituição que tem crescido muito nos últimos 

rankings universitários, sobretudo nos critérios de pesquisa e internacionalização, e com 

cursos de pós-graduação experientes. Segundo o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará (IFCE), entidade centenária e com reconhecimento histórico na área de 

educação profissional na educação básica e que recentemente experimentou a imersão no 

ensino superior, tanto em graduação como em pós-graduação. Terceiro, a Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), instituição com menos de 

uma década de criação e com propostas de atuação bem características, sobretudo na 

cooperação internacional com países lusófonos da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP). 

A investigação dos documentos oficiais, entrevistas, relatórios, notícias e observações 

visuais possibilitou atingir os objetivos específicos propostos no início do trabalho e, por 

consequência, alcançar o objetivo geral, que é analisar o processo de internacionalização das 

IFES do Ceará. 

No que concerne à concepção de internacionalização do ensino superior, constatou-se 

que não há conceito unificado entre nenhuma das instituições pesquisadas e o conceito varia 

conforme as próprias experiências dos entrevistados. Na UFC, a internacionalização é 

concebida como um fenômeno próprio da natureza das universidades e envolve relações 

institucionais entre universidades, com compartilhamento de experiências e conhecimentos. 

Ademais, eles consideram a internacionalização como um imperativo.  
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Os entrevistados assinalaram diversas razões para a internacionalização de IES. Na 

UFC, a qualificação do corpo docente e discente é considerada uma das principais razões, 

assim como o papel indutor dos órgãos de fomento. A qualificação do corpo docente é vista na 

UFC principalmente sob o viés da pesquisa, em que os professores com experiências 

internacionais são capazes de manter parcerias com universidades estrangeiras e tornar sua 

pós-graduação mais visível no cenário internacional. 

Os agentes catalisadores que impulsionam o processo de internacionalização são a 

Administração Superior, a PROINTER e os professores. Os entrevistados destacaram os 

esforços da Reitoria em colocar a internacionalização como uma das pautas centrais da 

universidade. Os professores são creditados como os agentes que vêm elevando os índices de 

internacionalização da UFC nos últimos anos, antes das iniciativas de institucionalização da 

internacionalização.  

O maior obstáculo percebido na pesquisa é o financiamento da internacionalização, 

fator citado por todas as instituições. O atual contexto de contingenciamento de gastos e de 

redução de programas de mobilidade acadêmica, como o Programa Ciência Sem Fronteiras, 

traz insegurança quanto à sustentabilidade do processo e induz a procura por outras formas de 

financiamento. O segundo maior obstáculo ao processo, apontado também por todas as IES, é 

questão do idioma. A grande maioria dos discentes não tem habilidade com segundo idioma e 

oportunidades são perdidas porque alunos não possuem domínio em língua estrangeira.  

Na mesma ideia sobre os obstáculos, os entrevistados enxergam o financiamento como 

o maior risco para o processo de internacionalização. Em relação ao processo em si, a UFC 

indica o risco de não conseguir acompanhar o ritmo atual das instituições estrangeiras e 

acabar em uma posição periférica. Esse temor reforça a ideia de que a UFC possui uma 

internacionalização mais atrelada às demandas internacionais. Outros riscos são possíveis, 

mas vistos como de baixa probabilidade. 

Não obstante aos obstáculos e riscos, a internacionalização proporciona muitos 

benefícios. Na UFC, os maiores benefícios estão relacionados ao compartilhamento de 

experiências, tecnologias e metodologias, que resulta em um salto de qualidade na 

qualificação do corpo docente e nos cursos de graduação e pós-graduação, com ensino 

alinhado ao conhecimento global. 

Como ações e estratégias, as IFES atuam na mobilidade acadêmica. As três 

instituições expressam experiências adquiridas pelo Programa Ciência Sem Fronteiras. Na 

UFC, a mobilidade acadêmica é experimentada por meio de diversos programas e um dos 

destaques é o aumento de oportunidades de doutorado-sanduíche que, segundo os 
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entrevistados, está sendo o foco das parcerias atuais de pesquisa. A pesquisa, inclusive, 

responde pela maior parte das estratégias bem-sucedidas da universidade. As ações voltadas 

para o ensino de idiomas já possuem tradição por meio das cinquentenárias Casas de Cultura 

de Estrangeira e agora fortalecida pelo Programa Idioma Sem Fronteiras. Outrossim, a UFC 

estabeleceu como ações estratégicas para o futuro atualizações na matriz curriculares, maior 

diálogo com setores acadêmicos e empresariais internacionais. 

Por último, a análise das etapas do círculo de internacionalização revelou que a 

conscientização sobre a internacionalização possui limitação nas três IES: a conscientização 

na UFC está concentrada na Administração Superior e com programas de pós-graduação e 

cursos de graduação que já apresentam excelência nesse sentido; no IFCE, essa questão é 

centrada na mobilidade acadêmica; e na UNILAB a conscientização é feita de forma mais 

efetiva entre a comunidade acadêmica, facilitada pela missão institucional, mas limitadas 

quanto aos riscos e obstáculos. 

O planejamento, a operacionalização e a implementação da internacionalização 

mostram características diferentes entre as IES. A UFC detém documento específico com 

políticas de internacionalização e tem o PDI, com participação de diferentes atores na 

construção do documento, e sua operacionalização está parcialmente descrita no PDI, 

enquanto que outras ações, especialmente no PIN, não detalham a operacionalização. Na 

ausência de pontos de operacionalização é que entram os programas de pós-graduação e 

unidades acadêmicas mais experientes com suas políticas próprias que são executadas desde 

períodos anteriores à institucionalização das ações. Assim, a UFC apresenta fragilidade nesses 

pontos que merecem consideração. No IFCE, essas três etapas são concentradas em torno da 

ARINTER, com participação eventual de outros órgãos, sendo a Pró-Reitoria de Pesquisa, 

Pós-Graduação e Inovação com maior potencial de aproximação aos objetivos da ARINTER. 

Ainda no IFCE, há propostas de criação de comissões que integrem mais setores nas questões 

da internacionalização. Na UNILAB, as três etapas são mais evidentes porque todos os órgãos 

trabalham com ações de internacionalização, assim, a operacionalização e a implementação é 

consequência das atribuições próprias da instituição.  

Quanto à revisão, ao reforço e ao efeito de integração, é onde se observam os pontos 

de maior fragilidade. Nenhuma das instituições possui sistemas de avaliação e monitoramento 

de objetivos e metas relacionadas à internacionalização, que dificulta, dentre outras coisas a 

integração institucional. Nesse quesito integração, a UFC tem um grande desafio à frente, pois 

as diversas atividades ainda são realizadas de forma fragmentada, embora haja empenho dos 

órgãos envolvidos em cumprirem suas metas individuais. No IFCE, a integração não ocorre 
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tendo em vista a internacionalização, do ponto de vista institucional, ainda se concentra na 

ARINTER. Por outro lado, a UNILAB exibe maior nível de integração entre as diferentes 

pró-reitorias, porém não se pode afirmar que há integração com as unidades acadêmicas. 

Não resta dúvida de que internacionalização é fenômeno presente nas IFES do Ceará. 

Cada instituição manifesta a internacionalização de forma característica, influenciada pela 

própria história, pela missão institucional pela influência de atores internos e órgãos externos. 

A internacionalização nas IFES cearenses não é uma prática uniforme ou com visão única, 

cada instituição tem sua própria visão e próprios objetivos a serem atingidos. Por mais que 

haja pressão para homogeneização das práticas de internacionalização, as especificidades de 

cada uma devem ser respeitadas.  

Sob a óptica institucional, pode-se afirmar que a internacionalização está criando 

contornos institucionais nas três instituições pesquisadas, ressaltando que a UFC vem em um 

processo unificador de ações e políticas já praticadas pelos cursos de forma fragmentada, a 

UNILAB é criada com essa visão institucional da internacionalização e está estruturando as 

políticas para fortalecer mais esse processo e o IFCE está crescendo em ações internacionais, 

mas ainda necessita expandir as práticas internacionalização ao longo de sua estrutura 

institucional. 

A condução desta pesquisa permitiu a reflexão do pesquisador em pontos considerados 

como lacunas científicas que, no entanto, não puderam ser trabalhadas em consonância com 

os objetivos do estudo, mas servem como valiosa sugestão para trabalhos futuros. A primeira 

reside na ação de qualificação do corpo técnico-administrativo como elemento de suporte para 

as ações institucionais, visto que os técnicos quem cuidam das diversas atividades 

burocráticas e muitos não são capazes de atender um aluno estrangeiro. O segundo ponto 

reside em como tornar a área de extensão mais protagonista do processo de 

internacionalização, tendo em vista que há acentuada ênfase na pesquisa, seguida do ensino. 

Uma terceira sugestão é pesquisar a internacionalização nas universidades estaduais, 

sobretudo as cearenses e verificar como elas vêm encarando o desafio da internacionalização. 

O quarto ponto de lacuna identificada é como as universidades podem atuar de forma mais 

integradas para atraírem maior visibilidade e interesse de universidades estrangeiras.  

Naturalmente, a quantidade de lacunas sobre o tema não é exaustiva, principalmente 

porque pesquisas nacionais sobre o tema são escassas. Por conseguinte, este trabalho contribui 

em expor as questões de internacionalização do ensino superior no Ceará e em possibilitar 

maior compreensão sobre diferentes manifestações do fenômeno em diferentes instituições.  
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ANEXO A – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA REITOR 

 

Questões Introdutórias 

O que o senhor entende por “Internacionalização das Instituições de Ensino Superior”? 

Como o senhor avaliar a questão da Internacionalização de Instituições de Ensino 

Superior? 

Políticas de Internacionalização 

Formulação: 

Há uma política de formulação de internacionalização na UFC/UNILAB/IFCE? Se sim, 

quais sãos as principais diretrizes dessa política? 

Como se deu o processo de definição de tal política? 

Quando foi definida? 

Quais os setores envolvidos? 

Qual o papel da reitoria na definição dessa política? 

As diretrizes da política são mais voltadas para a graduação ou pós-graduação? 

A política de internacionalização representa uma prioridade para a UFC/UNILAB/IFCE? 

Razões: 

Quais são as três principais razões que têm levado a UFC/UNILAB/IFCE a se 

internacionalizar? 

Principais ações: 

Quais as três principais ações de internacionalização existentes na UFC/UNILAB/IFCE? 

Quais dessas ações de internacionalização tem sido priorizada pela 

UFC/UNILAB/IFCE? Por quê? 

A UFC/UNILAB/IFCE é filiada a alguma organização internacional? 

Em sua opinião, a internacionalização nas diferentes áreas de conhecimento (humanas, 

sociais, exatas e biológicas) ocorre de maneira diferenciada? Por quê? 

O objeto de estudo da área facilita e/ou dificulta o interesse em pesquisa 

conjunta/cooperação científica? Como? 

O processo de internacionalização se dá de maneira diferente entre a graduação e a pós-

graduação? Como? Por quê? 

Catalisadores e Demanda 

Qual tem sido o principal catalisador do processo de internacionalização na 

UFC/UNILAB/IFCE? (professores/estudantes/universidade). 



183 

 

Em sua opinião, que outros fatores têm estimulado a internacionalização da 

UFC/UNILAB/IFCE? 

De onde parte a demanda da internacionalização? 

Resistência/Obstáculos 

Qual a principal fonte de resistência ao processo de internacionalização da USP? 

(estudantes, professores/técnicos) 

Em sua opinião, qual o motivo dessa resistência? 

Quais os principais obstáculos enfrentados pela UFC/UNILAB/IFCE no que diz respeito 

à internacionalização? (falta de uma política clara, orçamento, dificuldades 

administrativas, outras prioridades...). 

Benefícios/Riscos 

Em sua opinião, quais os três principais benefícios da internacionalização da 

UFC/UNILAB/IFCE? 

Em sua opinião, quais os três principais riscos da internacionalização? 

Políticas nacionais e regionais para internacionalização 

Como o Senhor avaliar o papel do MEC, Capes, CNPq e outros órgãos (estrangeiros, 

nacionais ou estaduais) para o processo de internacionalização da 

UFC/UNILAB/IFCE? 

As ações de internacionalização da UFC/UNILAB/IFCE ocorrem no âmbito de acordos 

firmados entre o Brasil e outros países? 

Existem programas de apoio, em nível nacional e/ou estadual, aos esforços de 

institucionais de internacionalização da UFC/UNILAB/IFCE? 

Quais ações de internacionalização se beneficiam dos programas de apoio nacionais, 

estaduais ou internacionais? 

 

Fonte: Miura (2006) 
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ANEXO B – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA COORDENADOR DE PÓS-

GRADUAÇÃO 

 

Dados sobre os programas de mestrado e doutorado: 

Nota do Programa: 

Tempo de existência do programa: 

Número de alunos: 

Número de professores: 

Perguntas Introdutórias 

O que o(a) senhor(a) entende por “Internacionalização do Ensino Superior”? 

Como o senhor avalia a questão da Internacionalização de IES? 

1) Prioridades e Formulação das políticas de internacionalização 

A internacionalização do ensino superior é uma prioridade na UFC/UNILAB/IFCE? Se 

sim, quais as prioridades em termos de ensino e pesquisa? 

Há uma política de internacionalização formal para a 

UFC/UNILAB/IFCE/UNILAB/IFCE como um todo? Se sim, quais são as diretrizes 

dessa política? 

De que forma os programas de pós-graduação estão envolvidos na definição de tal 

política? 

O programa tem políticas próprias de internacionalização, fora do âmbito das políticas 

gerais da UFC/UNILAB/IFCE? 

Implementação 

Qual é o papel de sua coordenação na implementação da politica de internacionalização? 

2) Razões  

Quais as três principais razões que têm levado a internacionalização da 

UFC/UNILAB/IFCE 

Qual a importância da internacionalização para os cursos de pós-graduação? 

De que maneira a internacionalização tem contribuído para a nota do seu programa? 

3) Ações de Internacionalização 

- Gerais 

Quais as principais ações de internacionalização da UFC/UNILAB/IFCE? 

De que formas essas ações se enquadram nas diretrizes da política de internacionalização 

da UFC/UNILAB/IFCE? 

Que ações de internacionalização têm sido desenvolvidas no âmbito da pós-graduação? 

- Específicos 
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Os programas de mestrado e doutorado recebem professores de universidades 

estrangeiras? Se sim, quantos? Qual a origem desses professores? Que atividades são 

desenvolvidas pelos professores visitantes? 

Os programas de mestrado e doutorado enviam professores a universidades estrangeiras? 

Se sim, quantos? Qual o destino desses professores? Que atividades são desenvolvidas 

pelos professores intercambistas? 

Os programas de mestrado e doutorado recebem estudantes de universidades 

estrangeiras? Se sim, quantos? Qual a origem desses estudantes? Que atividades são 

desenvolvidas por eles? 

Os programas de mestrado e doutorado enviam estudantes a universidades estrangeiras? 

Se sim, quantos? Qual a origem desses estudantes? Que atividades são desenvolvidas 

por eles? 

Existem projetos desenvolvidos em parceria com IES estrangeiras? Se sim, quantos? 

Com quais instituições? 

Quais os principais objetivos desses acordos? (intercâmbio de 

professores/currículo/conferências/pesquisas/intercâmbio)? 

Quais dessas ações têm sido priorizadas no processo de internacionalização do 

programa? 

Em sua opinião, a internacionalização nas diferentes áreas de conhecimento (humanas, 

sociais, exatas e biológicas) ocorre de maneira diferenciada? Por quê? 

O objeto de estudo da área facilita e/ou dificulta o interesse em pesquisa 

conjunta/cooperação científica? Como? 

O processo de internacionalização se dá de maneira diferente entre a graduação e a pós-

graduação? Como? Por quê? 

4) Catalisadores e Obstáculos 

Qual tem sido o principal catalisador do processo de internacionalização na 

UFC/UNILAB/IFCE? (professores/estudantes/universidade). 

Em sua opinião, existem outros fatores que estimulam a internacionalização nos 

programas de pós-graduação da UFC/UNILAB/IFCE? 

Há alguma resistência ao processo de internacionalização da UFC/UNILAB/IFCE? Se 

sim, de onde vem? (estudantes, professores/técnicos) 

Há alguma resistência ao processo de internacionalização deste programa de pós-

graduação? 
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Quais os principais obstáculos enfrentados pela UFC/UNILAB/IFCE no que diz respeito 

à internacionalização? (falta de uma política clara, orçamento, dificuldades 

administrativas, outras prioridades...). 

Quais os principais obstáculos enfrentados por este programa no que diz respeito à 

internacionalização? 

Benefícios e Riscos 

Em sua opinião, quais os três principais benefícios da internacionalização da 

UFC/UNILAB/IFCE? 

Em sua opinião, quais os três principais riscos da internacionalização? 

5) Políticas nacionais e regionais para internacionalização 

Como o Senhor avaliar o papel do MEC, Capes, CNPq e outros órgãos (estrangeiros, 

nacionais ou estaduais) para o processo de internacionalização do programa? 

Que instituições têm apoiado as ações de internacionalização do programa? 

Existem programas de apoio, em nível nacional e/ou estadual, aos esforços de 

institucionais de internacionalização da UFC/UNILAB/IFCE 

Quais ações de internacionalização do programa se beneficiam de programas de apoio 

existentes? 

As ações de internacionalização do programa ocorrem no âmbito de acordos firmados 

entre o Brasil e outros países? 

As ações de internacionalização do programa ocorrem no âmbito de programas 

internacionais de apoio? 

 

 

Fonte: Miura (2006) 
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ANEXO C – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PRÓ-REITORES 

(GRADUAÇÃO/PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA/ EXTENSÃO) 

 

Perguntas Introdutórias 

O que o(a) senhor(a) entende por “Internacionalização do Ensino Superior”? 

Como o senhor avalia a questão da Internacionalização de IES? 

1) Políticas de Internacionalização 

Formulação: 

Há uma política de formulação de internacionalização na UFC/UNILAB/IFCE? Se sim, 

qual é essa política? 

Essa política foi formalizada em termos de documentos? 

Como se deu o processo de definição de tal política? 

Qual é o papel desta Pró-Reitoria na formulação da política de internacionalização da 

UFC/UNILAB/IFCE? 

Prioridades 

A internacionalização do ensino superior é uma prioridade na UFC/UNILAB/IFCE? 

Quais são as prioridades em termos internacionalização de serviços 

(extensão)/ensino/pesquisa? 

Existe alguma área acadêmica priorizada? Graduação ou Pós-Graduação? 

Essas políticas incluem alguma prioridade geográfica? 

Implementação 

Qual é o papel desta Pró-Reitoria na implementação da política de internacionalização? 

2) Razões 

Quais são as 3 principais razões que têm levado a UFC/UNILAB/IFCE a se 

internacionalizar? 

3) Ações de Internacionalização 

Principais Ações: 

Quais são as 3 principais ações de internacionalização promovidas por esta Pró-Reitoria? 

Qual dessas ações tem sido mais bem-sucedida? Por que? 

Quais outras ações serão implementadas no futuro? 

Ações Específicas 

- Mobilidade de Estudantes 

A UFC/UNILAB/IFCEIFCE recebe estudantes de universidades estrangeiras? Se sim, 

quantos? Qual a origem desses estudantes? Qual cursos eles frequentam? 



188 

 

A UFC/UNILAB/IFCE envia estudantes de universidades estrangeiras? Se sim, quantos? 

Qual o destino mais comum desses estudantes? Qual cursos eles frequentam? 

- Mobilidade de Professores 

A UFC/UNILAB/IFCE recebe professores de universidades estrangeiras? Se sim, 

quantos? Qual a origem desses professores? Qual curso eles frequentam? 

A UFC/UNILAB/IFCE envia estudantes de universidades estrangeiras? Se sim, quantos? 

Qual o destino mais comum desses estudantes? Qual curso eles frequentam? 

- Acordos (pesquisas comuns e projetos) 

A USP possui acordos com instituições de ensino superior estrangeiras? Se sim, quantos? 

Com quais instituições? 

Quais são os propósitos/objetivos desses acordos (intercâmbios de 

estudantes/professores, reforma curricular, seminários/pesquisa conjunta)?  

Quais dessas ações têm sido mais privilegiadas no processo de internacionalização da 

UFC/UNILAB/IFCE? 

Em sua opinião, o processo de internacionalização entre as diferentes áreas de 

conhecimento ocorre de maneira diferenciada? 

O objeto de estudo da área facilita e/ou dificulta o interesse em pesquisa 

conjunta/cooperação científica? Como? 

O processo de internacionalização se dá de maneira diferente entre a graduação e a pós-

graduação? Como? Por quê? 

4) Estímulos e Obstáculos 

Catalisadores/Demanda 

De onde parte a demanda de internacionalização? 

Qual é o principal catalisador do processo de internacionalização da 

UFC/UNILAB/IFCE? 

Em sua opinião, que outros fatores têm estimulado o processo de internacionalização da 

UFC/UNILAB/IFCE? 

Obstáculos/Resistência 

Há alguma resistência ao processo de internacionalização da UFC/UNILAB/IFCE? 

Se sim, de onde vem? (estudantes, professores/técnicos) 

Quais os dois principais obstáculos enfrentados pela UFC/UNILAB/IFCE no que diz 

respeito à internacionalização? (falta de uma política clara, orçamento, 

dificuldades administrativas, outras prioridades...). 

5) Benefícios e Riscos da Internacionalização 



189 

 

Em sua opinião, quais os três principais benefícios da internacionalização da 

UFC/UNILAB/IFCE? 

Em sua opinião, quais os três principais riscos da internacionalização? 

6) Políticas nacionais e regionais para internacionalização 

Como o Senhor avaliar o papel do MEC, Capes, CNPq e outros órgãos (estrangeiros, 

nacionais ou estaduais) para o processo de internacionalização do programa? 

Que instituições têm apoiado as ações de internacionalização do programa? 

Existem programas de apoio, em nível nacional e/ou estadual, aos esforços de 

institucionais de internacionalização da UFC/UNILAB/IFCE? 

Quais ações de internacionalização do programa se beneficiam de programas de apoio 

existentes? 

As ações de internacionalização do programa ocorrem no âmbito de acordos firmados 

entre o Brasil e outros países? 

As ações de internacionalização do programa ocorrem no âmbito de programas 

internacionais de apoio? 

 

 

 

Fonte: Miura (2006) 
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ANEXO D – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PRÓ-REITOR/ASSESSOR DE 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

Perguntas Introdutórias 

O que o(a) senhor(a) entende por “Internacionalização do Ensino Superior”? 

Como o senhor avalia a questão da Internacionalização de IES? 

 

1) Sobre a Pró-Reitoria/Assessoria (PR/AS) 

Histórico 

Fale sobre o surgimento e evolução da PR/AS (data de fundação, contexto em que 

surgiu, principais atores) 

Estrutura 

Quais são os principais objetivos da PR/AS na UFC/UNILAB/IFCE/UNILAB? 

Como a PR/AS se insere no organograma da UFC/UNILAB/IFCE? 

Qual a estrutura organizacional da PR/AS? Quantas pessoas trabalham na PR/AS? 

A PR/AS possui um orçamento próprio para a execução de suas atividades? Se sim: 

- Como esse orçamento é estabelecido; 

- Qual é a relação desse orçamento com o orçamento total da 

UFC/UNILAB/IFCE/UNILAB?; 

- O orçamento da PR/AS aumentou ou diminui nos últimos 3 anos? 

- A PR/AS capta recursos externos? 

- Quais são as atribuições da PR/AS? 

2) Políticas de Internacionalização 

Formulação: 

Há uma política de formulação de internacionalização na UFC/UNILAB/IFCE? Se sim, 

qual é essa política? 

Essa política foi formalizada em termos de documentos? 

Como se deu o processo de definição de tal política? 

Qual é o papel desta PR/AS na formulação da política de internacionalização da 

UFC/UNILAB/IFCE? 

Prioridades 

A internacionalização do ensino superior é uma prioridade na UFC/UNILAB/IFCE? 

Quais são as prioridades em termos internacionalização de serviços 

(extensão)/ensino/pesquisa? 

Existe alguma área acadêmica priorizada? Graduação ou Pós-Graduação? 

Essas políticas incluem alguma prioridade geográfica? 
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Implementação 

Qual é o papel desta PR/AS na implementação da política de internacionalização? 

3) Razões 

Quais são as 3 principais razões que têm levado a UFC/UNILAB/IFCE a se 

internacionalizar? 

Principais Ações: 

Quais são as 3 principais ações de internacionalização promovidas por esta PR/AS? 

Qual dessas ações tem sido mais bem-sucedida? Por que? 

Quais outras ações serão implementadas no futuro? 

Ações Específicas 

- Mobilidade de Estudantes 

A UFC/UNILAB/IFCE recebe estudantes de universidades estrangeiras? Se sim, 

quantos? Qual a origem desses estudantes? Qual cursos eles frequentam? 

A UFC/UNILAB/IFCE envia estudantes de universidades estrangeiras? Se sim, quantos? 

Qual o destino mais comum desses estudantes? Qual cursos eles frequentam? 

- Mobilidade de Professores 

A UFC/UNILAB/IFCE/ recebe professores de universidades estrangeiras? Se sim, 

quantos? Qual a origem desses professores? Qual curso eles frequentam? 

A UFC/UNILAB/IFCE/ envia estudantes de universidades estrangeiras? Se sim, 

quantos? Qual o destino mais comum desses estudantes? Qual curso eles frequentam? 

- Acordos (pesquisas comuns e projetos) 

A USP possui acordos com instituições de ensino superior estrangeiras? Se sim, quantos? 

Com quais instituições? 

Quais são os propósitos/objetivos desses acordos (intercâmbios de 

estudantes/professores, reforma curricular, seminários/pesquisa conjunta)?  

Quais dessas ações têm sido mais privilegiadas no processo de internacionalização da 

UFC/UNILAB/IFCE? 

Em sua opinião, o processo de internacionalização entre as diferentes áreas de 

conhecimento ocorre de maneira diferenciada? 

O objeto de estudo da área facilita e/ou dificulta o interesse em pesquisa 

conjunta/cooperação científica? Como? 

O processo de internacionalização se dá de maneira diferente entre a graduação e a pós-

graduação? Como? Por quê? 

4) Estímulos e Obstáculos 

Catalisadores/Demanda 
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De onde parte a demanda de internacionalização? 

Qual é o principal catalisador do processo de internacionalização da 

UFC/UNILAB/IFCE? 

Em sua opinião, que outros fatores têm estimulado o processo de internacionalização da 

UFC/UNILAB/IFCE? 

Obstáculos/Resistência 

Há alguma resistência ao processo de internacionalização da UFC/UNILAB/IFCE? Se 

sim, de onde vem? (estudantes, professores/técnicos) 

Quais os dois principais obstáculos enfrentados pela UFC/UNILAB/IFCE no que diz 

respeito à internacionalização? (falta de uma política clara, orçamento, dificuldades 

administrativas, outras prioridades...). 

5) Benefícios e Riscos da Internacionalização 

Em sua opinião, quais os três principais benefícios da internacionalização da 

UFC/UNILAB/IFCE? 

Em sua opinião, quais os três principais riscos da internacionalização? 

6) Políticas nacionais e regionais para internacionalização 

 

Como o Senhor avaliar o papel do MEC, Capes, CNPq e outros órgãos (estrangeiros, 

nacionais ou estaduais) para o processo de internacionalização do programa? 

Que instituições têm apoiado as ações de internacionalização do programa? 

Existem programas de apoio, em nível nacional e/ou estadual, aos esforços de 

institucionais de internacionalização da UFC/UNILAB/IFCE/? 

Quais ações de internacionalização do programa se beneficiam de programas de apoio 

existentes? 

As ações de internacionalização do programa ocorrem no âmbito de acordos firmados 

entre o Brasil e outros países? 

As ações de internacionalização do programa ocorrem no âmbito de programas 

internacionais de apoio? 

 

Fonte: Miura (2006) 


