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Resumo 

Os termos Globalização e Internacionalização de ensino superior são usados 

freqüentemente como sinônimos na literatura. Apesar de serem processos intimamente 

relacionados, é importante enfatizar a diferença e o relacionamento entre ambos. A 

globalização é um processo que provoca impactos em diversos setores da economia dos 

quais, a educação é apenas um deles. Embora seja um processo essencialmente econômico, 

a globalização promove maior exposição e fluxo de informações sobre valores e costumes 

de outras culturas, além de promover uma maior interdependência de informações para a 

produção do conhecimento. Para tanto, a formulação de estratégias e de políticas de 

internacionalização - responsáveis pelo planejamento da estruturação organizacional e 

apoio às ações como reforma curricular, pesquisas conjuntas, acordos internacionais, 

intercâmbio de estudantes e professores - são pontos cruciais que definirão um processo 

sustentável de internacionalização da instituição.  

A análise dos resultados apresentados nos estudos de caso revelou que a Universidade de 

São Paulo, além de apresentar a internacionalização enraizada nas suas origens, conta com 

programas onde o processo de internacionalização já está fortemente consolidado. No 

entanto, a análise também sugere pontos importantes sobre as fragilidades e conseqüente 

ameaça para um processo sustentável: a internacionalização parece ocorrer, em algumas 

unidades, de modo reativo devido à falta de um plano estratégico que articule as razões, a 

abordagem e as estratégias. Desta forma, é notória a importância da definição, por parte da 

USP, de uma política formal que defina o que é a internacionalização na sua missão e quais 

são as diretrizes para que as unidades possam, efetivamente e de forma articulada, 

direcionar esforços para que a internacionalização seja um processo auto-sustentável, e não 

uma seqüência de ações isoladas e desconectadas entre si. Neste sentido, a universidade 

parece estar numa transição entre a abordagem de atividades para a de processos (Knight, 

2004). Atualmente, algumas unidades da USP abordam a internacionalização sob uma 

abordagem de atividades (número de acordos internacionais, quantidade de alunos 

intercambistas, mobilidade de professores); porém, necessita fortemente mudar essa 

perspectiva para uma abordagem de processo, ou seja, integrar a dimensão internacional/ 

intercultural nos propósitos e funções primordiais da universidade (ensino, pesquisa e 

serviços). 
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Abstract 

The terms Globalization and Internationalization of higher education are frequently used as 

synonyms in literature. Although these processes are intimately related, it is important to 

emphasize differences and relationship between them. Globalization is a process that 

provokes impacts in different economic sectors, education being only one of them. Despite 

being an essentially economic process, globalization promotes greater exposure and a 

greater flow of information regarding other culture’s values and customs, besides 

promoting greater interdependence of information for knowledge production. Therefore, 

the formulation of internationalization strategies and policies – responsible for planning 

organizational structure and supporting actions like curricular reform, joint research, 

international agreements, student and faculty exchange – are crucial points that will define 

a sustainable internationalization process for the institution.  

The analysis of the results presented in the case studies revealed that the University of São 

Paulo, besides having internationalization as rooted in its origins, offers programs in which 

the internationalization process is already strongly consolidated. However, the analysis also 

suggests important points about the fragilities and consequent threat to a sustainable 

process: in some units, internationalization seems to occur reactively, due to the lack of a 

strategic plan that articulates reasons, approach and strategies. Hence, it is of utmost 

importance for USP to define a formal policy that defines internationalization in its 

mission, as well as the guidelines to allow units to effectively and articulately direct efforts 

with a view to turning internationalization into a self-sustainable process, instead of a 

sequence of isolated and mutually disconnected actions. In this sense, the university seems 

to be going through a transition from the activity to the process approach (Knight, 2004). 

Nowadays, some USP units address internationalization from an activity approach (number 

of international agreements, quantity of exchange student, mobility of faculty members); 

however, there is a strong need to change this perspective to a process approach, that is, to 

integrate the international/intercultural dimension into the university’s primary goals and 

functions (teaching, research and services). 

Key words: Internationalization of higher education, academic mobility, 

internationalization strategies and polices, joint research. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
Uma breve retrospectiva histórica nos mostra que a origem das Universidades tem forte 

influência internacional devido à presença de professores provenientes de várias partes do 

mundo, recrutados para iniciar as primeiras atividades de ensino e pesquisa. Desta forma, 

pode-se dizer que a internacionalização de ensino superior em pleno século XXI é um 

processo que remete-nos à merecida lembrança das fundações das antigas Universidades de 

Paris e Bolonha no século XIII. 

 

No Brasil, as origens da Universidade de São Paulo (USP) apresentam características 

semelhantes. Desde o começo do século XX as universidades estavam preocupadas com o 

desenvolvimento de programas internacionais visando o estabelecimento de projetos de 

pesquisa conjunta a fim de fortalecer as instituições. Este tradicional modelo de 

cooperação, em muitos casos, não simétrico - absorção de conhecimento dos países do 

Norte - dominou a academia Brasileira especialmente entre os anos 30 e 60. Durante a 

década de 60 teve início a formalização dos acordos bilaterais com as instituições de ensino 

superior (IES) estrangeiras objetivando a cooperação tecnológica e científica1. Na década 

de 70 foram estabelecidos programas nacionais com a finalidade de apoiar as atividades de 

pesquisa para estudantes de pós-graduação no exterior, especialmente projetos de pesquisa 

conjunta (LAUS e MOROSINI, 2005). No entanto, somente nas últimas décadas, a 

internacionalização do ensino superior tem ganhado força nas discussões acadêmicas, tendo 

em vista os impactos da globalização na educação. 

 

Neste sentido, a economia globalizada que ganhou notoriedade no século XX tem trazido 

conseqüências para o sistema acadêmico internacional pela pressão de adaptação frente às 

novas circunstâncias. As universidades que sempre foram ambientes internacionais, de 

alguma forma, sofrem os impactos da globalização.  

                                                 
1 Acordos assinados com a República Federal da Alemanha (1963), Dinamarca (1966), França (1967), 
Portugal (1967), Suiça (1969), Japão (1971) e Holanda (1971). (LESSA, 2002) 
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Os termos globalização e internacionalização de ensino superior são usados freqüentemente 

como sinônimos na literatura. Apesar de serem processos intimamente relacionados, é 

importante enfatizar a diferença e o relacionamento entre ambos. A globalização é um 

processo que provoca impactos em diversos setores da economia sendo que a educação é 

apenas um deles. Por este motivo, o termo globalização pode provocar fortes reações nos 

interlocutores, tanto do lado positivo (apoiadores) quanto do lado negativo (críticos), no 

que se refere aos impactos de seu processo. Apesar de não ser possível a neutralidade do 

conceito, este trabalho adotará uma definição de globalização que seja adequada para a 

compreensão da internacionalização de ensino superior. Segundo Knight e de Wit (1997, 

p.6) globalização refere-se ao “fluxo de tecnologia, economia, conhecimento, pessoas, 

valores, idéias...através das fronteiras. A globalização afeta cada país de modo diferente 

devido à história, tradições, cultura e prioridades da nação”. Complementando esta 

definição, Altbach (2004, p.3) contextualiza a globalização dentro do tema deste estudo: 

“Globalização é definida como o resultado inevitável das amplas tendências econômicas, 

tecnológicas e científicas que diretamente afetam a educação superior”. Estas tendências 

pressionam instituições e sistemas educacionais a acomodar tais desenvolvimentos da 

forma mais adequada às suas realidades. Ignorá-las é um risco à sobrevivência da 

instituição visto que a academia é afetada por padrões de difusão de conhecimento 

internacionais, pela propriedade intelectual de publicações internacionais, pela Internet e 

por investimentos em pesquisa e desenvolvimento que acompanhem padrões mundiais. 

Segundo Altbach (2004, p.4), “A globalização não pode ser completamente evitada. A 

história mostra que quando as universidades se colocam alheias às tendências econômicas e 

sociais elas se tornam moribundas e irrelevantes”. 

 

Vista dessa forma, a internacionalização parece ser concebida tanto como uma resposta 

quanto como um catalisador para a globalização. Como resposta à globalização tem-se que 

a educação de ensino superior necessita, primeiramente preparar os estudantes para viver e 

trabalhar em um mundo cada vez mais conectado e interdependente de informações e, ao 

mesmo tempo, ficar atenta para a importância da pesquisa em termos de contribuição para o 

desenvolvimento de questões de interesse nacionais e internacionais. Por outro lado, a 
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internacionalização pode ser vista como um agente de globalização, ou seja, um catalisador 

de transações comerciais. Do ponto de vista econômico, nota-se uma tendência da educação 

superior tornar-se mais ativa e/ ou desenvolver um lado mais rentável devido ao 

recrutamento de estudantes estrangeiros e da crescente oferta de programas acadêmicos 

para além de suas fronteiras, com a utilização da Internet ou a instalação de unidades 

educacionais em outros países. Embora seja um processo essencialmente econômico, a 

globalização também tem promovido uma exposição e um fluxo aumentado de informações 

sobre pessoas, conhecimentos e aspectos de diferentes culturas, ou seja, suas identidades, 

seus valores, costumes e crenças. 

 

Resumindo, para evitar a confusão entre globalização e internacionalização, muitos 

pesquisadores têm desaconselhado o uso do termo ‘globalização da educação’. Desta 

forma, os dois termos não devem ser usados como sinônimos nem tampouco de forma 

intercambiável. Relevante é distinguir que a globalização é apresentada como um processo 

que exerce impactos sobre a internacionalização do ensino superior.  

 

A definição de internacionalização de ensino superior, por sua vez, tem sofrido mudanças 

há pelo menos duas décadas, quando o fenômeno passou a ser estudado com mais rigor. A 

definição daquela época era de uma abordagem que enfatizava as atividades, tais como: 

cooperação internacional, relações acadêmicas internacionais e mobilidade de estudantes 

estrangeiros. A partir do final da década de oitenta, o fenômeno começou a ser abordado de 

forma mais ampla em decorrência de uma série de evidências, tais como: o crescimento da 

mobilidade acadêmica de estudantes, professores e pesquisadores; crescimento no número 

de cursos, programas e qualificações com ênfase em temas internacionais e comparativos; 

ênfase no desenvolvimento de competências internacionais/ interculturais; entre outros. 

Desta forma, o fenômeno passou a ser estudado segundo uma abordagem de processo, ou 

seja, a internacionalização teria como objetivo integrar a dimensão internacional/ 

intercultural ou global dentro das propostas e funções tradicionais da universidade (ensino, 

pesquisa, serviços), incluindo a oferta de programas educacionais de ensino superior 

(KNIGHT, 2004). Portanto, a internacionalização contempla as políticas e programas 

específicos organizados em diferentes níveis: governos, instituições acadêmicas, e mesmo 
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pela iniciativa individual de departamentos e instituições para se adaptar ou para explorar 

de forma criativa os desafios impostos pela globalização. O espaço para a criatividade 

parece estar nas mãos das instituições que devem escolher as melhores formas para se 

adaptar ao ambiente acadêmico internacional acomodando, desta forma, diferentes graus de 

autonomia e iniciativa (KNIGHT, 1997; SCOTT,1998; DE WIT, 2002). Para tanto, a 

formulação de estratégias e de políticas de internacionalização - responsáveis pela 

estruturação das ações como reforma curricular, pesquisas conjuntas, acordos 

internacionais, intercâmbio de estudantes e professores - são pontos cruciais que definirão 

um processo sustentável de internacionalização da instituição.  

 

Além de ser uma resposta à globalização, há outras razões que podem conduzir as 

instituições de ensino superior (IES) ao processo de internacionalização, a saber: (i) razões 

políticas (busca pela paz e entendimento mútuo); (ii) razões econômicas (preocupação com 

a competitividade e crescimento econômico); (iii) razões sócio-culturais (expansão de 

valores morais e nacionais); (iv) razões acadêmicas (qualificação das pessoas para o 

mercado de trabalho, reputação da IES, qualidade do ensino, pesquisa e serviços, exposição 

cultural decorrente da mobilidade de estudantes e professores).  

 

Atreladas às razões que impulsionam as IES a buscar essa dimensão internacional no 

ensino, pesquisa e serviços, há benefícios e obstáculos advindos deste processo. Dentre os 

vários benefícios destacam-se o aprimoramento dos estudantes devido à exposição cultural, 

aprimoramento do corpo docente devido à interação com pesquisadores estrangeiros, da 

troca de conhecimento e tecnologia decorrente de projetos e pesquisas realizadas em 

conjunto. Entre os diversos obstáculos destacam-se principalmente a ausência de estratégias 

programáticas (dimensão internacional do currículo, harmonização de créditos, acordos 

internacionais de pesquisa) e as incipientes estratégias organizacionais (política de 

internacionalização, razões e objetivos da internacionalização articulados, dimensão 

internacional na missão e políticas da IES, apoio financeiro e sistema de alocação de 

recursos, apoio da IES para a socialização de estudantes estrangeiros) capazes de oferecer 

suporte à internacionalização.   
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Desta forma, considerando a internacionalização do ensino superior um processo complexo 

e, partindo da premissa de que as razões, abordagens e estratégias de internacionalização 

ocorrem de forma diferenciada entre as áreas do conhecimento, surge a seguinte pergunta 

de pesquisa: 

• Como ocorre o processo de internacionalização nas diferentes áreas do 

conhecimento? 

 

Esta pergunta de pesquisa pretende dar respostas às seguintes questões do pesquisador e 

que vão nortear os objetivos específicos deste trabalho: 

- Quais são os propósitos/ razões que levam as instituições ao processo de 

internacionalização das diferentes áreas do conhecimento? 

- Quais as principais abordagens de internacionalização considerando as diferenças entre as 

áreas? 

- Quais as principais estratégias de internacionalização usadas pelas diferentes áreas do 

conhecimento? 

- Quais são os benefícios ou resultados esperados da internacionalização? 

- Quais são os principais obstáculos e riscos do processo de internacionalização? 

- Quem são os principais catalisadores da internacionalização? 

 

Portanto, os objetivos geral e específico do estudo serão descritos na seqüência: 

 

1.1 Objetivo geral 
Com base na pergunta de pesquisa, este estudo tem como objetivo geral: 

 

- Analisar, o processo de internacionalização da USP em diferentes áreas do conhecimento: 

engenharia, medicina e ciências sociais aplicadas (Administração e Economia). 

 

1.1.1 Objetivos específicos 
Complementando o objetivo geral deste estudo surgem os seguintes objetivos específicos: 
 

• Descrição do contexto em que a pesquisa se desenvolve (estudos de caso).  
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• Analisar as razões que impulsionam as diferentes áreas do conhecimento ao 

processo de internacionalização. 

• Comparar as diferenças nas razões, abordagens e estratégias por área de 

conhecimento.  

• Identificar os catalisadores, benefícios e riscos, e obstáculos do processo. 

• Analisar o processo de internacionalização da USP com base no modelo de Knight 

(1994). 

 

Pelo pouco conhecimento sobre o fenômeno na Universidade de São Paulo e pela 

necessidade de aprofundamento do tema, optou-se pela realização de estudo exploratório, 

utilizando-se o estudo de caso (YIN, 2005). O protocolo de Yin (2005) para a elaboração de 

estudos de caso foi utilizado para nortear e fornecer o rigor necessário à pesquisa de campo. 

Com base no referencial teórico, foram elaborados roteiros de entrevistas (anexo 2) com 

perguntas estruturadas para cada ator do processo de internacionalização (reitoria, pró-

reitorias de pós-graduação e pesquisa, diretor de unidades, chefe de departamento, 

coordenador de programa de pós-graduação, diretoria da CCInt).  

 

Contrariando a premissa inicial sobre a existência de sensíveis diferenças entre as razões 

para a internacionalização nas diferentes áreas de conhecimento, observou-se o seguinte: os 

resultados da pesquisa de campo demonstraram que o processo de internacionalização 

apresenta razões muito semelhantes entre as diferentes áreas, e ocorre, primordialmente a 

partir de razões acadêmicas: desenvolvimento e amadurecimento intelectual de estudantes e 

professores; preocupação com a reputação e reconhecimento internacional; busca por 

desenvolvimento tecnológico; formação de redes de trabalho para pesquisa e produção do 

conhecimento em projetos conjuntos tendo em vista a interdisciplinaridade dos temas. A 

razão econômica não é citada como razão primordial em nenhuma das áreas com o mesmo 

sentido que é vista nos países desenvolvidos (recursos alternativos através do recrutamento 

de estudantes internacionais ou oferta e distribuição de programas acadêmicos). No entanto, 

a razão econômica na USP pode ser traduzida pela busca por recursos financeiros em 

órgãos de fomento internacionais e nacionais para desenvolvimento de suas pesquisas.   
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Tomando-se como base o referencial teórico, a pesquisa de campo revelou, ainda, que os 

professores são os principais catalisadores e, ao mesmo tempo, demandantes da 

internacionalização. Os contatos (redes de trabalho) decorrentes da exposição internacional 

(doutorado e/ou pós-doc) contribuem, para o incremento dos acordos internacionais. Na 

verdade a maioria destes acordos são informais, caracterizando o que a literatura aponta 

como ‘invisible college’ (KNIGHT, 1993; DE WIT, 1998), ou seja, são firmados pela 

iniciativa e interesse individual de professores. Outro catalisador importante é o aluno de 

graduação e pós-graduação que busca na universidade, além da qualidade de ensino, a 

possibilidade de obter uma formação internacional que os prepare de modo mais adequado 

para o mercado de trabalho. A percepção sobre o papel da Capes apresenta uma sutil 

diferença que está relacionada com a avaliação dos programas. Para os programas nota 6, a 

Capes é considerada um dos principais catalisadores e responsável pelo estabelecimento de 

uma cultura de internacionalização na unidade, no entanto, nos programas nota 7 é mais 

reconhecida como um órgão que legitima a consolidação da internacionalização destes 

programas. 

 

Em termos de benefícios, observa-se a preponderância do beneficio acadêmico, alinhando-

se com as razões que impulsionam as escolas à internacionalização, a saber: avanço do 

conhecimento, a melhoria de qualidade dos programas, a capacitação dos profissionais, o 

entendimento cultural, o aprendizado de novos sistemas/ organização e métodos de ensino e 

pesquisa e, a inserção da USP no cenário internacional (reputação da universidade). Além 

da troca do conhecimento, a internacionalização tem contribuído para reduzir o grau de 

endogenia dos programas e para a expansão do horizonte acadêmico e cultural de 

professores e alunos.   

 

No que diz respeito aos riscos advindos do processo de internacionalização, a pesquisa 

revela que a internacionalização oferece poucos riscos, uma vez que não tem havido evasão 

de capital intelectual, ou seja, o risco de brain drain. O risco é inerente ao processo, mas 

compensa por conta das redes de trabalho. Os benefícios deste processo seriam maiores do 

que os riscos, de forma que todas as áreas devem continuar a se internacionalizar, a 

despeito da existência do risco de perda de capital humano. Por outro lado, as três áreas de 
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conhecimento concordam que o maior risco da internacionalização é a perda de foco sobre 

a realidade brasileira, deixando de lado temas de interesse nacional para estudar assuntos 

que sejam de interesse internacional, visando à publicação, e ao cumprimento cego às 

normas da Capes. O ‘neocolonialismo’ (domínio do norte em relação às universidades do 

sul) é apontado na literatura como um risco, porém, mostra-se irrelevante na Medicina e na 

Engenharia, na medida em que as trocas de conhecimento com pesquisadores estrangeiros 

nestas duas áreas acontecem de forma mais equilibrada. 

 

Em relação aos obstáculos o estudo mostra os seguintes fatores: falta de uma política de 

internacionalização institucional formalizada; burocracia nos procedimentos relacionados 

às ações de internacionalização, tais como a assinatura de convênios com IES estrangeiras; 

falta de recursos financeiros; dificuldade de internacionalizar determinadas áreas, devido ao 

seu objeto de estudo; excesso de disciplinas obrigatórias nas grades curriculares dos cursos 

de graduação e de pós-graduação; existência de outras atividades que precisam ser 

desenvolvidas pelos professores e; resistência ao processo por parte de alguns membros do 

corpo docente.  

 

Resumindo, este trabalho apresenta a seguinte divisão: o primeiro capítulo desse trabalho, a 

introdução, apresenta e contextualiza o problema de pesquisa, enuncia o objetivo geral e os 

objetivos específicos, além de resumir as etapas do trabalho fornecendo, desta forma, uma 

visão geral da obra ao leitor. O segundo capítulo aborda o referencial teórico necessário 

para atingir aos objetivos estipulados nesse trabalho, os principais assuntos estudados 

foram: Internacionalização e Globalização; Impactos da Tecnologia; Ensino a Distância; 

Internacionalização do Ensino Superior (definições, abordagens e razões); 

Internacionalização do Ensino Superior (estratégias, políticas e programas, modelo); Ações 

de Internacionalização (parcerias internacionais e ensino); Benefícios e Riscos da 

Internacionalização; Obstáculos à Internacionalização. O terceiro capítulo refere-se aos 

procedimentos metodológicos adotados para a pesquisa de campo. Trata-se da explicação 

das etapas da execução da pesquisa de campo necessárias para a compreensão deste 

trabalho e para nortear futuras pesquisas. O quarto capítulo apresenta os resultados obtidos 

na pesquisa de campo – a elaboração dos estudos de casos. O quinto capítulo apresenta as 
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análises condensadas dos resultados da pesquisa de campo e, finalmente o último capítulo 

dessa tese retrata as considerações finais e contribuições da pesquisa, apresentando também 

as limitações do estudo, dificuldades encontradas na pesquisa de campo e recomendações 

para futuras pesquisas. 

 

A Figura 1 fornece um fluxograma explicativo sobre as etapas do estudo ilustrando os 

conceitos abordados na revisão teórica e os procedimentos da pesquisa de campo. Na etapa 

da revisão teórica os seguintes conceitos foram abordados: Internacionalização e 

Globalização; Impactos da Tecnologia; Ensino a Distância; Internacionalização do Ensino 

Superior (definições, abordagens e razões); Internacionalização do Ensino Superior 

(estratégias, políticas e programas, modelo); Ações de Internacionalização (parcerias 

internacionais e ensino); Benefícios e Riscos da Internacionalização; Obstáculos à 

Internacionalização. A etapa da pesquisa de campo contempla os passos da metodologia 

utilizada. Acredita-se que este esquema facilitará a visão completa do estudo ao leitor e 

dará ênfase à relevância dos conceitos para o tema, obtendo melhor clareza sobre o objeto 

de estudo. 
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Figura 1- Fluxograma das Etapas do Estudo  
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Natureza da Pesquisa: Exploratória
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Objetivo Geral: Analisar o processo de internacionalização da USP em diferentes áreas do conhecimento:
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2 Referencial Teórico 
 
Para a realização deste estudo é necessária uma visão ampla sobre os conceitos que 

envolvem o processo de Internacionalização e suas conseqüências para as Instituições de 

Ensino Superior (IES). Os seguintes conceitos foram abordados: Internacionalização e 

Globalização; Impactos da Tecnologia; Ensino a Distância; Internacionalização do Ensino 

Superior (definições, abordagens e razões); Internacionalização do Ensino Superior 

(estratégias, políticas e programas, modelo); Ações de Internacionalização (parcerias 

internacionais e ensino); Benefícios e Riscos da Internacionalização e Obstáculos à 

Internacionalização. Desta forma, a Figura 2 tem o propósito de oferecer uma visão geral 

do referencial teórico abordado. 

 

Figura 2 - Referencial Teórico Abordado no Estudo 
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Objetivo Geral: Analisar o processo de internacionalização da USP em diferentes áreas do conhecimento:
engenharia, medicina e ciências sociais aplicadas (Administração e Economia). 
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2.7. Obstáculos à Internacionalização
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2.1 Desafios da Globalização para o Ensino Superior 
 

2.1.1 Internacionalização e Globalização  
 
Para o propósito desta discussão, o termo globalização assumirá uma definição não 

ideológica, que segundo Knight (2003, p.3), Knight e De Wit, (1997, p.6) seria: “o fluxo de 

tecnologia, economia, conhecimento, pessoas, valores e idéias através das fronteiras. A 

globalização afeta a economia de cada país de modo diferente devido à sua história, 

tradições, cultura e fatores ambientais que, conseqüentemente tem inúmeros efeitos sobre a 

educação (...) a internacionalização está mudando o mundo da educação e a globalização 

está mudando o mundo da internacionalização”. 

  

De fato, diante da confusão entre globalização e internacionalização, muitos pesquisadores 

têm evitado o uso do termo ‘globalização da educação’. Em resumo, os dois termos não 

devem ser usados como sinônimos nem tampouco de forma intercambiável. Relevante é 

distinguir que a globalização é apresentada como um processo que exerce impactos sobre a 

internacionalização do ensino superior.  

 

De acordo com de Wit (1998), as expressões ‘globalização do ensino superior’ e ‘educação 

internacional’ também não devem ser usadas como sinônimos de internacionalização. O 

termo ‘educação internacional’ transmite uma idéia de que a educação superior encontra-se 

num estágio de completa internacionalização. Da mesma forma, a expressão ‘globalização 

do ensino superior’ não distingue a relação de causa e efeito entre os processos de 

internacionalização e globalização. A globalização pode ser considerada uma causa para o 

processo de internacionalização das IES, ou seja, a globalização gera uma demanda por 

profissionais melhor preparados para atuar em um ambiente internacional. 

 

Stier (2002) cunhou o termo ‘ideologização’ para criticar os (policy-makers), os 

responsáveis pela elaboração das políticas nas universidades, pois existe em certas 

instituições uma ênfase demasiada à internacionalização como meta fundamental a ser 
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atingida. A premissa dessa ideologização é que a internacionalização seja algo bom em si 

mesmo. As universidades devem, além de atender as demandas do mercado, com a mesma 

atenção atender as necessidades locais de pesquisa e desenvolvimento. 

 

Segundo Altbach (2001), as IES são afetadas pela globalização devido à necessidade 

inerente do ambiente acadêmico de acompanhar as demandas da sociedade, ou seja, as 

universidades passam a desempenhar um papel internacional, promovendo maior 

diversidade cultural, diversificação e expansão de seu quadro de pessoal (mobilidade de 

professores, estudantes e quadro administrativo). Esta mobilidade internacional 

desempenha, portanto, um papel central na internacionalização do ensino superior, pois, 

promove a interação e melhor compreensão das diferenças entre culturas de estudantes, 

professores e pesquisadores de países distintos. As universidades, além de fornecerem a 

formação e o treinamento dos recursos humanos requeridos pelas empresas, são 

responsáveis pela produção de pesquisas básicas e aplicadas que impulsionam a inovação 

em diferentes áreas do conhecimento, assumindo um papel central na sociedade do 

conhecimento do século XXI.  Uma breve retrospectiva histórica nos mostra que a origem 

das Universidades tem forte influência internacional. Professores provenientes de várias 

partes do mundo foram recrutados para iniciar as primeiras atividades de ensino e pesquisa. 

Desta forma, pode-se dizer que a internacionalização é um processo que remete-nos à 

análise das fundações das antigas Universidades de Paris e Bolonha no século XIII. 

 

No entanto, a economia globalizada do século XXI trouxe conseqüências para o sistema 

acadêmico internacional que tem sido pressionado para adaptar-se às novas circunstâncias. 

Os benefícios que encorajam a crescente internacionalização das instituições de ensino 

superior são: 

 

• Um modelo acadêmico comum que seja compatível mundialmente; 

• Um aumento considerável no mercado global acadêmico para estudantes e 

professores; 

• O uso do inglês internacionalmente não somente para a divulgação de pesquisa mas 

também para ensino; 
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• Importância da Educação a Distância e o uso da Internet para ensino e pesquisa; 

• A tendência entre as instituições de ensino de realizar parcerias com instituições em 

outros países;  

• A criação de campus ‘offshore’ e o franchising de programas educacionais; 

• A harmonização de estruturas de créditos, cursos e mecanismos de avaliação e 

mensuração do progresso acadêmico. 

 

Todos os elementos citados anteriormente impulsionam o ensino superior para uma postura 

internacional. Porém, há muitos fatores que inibem o processo de internacionalização, tais 

como: 

• Falta de recursos financeiros; 

• Pressões para atender necessidades locais imediatas (acesso de estudantes de baixa 

renda às universidades); 

• Postura conservadora de parte dos acadêmicos e outros envolvidos na administração 

das universidades; 

• O receio de perder as tradições acadêmicas locais ou nacionais 

 

Além dos problemas inerentes ao processo de internacionalização: 

• Dificuldades na avaliação de programas e iniciativas internacionais; 

• Dominação da maioria dos projetos ou intercâmbios internacionais pelas nações 

industrializadas 

 

Segundo Altbach (2001), a educação superior tornou-se um importante setor da sociedade 

no século passado e tem firmado o seu crescimento na atualidade caracterizando o que os 

autores denominam de o ‘século’ do conhecimento. 

 

2.1.1.1 O Crescimento da Mobilidade Internacional e suas 
Conseqüências. 

 



 17 

Apesar das taxas que demonstram a mobilidade de estudantes internacionais permanecerem 

constantes nas últimas décadas (2% ao ano), estima-se que mais de 2 milhões de estudantes 

tenham participado de algum programa de mobilidade internacional até o ano de 2000.  

 

O fenômeno de mobilidade internacional basicamente caracteriza-se por estudantes 

provenientes do sul para as universidades do norte, em países industrializados. Estados 

Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Austrália e Japão são exemplos de países que mais 

recebem estudantes internacionais. Ressalta-se que mais da metade do contingente de 

estudantes se dirigem para as Universidades americanas. Desde o final da II Guerra 

Mundial até a década de 80, os Estados Unidos nortearam os modelos de mobilidade 

internacional, sendo visto como o principal pólo de atração de estudantes internacionais. As 

razões baseavam-se em: alta qualidade em vários campos da educação de ensino superior, 

oferecimento de programas acadêmicos incluindo cursos para pós-graduação, oportunidade 

para imigração e carreira acadêmica, disponibilidade de bolsas, divulgação comercial mais 

agressiva dos programas de educação superior de instituições americanas, excelentes 

serviços de apoio para estudantes estrangeiros, o uso da língua inglesa como meio de 

comunicação acadêmica e a influência global exercida pelos Estados Unidos. 

 

Porém, este quadro tem sofrido mudanças devido ao aumento significativo dos valores das 

taxas de admissão nas universidades americanas e diminuição dos recursos federais para a 

internacionalização. Este cenário foi agravado pelo desenvolvimento de programas com 

alta qualidade acadêmica em outros países industriais, notadamente Reino Unido, Austrália, 

Holanda, Canadá e Japão. Ao mesmo tempo, os países da União Européia, iniciaram a 

oferta de programas que facilitavam a mobilidade de estudantes europeus. Sócrates, 

Erasmus e Tempus são alguns exemplos de iniciativas européias. O programa ERASMUS 

insere-se dentro de iniciativas regionais, apoiando anualmente mais de 100.000 estudantes 

na Europa. Este programa foi criado pela União Européia em 1987, e é parcialmente 

administrado pelo DAAD (Deutscher Akademische Austauschdienst – German Academic 

Exchange Service) da Alemanha, criado em 1925. O DAAD juntamente com o IIE 

(Institute of International Education - fundado em 1919), são consideradas as mais antigas 

organizações que trabalham no campo da educação internacional. As duas instituições são 
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responsáveis pelo estabelecimento de políticas e implementação de programas de 

mobilidade internacional. O IIE ainda administra o programa Fulbright (criado pelo 

governo dos Estados Unidos em 1948).  

 

O principal mérito do programa ERASMUS tem sido a difusão do conceito de estudos 

desenvolvidos em parcerias promovendo a internacionalização da educação superior na 

União Européia. As iniciativas européias caracterizaram-se pelos seguintes aspectos: 

• Intercâmbios horizontais, ou seja, buscam qualidade similar na educação recebida 

em casa e no exterior; 

• Reciprocidade em relação às melhores práticas; 

• Relação entre os intercâmbios e o desenvolvimento dos currículos, estimulando 

redes de trabalho de cooperação entre departamentos; 

• Reconhecimento acadêmico para o estudante quando de seu retorno 

 

Desta forma, a abordagem regional européia tem focado o intercâmbio entre países baseado 

na confiança mútua e em condições igualitárias. Esta situação é revelada pelo esforço de 

harmonização entre os sistemas de educação europeus. Vários países têm mudado a 

estrutura de programas e créditos, notadamente com a introdução da obtenção dos graus de 

bacharel e mestre nas instituições. A Declaração de Sorbonne (1998) e a Declaração de 

Bologna (1999) são exemplos desta tendência para a convergência de padrões de programas 

e créditos. Em Junho de 1999, os ministros da educação da Europa se reuniram em 

Bologna, Itália, para desenvolver uma Área de Educação Superior na Europa - (EHEA) 

European Higher Education Area. Baseada em princípios fundamentais de independência e 

autonomia para garantir que a educação superior e a pesquisa na Europa pudessem se 

adaptar às necessidades da sociedade e avanços do conhecimento científico. O EHEA seria 

responsável pelo aumento da competitividade do sistema de educação superior europeu e 

auxiliaria na adoção de um sistema de créditos compatíveis compreendendo dois ciclos, a 

graduação e a pós-graduação, sendo que a pós contemplaria o mestrado e o doutorado. A 

equivalência entre os sistemas de créditos também seria introduzida. A declaração de 

Bologna, portanto, levaria a Europa a graus comparáveis de cooperação na garantia da 



 19 

qualidade dos programas. A previsão para a implementação total dos objetivos deste acordo 

é 2010.  

 

Todas estas agências quando apoiadas por governos são fortemente engajadas com os 

objetivos da política externa dos países mantenedores e desempenham um papel importante 

não somente para a mobilidade de estudantes e pesquisadores, mas também para a melhor 

compreensão das diferenças culturais entre diferentes nações contribuindo para a melhor 

compreensão e comunicação entre os povos.  

 

A maioria dos países tem agências responsáveis pelo processo de mobilidade internacional. 

Muitas são apoiadas pelos governos e algumas apoiadas pelo setor não governamental, 

como exemplos de agências que atuam em território brasileiro podem ser citados a CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), CNPq (Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico) e; o programa SYLFF (Sasakawa 

Young Leaders Fellowship Fund), respectivamente.  

 

A CAPES desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação 

stricto sensu (mestrado e doutorado). Atua em todos os estados brasileiros nas áreas de 

Educação e Ciência & Tecnologia. As suas principais atividades são agrupadas em quatro 

linhas de ação: i) avaliação da pós-graduação stricto sensu; ii) acesso e divulgação da 

produção científica; iii) investimentos na formação de recursos de alto nível no país e 

exterior; iv) promoção da cooperação científica internacional. 

 

Já o Programa SYLFF está ligado a uma instituição privada filantrópica, de origem 

japonesa. Estabelecido em 1987, o programa contempla cada instituição conveniada com 

doações de 1milhão de dólares americanos. Os números totalizam aproximadamente 

sessenta e nove instituições e consórcios em quarenta e cinco países (com mais de 8.500 

bolsistas). Estes recursos são provenientes da Nippon Foundation (antigamente conhecida 

como Sasakawa Foundation). As universidades contempladas usam os juros gerados pelas 

suas respectivas doações para fornecer bolsas para estudantes nas várias áreas de 

conhecimento para estudar em suas instituições ou no exterior. Na Universidade de São 
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Paulo, o programa SYLFF apóia os programas de pós-graduação na área de ciências sociais 

e humanidades. Os requisitos para concorrer às bolsas são projetos de pesquisa que estejam 

obrigatoriamente voltados à área de Relações Internacionais, focando a inserção do Brasil 

no contexto mundial, facilitando o entendimento entre as nações. O objetivo deste 

programa é apoiar futuros líderes para superar fronteiras geopolíticas; barreiras religiosas, 

éticas e culturais promovendo a paz mundial. O programa SYLFF tem como base a 

educação transnacional promovendo a mobilidade e colaboração entre os bolsistas e ex-

bolsistas das diversas instituições, transcendendo o protótipo dos acordos bilaterais. 

 

Pode-se afirmar, portanto, que as instituições de fomento, governamentais ou não, 

desempenham papel importante na criação de laços de confiança entre as universidades e 

acadêmicos ao redor do globo, reduzindo barreiras para a mobilidade e otimizando os 

impactos da experiência internacional. Outras funções das agências de fomento podem ser 

exemplificadas, tais como a definição dos critérios para a escolha dos projetos de pesquisa, 

os períodos de permanência fora do país, os mecanismos de controle da mobilidade 

internacional, o estabelecimento dos acordos internacionais, entre outros. 

 

No caso dos países em desenvolvimento, a mobilidade de professores e pesquisadores é 

extremamente importante, pois na maioria dos casos propiciará a absorção de conhecimento 

nos centros de pesquisa dos países industrializados. Muitas críticas são tecidas diante desta 

relação não equilibrada sobre a transferência de conhecimento. Os países industrializados 

(centros) do norte sempre estarão em posição de transferir conhecimento aos países em 

desenvolvimento (periféricos) do sul, e não o contrário. Na melhor das hipóteses, espera-se 

o equilíbrio nesta troca. Outro problema relacionado à busca de conhecimento nos países do 

norte é a chamada evasão de cérebros (brain drain) que se caracteriza basicamente na 

possibilidade de êxodo de um número considerável de pesquisadores e professores dos 

países pobres em direção às nações industrializadas. Altbach (2001) sugere que este 

fenômeno não é de todo negativo e, considerando a sua complexidade, um termo mais 

apropriado poderia ser o que o autor denomina de intercâmbio de cérebros (brain 

exchange).  
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Entretanto, algumas pesquisas apontam que na África, devido aos problemas econômicos e 

políticos agravados pelo fraco suporte ao sistema acadêmico do continente, a evasão de 

cérebros é uma constante e tem causado grande impacto negativo nas universidades locais e 

comunidades de pesquisa (HALL, 2004).  

 

Em contraste, nos países asiáticos a situação é bastante diferente. Os pesquisadores têm 

retornado ao país de origem tendo em vista a percepção favorável em relação à situação 

econômica e política. Na Índia, apesar de o fluxo de cérebros em certas áreas como 

tecnologia computacional ser bastante forte para fora do país, nota-se uma quantidade 

significativa de especialistas que retornam contribuindo fortemente com a indústria de alta 

tecnologia. 

 

Segundo os dados do Institute for Scientific Information (ISI), a participação da produção 

científica americana tem caído nos últimos anos enquanto a da Ásia, União Européia e 

América Latina têm apresentado sensível aumento. O ISI é uma instituição americana 

responsável pela compilação de dados a respeito da produção científica mundial. Os 

pesquisadores asiáticos (exceto Japão) demonstram uma acentuada produção científica, 

mais do que duplicando a sua participação ao compararmos os dados de 2004 (17%) em 

relação a 1981 (7%). A União Européia (composta por 15 países, antes da adesão das 

nações do Leste Europeu) lidera o ranking mundial, por ser responsável por 38% dos 

artigos científicos publicados em 2004. Em contrapartida, nesse período, os Estados Unidos 

teve sua produção científica reduzida de 44% para 33%. 

 

No entanto, observa-se que os países mais ricos (Estados Unidos e União Européia) estão 

perdendo o antigo monopólio científico dos anos 80 para os países emergentes asiáticos 

(que têm se dedicado a formar especialistas nos últimos anos). Porém, juntos continuam 

com uma produção regular, o que lhes permite manter a posição de potências científicas 

devido ao elevado investimento em educação e tecnologia, além do fato de abrigarem as 

principais universidades e centros de pesquisas. 
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A situação do Brasil tem melhorado gradativamente devido aos investimentos do Estado e 

da iniciativa privada na área de ciência e tecnologia. O país investe atualmente 1,1% de seu 

PIB (produto interno bruto), desse total, 0,6% é proveniente do Estado e o restante é apoio 

da iniciativa privada. Obviamente, se comparado aos países mais ricos que investem em 

média 3% do PIB em pesquisa, esse investimento é ainda muito tímido. A Coréia do Sul, 

por exemplo, investe aproximadamente 2,6% do PIB em pesquisa, equiparando-se aos 

grandes centros científicos. O governo brasileiro poderia espelhar-se na China no que tange 

à preocupação com a diminuição da evasão de seus recursos humanos especializados. A 

China tem oferecido oportunidades para que seus cientistas retornem ao país de origem e 

tenham condições de desenvolver seu trabalho científico, evitando-se a evasão de cérebros 

para o ocidente, trazendo como bagagem o conhecimento necessário para contribuir com o 

desenvolvimento local. 

 

Feitas as considerações a respeito do aumento da mobilidade internacional, mudanças no 

fluxo de estudantes para outras partes do mundo industrializado e problemas decorrentes 

das oportunidades de trabalho no mercado global, uma consideração deve ser pontuada: 

parece ser de fundamental importância a participação de professores e pesquisadores em 

programas de mobilidade internacional. Devido à variedade de razões e propósitos que 

impulsionam a mobilidade de professores e pesquisadores em direção a outras 

universidades, há poucos dados estatísticos que possam revelar com exatidão a quantidade, 

as razões e tipos de atividades desempenhadas durante o período despendido fora do país.  

 

Os propósitos parecem variar desde simples conferências e visitas para obtenção de 

informações a respeito de programas até atividades de pesquisa e ensino com perspectivas 

de mudança de residência e cidadania. Apesar da necessidade de pesquisas que investiguem 

de forma mais acurada estes propósitos, um dos elementos principais que levam professores 

e pesquisadores à mobilidade internacional é a perspectiva de ascensão profissional no 

mercado global. 
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2.2 Impactos da Tecnologia na internacionalização do ensino 
superior 

 

O uso da tecnologia está provocando uma série de mudanças em todas as áreas relacionadas 

à oferta de serviços educacionais e à mobilidade acadêmica. Nesta discussão, entende-se 

por tecnologia, o uso da comunicação mediada por computador, a disseminação do 

conhecimento via Internet e a disponibilidade de cursos de graduação ou pós-graduação 

usando Educação à Distância (EAD).  

 

Não se pretende extremar o impacto do uso da tecnologia a ponto de afirmar que as 

tradicionais universidades tenderão a desaparecer, mas é preciso considerar as possíveis 

mudanças nas relações acadêmicas internacionais: 

• A internet está remodelando a forma como o conhecimento é disseminado ao redor 

do globo. As bibliotecas, os jornais científicos e os bancos de dados internacionais 

estão intensificando a disponibilidade de suas fontes on-line. Informações 

científicas e descobertas em pesquisas estão à disposição de todos na Internet em 

tempo real. 

• Novas formas de comunicação instantâneas (chats, fóruns, grupos formais ou 

informais de discussão) têm sido desenvolvidas na Internet, possibilitando a análise 

e exploração de vários temas de interesse científico. 

• A Educação a Distância (EAD) surge como um instrumento fundamental para a 

expansão internacional de programas acadêmicos em vários países. A entrega de 

programas de graduação e pós-graduação na modalidade EAD tem crescido 

rapidamente e trará conseqüências para a internacionalização do ensino superior. 

 

Entretanto, o uso da tecnologia traz embutida uma série de problemas inerentes à 

desigualdade de acesso à Internet, o uso do inglês como língua oficial na Internet e na 

academia, e talvez o mais preocupante: o controle da oferta dos cursos nas mãos de 

fornecedores de serviços educacionais sem necessariamente estarem ligados à academia, ou 

seja, são organizações que visam lucro e que, conseqüentemente não têm como 

preocupação primordial o padrão de qualidade dos cursos. 
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A literatura prevê várias mudanças para o processo de internacionalização de ensino 

superior devido ao uso da tecnologia de informação, porém, os autores não chegam a 

conclusões precisas sobre as conseqüências e impactos para as diversas ações, tais como a 

mobilidade de estudantes e professores, projetos ou pesquisas conjuntas (ALTBACH e 

TEICHLER, 2001; ALTBACH, 2004; KNIGHT, 2004), mas todos concordam sobre a 

ocorrência de fortes impactos nas futuras políticas de incentivo à internacionalização. 

 

2.2.1 Tecnologia de Informação e a Globalização 
 

Segundo Castells (2000), as novas formas de comunicação, armazenagem e capacidade de 

recuperação do conhecimento são elementos essenciais proporcionados pela tecnologia da 

informação que vão transformar a educação de ensino superior. Bibliotecas deixam de ser 

simples depósitos de livros e jornais científicos, mas passam a se envolver com as novas 

formas de compartilhamento de informações, acesso à banco de dados e websites além de 

ofertar serviços com base tecnológica (HAWKINS e BATTIN, 1998). Em relação aos 

professores, atualmente há uma sensível dependência dos recursos da Internet para a 

realização de pesquisas e análises, além de auxiliar na disseminação dos trabalhos 

científicos.  

 

Porém, a Internet assim como a globalização produz desigualdades. A globalização do 

conhecimento e das comunicações tem como veículo principal a Internet, porém, a 

informação e conhecimento disponíveis através da Internet refletem o sistema desigual de 

acesso à informação. Países desenvolvidos têm melhor acesso aos bancos de dados por 

possuírem sofisticados sistemas eletrônicos ao passo que comunidades acadêmicas de 

países em desenvolvimento enfrentam maiores dificuldades de acesso. A Internet e os 

bancos de dados são controlados pela maioria das universidades dos países do norte, os 

recursos da Internet e as informações estão disponibilizados na língua inglesa limitando, 

desta forma, o acesso e o uso da informação aos anglofônicos. Além destes pontos, há 

grandes corporações de conhecimento multinacionais, proprietárias de muitos jornais 

científicos, banco de dados e outras fontes de informação que cobram taxas de adesão para 
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disponibilizar o acesso das informações ao público em geral. Porém, observa-se que muitas 

instituições acadêmicas não dispõem de recursos suficientes para pagar pelo acesso a estas 

fontes, o que dificulta a participação total da universidade na rede de trabalho virtual 

proporcionada pela Internet. 

 

Entretanto, apesar do limitado acesso que possam ter comunidades científicas de países em 

desenvolvimento, observa-se que a Internet tem simplificado e agilizado a obtenção de 

referências bibliográficas, democratizando de certa forma, a comunicação e o acesso à 

informação.  

 

2.2.1.1 Ensino à Distância: Impactos no Processo de Internacionalização.  
 

O surgimento de novas tecnologias de informação propiciou uma grande expansão na 

utilização do ensino à distância. Entretanto, o emprego do EAD é observado há 

aproximadamente 150 anos. As primeiras escolas por correspondência surgiram na Europa 

por volta de 1840, entre elas a Faculdade por Correspondência Sir Isaac Pitman no Reino 

Unido. Já em 1946 os primeiros cursos superiores em EAD foram oferecidos na 

Universidade da África do Sul (UNISA) (TRINDADE, 1997; LANDIM 1988). 

 

Lévy (1999) faz algumas ressalvas sobre o uso da tecnologia para a educação. O autor 

argumenta que a tecnologia disponível não deve ser usada impulsiva e inconscientemente, e 

sim acompanhar a mudança da sociedade e da cultura dos sistemas educacionais. 

Argumenta também que no novo cenário de mudanças existe uma transição de um tipo de 

educação e formação estritamente institucionalizada para uma situação de troca 

generalizada de conhecimentos. Em se tratando do uso impulsivo e inadequado da 

tecnologia para a educação, é importante despender atenção ao planejamento, organização e 

administração dos serviços destinados aos educandos além da formulação de políticas 

acadêmicas para este fim. Ainda, a simples transposição do modelo convencional/ 

presencial de ensino de reprodução e distribuição de material digital para ambientes 

virtuais, ignorando as particularidades e necessidades deste novo meio, aniquilam a 

qualidade de cursos baseados em ensino à distância. Programas de educação à distância 
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com qualidade devem investir em recursos humanos, privilegiando a ação de tutores e 

especialistas em aprendizagem colaborativa (LANGHI, 1998; WILLIS, 1998; AZEVEDO, 

2002) 

 

Assim, a abordagem de ensino à distância resulta em alguns impactos no sistema de 

educação. Apesar dos cuidados descritos anteriormente, a oferta de cursos na modalidade 

de EAD tem crescido em nível nacional e internacional, afetando a forma de ensino e 

aprendizagem em muitas instituições. Novas competências são exigidas dos professores 

que passam a desempenhar a sua antiga função num novo formato de entrega. Dos 

estudantes é requerido maior responsabilidade pelo processo de construção da própria 

aprendizagem. Costa Neto (2003). 

 

Portanto, o advento da Educação à Distância vem transformando a tradicional sala de aula, 

abrindo possibilidades nos campos da educação formal e corporativa, afetando 

profundamente o processo de internacionalização do ensino superior. Como visto 

anteriormente, a EAD não é um fenômeno recente, a África do Sul oferece cursos 

acadêmicos por correspondência há anos. Outro exemplo é a Open University no Reino 

Unido, instituição altamente reconhecida pela qualidade dos cursos, e que tem usado 

efetivamente uma combinação de vários métodos de entrega de serviços educacionais à 

distância. Vale observar que das dez grandes instituições de EAD no mundo, sete estão 

localizadas em países em desenvolvimento. Todas elas utilizam, pelo menos em parte, a 

tecnologia de informação no desenvolvimento de seus programas (ALTBACH, 2004). 

 

Na área de administração de negócios já é bastante comum encontrar universidades que 

oferecem programas de graduação e especialização completos visando ao mercado nacional 

e internacional. Entre as organizações que estão investindo na distribuição destes 

programas estão as grandes editoras multinacionais, instituições acadêmicas e empresas 

privadas localizadas nos países industrializados. Ainda, empresas como a Microsoft e 

Motorola estão oferecendo programas de treinamento para desenvolver as competências 

necessárias nas suas áreas específicas.  
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Impulsionada pelo uso da tecnologia na oferta dos programas educacionais, observa-se uma 

tendência na educação de ensino superior denominada por multinacionalização. 

Multinacionalização são programas acadêmicos de um determinado país que são oferecidos 

em outro, ou ainda instituições de ensino superior que se instalam em outros países. Há 

programas oferecidos entre instituições ou programas acadêmicos de dois ou mais países, 

denominados ‘twinning’. Geralmente estes programas são oferecidos com base em uma 

operação conjunta entre duas instituições, caracterizando um processo de colaboração. Há 

um grande número destes programas ao redor do mundo porque o conceito está baseado na 

importância da manutenção do aspecto acadêmico dos arranjos multinacionais. Geralmente, 

as universidades do Norte são responsáveis por fornecer o currículo básico e orientação. No 

Brasil, existem os acordos formais entre IES nacionais e estrangeiras para a obtenção do 

duplo-diploma no nível da graduação e pós-graduação. O estudante recebe ao final do curso 

dupla certificação, referente aos programas conjuntos, além da experiência intercultural.  

 

Porém, uma análise mais detalhada destes arranjos multinacionais revela uma relação 

marcada pela desigualdade. A desigualdade reside no fato de que as universidades do Norte 

(centrais), com algumas exceções, estão interessadas exclusivamente no ganho financeiro 

da relação, enquanto as universidades de Sul (periféricas) estão buscando oferecer aos seus 

estudantes oportunidades de acesso ao ensino superior de melhor qualidade ou a programas 

específicos que não são oferecidos localmente. Portanto, não há interesse pela troca 

equilibrada de transferência de conhecimento entre as instituições, principalmente do ponto 

de vista das instituições centrais.   

 

Outra forma de multinacionalização do ensino superior é o que a literatura denomina de 

‘franchising’. São programas estabelecidos com base no modelo de franquias, ou seja, 

abrem-se novos estabelecimentos usando o mesmo nome da instituição de origem. Na 

verdade, nada mais são do que programas acadêmicos de universidades estrangeiras 

oferecidas por instituições locais. As instituições estrangeiras oferecem o nome e o 

currículo, porém, a supervisão e o controle da qualidade dos cursos normalmente são 

limitados, ou seja, falta uma base colaborativa essencial para este tipo de empreendimento 

acadêmico multinacional. À instituição franqueada é dado o direito de fornecer o 
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certificado da universidade estrangeira. Pejorativamente, estes programas são conhecidos 

como ‘McDonaldização’ da educação e têm sido alvos de muita crítica exatamente pelos 

abusos que a falta de controle sobre a qualidade tem trazido à reputação destas instituições.  

Universidades de países industrializados são convidadas por instituições de países em 

desenvolvimento, ligadas ou não à educação, para implantarem os seus programas. Vale 

lembrar que normalmente as instituições envolvidas neste tipo de franquias não são as que 

gozam de maior prestígio, porém mancham a reputação do ensino superior de muitos países 

desenvolvidos. “As instituições do Reino Unido de menor prestígio que estão envolvidas 

em programas internacionais prejudicam o ‘bom nome’ da educação de ensino superior da 

Inglaterra. Compradores (estudantes que pagam as taxas) de outros países acreditam que 

estão recebendo um diploma com o padrão de ensino britânico, mas na realidade estão 

recebendo um nível de educação não compatível com aquele oferecido no Reino 

Unido”.(ALTBACH, 2004, p.14) 

 

Seguindo esta tendência de expansão desordenada, observa-se que a Internet tem 

contribuído para o aumento acentuado da oferta destes programas multinacionais 

acadêmicos (Hayes e Wynyard, 2002). 
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2.3 Internacionalização de Ensino Superior: definições, 

abordagens e razões. 

 

A discussão sobre a internacionalização das instituições de ensino superior (IES) ganhou 

importância a partir da década de 80. A busca pelo desenvolvimento científico passou a ser 

uma discussão além das barreiras nacionais, incorporando tendências internacionais. Há 

vários argumentos para explicar a importância da internacionalização de IES, dentre os 

quais destacam-se: 

 

i) exigências profissionais e acadêmicas para os graduados refletindo as demandas da 

economia, da sociedade e do mercado de trabalho globalizados. Ou seja, as IES devem 

oferecer melhor preparação e qualidade no ensino. Estas competências não se restringem às 

habilidades técnicas e lingüísticas, mas especialmente às habilidades comportamentais 

visando a reconciliação de valores culturais que, em muitos casos, podem ser radicalmente 

opostos (MIURA, 2001), potencializando as situações de choque cultural; 

ii) esforço de colaboração e intensa cooperação internacional para potencializar o nível de 

especialização em pesquisa, compartilhar custos em investimentos que são indispensáveis 

na pesquisa e desenvolvimento de áreas específicas do conhecimento; 

iii) recrutamento de estudantes estrangeiros para contribuir com as receitas da instituição; 

iv) intensificação do uso de novas tecnologias de informação e comunicação facilitando a 

distribuição de programas educacionais via Internet; 

 

Porém, antes de discutir a importância da internacionalização dada à inserção das IES no 

processo de globalização, algumas definições sobre o termo se fazem necessárias. 

 

2.3.1 Internacionalização de IES: Definições. 
 

Nos últimos 10 anos, a definição do conceito tem sido aprimorada por diversos autores, 

sendo que a ênfase dos estudos recai sobre os aspectos institucionais relacionando a 
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internacionalização com um conjunto de atividades. A definição proposta por Arum e Van 

de Water (1992, p.202), ilustra o foco voltado para as atividades: “internacionalização 

refere-se às múltiplas atividades, programas e serviços relacionados aos estudos 

internacionais, cooperação técnica e intercâmbios educacionais internacionais”. 

 

Knight (1994, p.7) descreve a internacionalização de IES como “processo no qual se 

integra uma dimensão internacional/intercultural ao ensino, pesquisa e aos serviços de uma 

instituição”. Para a autora a internacionalização é concebida como um processo dinâmico, 

indo além de atividades isoladas apresentadas anteriormente por Arum e Van de Water. 

Existe uma preocupação com a importância da sustentabilidade da dimensão internacional 

na instituição além de enfatizar as funções essenciais da academia, quais sejam: ensino, 

pesquisa e prestação de serviços à comunidade. Esta definição recebe críticas de Van der 

Wende (1997) porque se baseia na aparente ausência de um objetivo específico do processo 

de internacionalização para a instituição. De acordo com a autora, a internacionalização não 

pode ser um fim em si mesma na medida em que várias IES estão preocupadas em atingir 

algum objetivo específico, como melhoria da qualidade dos programas e currículos, 

reestruturação e atualização do sistema educacional etc. Portanto, segundo Van der Wende 

(1997, p.19) a internacionalização é “qualquer esforço sistemático, sustentado, e que tem 

por objetivo tornar o ensino superior (mais) responsivo às demandas e desafios 

relacionados à globalização das sociedades, da economia e do mercado de trabalho”. Esta 

definição concebe a internacionalização como um recurso importante para o 

desenvolvimento da educação superior, alinhando-a com padrões internacionais, e 

demonstrando abertura e capacidade de resposta ao ambiente global. No entanto, restringe-

se às respostas ao ambiente externo, especificamente à globalização, e não contextualiza a 

internacionalização especificamente para o setor educacional. 

 

Soderqvist (2002, p.29) introduziu uma definição que focaliza o processo de mudança da 

educação superior e, ao mesmo tempo fornece uma visão da administração no nível 

institucional. Internacionalização de uma instituição é definida como “um processo de 

mudança de uma instituição de educação superior nacional para uma instituição de 

educação superior internacional conduzindo à inclusão de uma dimensão internacional em 
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todos os aspectos da sua administração visando melhorar a qualidade do ensino e 

aprendizagem e alcançar as competências desejadas”. Knight (2004) critica esta definição 

apesar de reconhecer que o conceito apresenta o aspecto relacionado às razões (rationales) 

para a internacionalização, mas é limitada para ser aplicável às instituições e países que 

concebem a internacionalização de forma mais ampla do que ensino, aprendizagem e o 

desenvolvimento de competências.  

 

Frente à variedade de definições, De Wit (2002, p.114) afirma que parâmetros são 

necessários para avaliar e usar o termo de forma apropriada, alertando que nem tudo pode 

ser denominado internacionalização: “a medida em que a dimensão internacional da 

educação superior ganha mais atenção e reconhecimento, as pessoas tendem a usar o termo 

da forma que melhor satisfaça aos seus propósitos. Uma definição mais focada é necessária 

para ser entendida com a importância que ela merece. Mesmo se não houver concordância 

sobre uma definição, a internacionalização precisa ter parâmetros para ser avaliada e, 

portanto, contribuir com a educação superior. Este é o motivo pelo qual o uso de uma 

definição em construção com uma estrutura conceitual é relevante para internacionalização 

da educação superior”. 

 

Knight (2003) redefine o conceito de internacionalização de acordo com as conclusões de 

De Wit (2002) ao propor um conceito em construção. Atenta às mudanças nas razões para a 

internacionalização, nos novos tipos de fornecedores de ensino superior e métodos de 

distribuição de programas acadêmicos trans-fronteiras (cross-border), a autora revisa o seu 

primeiro conceito formulado em 1993, para garantir que o significado reflita as atuais 

mudanças e desafios na educação superior. Não há contradição na atualização do conceito, 

existe sim uma complementaridade na medida em que a nova definição engloba os 

diferentes níveis de stakeholders (nacional, setorial e institucional) e a diversidade de novos 

programas e métodos de distribuição.  

 

A preocupação central na atualização do conceito não é oferecer uma definição universal, 

mas assegurar que o significado seja apropriado para diferentes contextos e países ao redor 

do globo. Como as IES têm especificidades diferentes, a definição não enfoca razões, 
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benefícios, resultados, atores, atividades ou stakeholders (parceiros) do processo de 

internacionalização. A definição proposta procura englobar os níveis: nacional, setorial e 

institucional. A autora utiliza na definição termos que valorizam a dimensão internacional 

relacionando-os com o papel da educação na sociedade.“Internacionalização em nível 

nacional, setorial e institucional é definida como o processo no qual se integra uma 

dimensão internacional, intercultural ou global nos propósitos, funções e oferta de 

educação pós-secundária” (KNIGHT, 2003, p.2; 2004)  

 

Na seqüência pretende-se clarificar como tais termos-chave são utilizados e interpretados. 

O nível institucional refere-se às instituições provedoras de ensino superior, os níveis 

nacional/setorial incluem todos os setores respectivamente relacionados de forma 

específica ou periférica com a educação superior, tais como órgãos governamentais e não-

governamentais, ministério da educação e cultura, ministério da ciência e tecnologia, 

ministério do trabalho, área de relações internacionais, departamentos ou organizações 

relacionados à área de educação.  

 

Pela definição, o termo processo é utilizado para enfatizar a necessidade de esforço 

contínuo e sustentado da internacionalização, garantindo a evolução e o desenvolvimento 

do próprio conceito, e para distingui-la de ações isoladas e institucionalmente não 

integradas consideradas como sinônimo de internacionalização. 

 

As dimensões internacional, intercultural e global são utilizadas como uma tríade e como 

conceitos complementares. Internacional refere-se às relações entre nações, culturas ou 

países. Intercultural é usado para enfatizar a importância da tolerância da diversidade 

cultural que existe dentro de países, comunidades e instituições e, global refere-se ao 

escopo amplo e mundial ao ensino superior. 

 

O termo integração é especificamente usado para enfatizar a inserção dos aspectos 

internacionais e interculturais nas políticas e programas de ensino superior, garantindo a 

sua sustentabilidade.  
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Propósitos, funções e oferta respectivamente, referem-se aos papéis e objetivos que a 

educação de ensino superior desempenha no país (missão da instituição); funções 

primordiais que caracterizam o sistema de educação superior (ensino, pesquisa e serviços à 

comunidade) e à oferta de cursos e programas educacionais incluindo a atuação de novos 

fornecedores, tais como companhias multinacionais, envolvidas na oferta mundial de 

programas e serviços, ultrapassam a dimensão intercultural e as funções de pesquisa e 

prestação de serviços à comunidade de uma universidade.  

 

Esta definição em construção de internacionalização remete à evolução do conceito desde a 

década de 80. De Wit (2002) faz um retrospecto sobre o desenvolvimento da terminologia 

usada nos últimos dez anos. Nos anos 80, o termo preferencialmente usado era educação 

internacional (o que ainda persiste em alguns países). Na década de 90 a discussão 

centrava-se em diferenciar a educação internacional de outros termos como educação 

comparativa, educação global e educação multicultural. Atualmente, de acordo com Knight 

(2004), observa-se a emergência de novos termos incluindo ‘educação transnacional’ 

(transnational), ‘educação sem fronteiras’ (borderless) e ‘educação trans-fronteiras’ (cross-

border). O termo educação sem fronteiras refere-se ao novo cenário de oferta de programas 

na modalidade de educação à distância e e-learning, atuação de fornecedores 

multinacionais distribuindo programas além das barreiras geográficas. Este termo traz 

embutido uma idéia de que as fronteiras perderam a sua relevância, entretanto, a educação 

‘trans-fronteira’ assume exatamente a idéia oposta, ou seja, a importância das fronteiras. Na 

verdade, os termos ‘sem fronteiras’ e ‘trans-fronteiras’ evidenciam o notável crescimento 

da educação à distância, mas ao mesmo tempo enfatizam a necessária implantação de 

mecanismos regulatórios relativos à qualidade dos programas, proteção à propriedade 

intelectual etc.  

 

Alguns autores concordam com esta abordagem da especificidade do contexto e enfatizam 

a importância da manutenção da identidade cultural do país como Qiang (2003), que 

concebe a internacionalização de educação superior como a forma que um país responde 

aos impactos da globalização, respeitando, porém, as características locais da nação. 

Portanto, há vários elementos importantes que ilustram a complexidade e riqueza do 
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conceito, mas os elementos principais estão calcados na preservação da identidade nacional 

e cultural. Compreender aspectos tais como a história de cada país, a cultura local, suas 

fontes, recursos e prioridades podem contribuir para o entendimento da forma como cada 

país se relaciona e responde às outras nações.   

 

Recentemente, Altbach (2004, p.3) assim como Knight (2004) definiu internacionalização 

englobando os níveis nacional/setorial e institucional: “políticas e programas específicos 

elaborados por governos, sistemas acadêmicos, instituições e mesmo instituições e 

departamentos individuais para se adaptar ou para explorar a globalização”. O autor sugere 

que a internacionalização permite um certo grau de autonomia e iniciativa para cada 

instituição lidar com os desafios e oportunidades proporcionados pela globalização 

(KNIGHT, 1997; SCOTT, 1998; DE WIT, 2002). Como exemplo, as políticas de 

internacionalização baseadas em acordos regionais como na União Européia, facilitam a 

cooperação entre as IES dos países membros. 

 

Para este trabalho, a definição de internacionalização de Knight (2003) será adotada como 

referencial devido a sua amplitude e por considerar a importância da análise dos níveis 

nacional/setorial e institucional. 

 

2.3.2 Internacionalização de IES: Abordagens 

 

A noção de abordagem (diferente de definição) é introduzida para descrever e avaliar a 

maneira como a internacionalização está sendo implementada por países e instituições. 

Uma abordagem reflete os valores, prioridades e ações que são adotadas durante o processo 

de promoção e implementação da internacionalização. As abordagens não são fixas nem 

excludentes, ou seja, podem ser mutáveis dependendo dos diferentes estágios de 

desenvolvimento e, muitas vezes várias abordagens podem estar sendo utilizadas 

simultaneamente por instituições ou países. Cabe lembrar que segundo Knight (2004), não 

existe a abordagem correta. 
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Baseados em trabalhos anteriores (AIGNER et al, 1992; ARUM e VAN DE WATER, 

1992; DE WIT, 1995; KNIGHT, 1994, 1996), De Wit e Knight, apresentaram quatro 

abordagens em 1997 que têm sido utilizadas por diversos autores (QIANG, 2003; 

CALLAN, 2000) com pouca ou nenhuma variação na sua tipologia  e que são descritas na 

seqüência: 

i) Abordagem baseada em atividades (activity approach): concebe a dimensão 

internacional em termos de atividades ou programas específicos, tais como: 

reformulação curricular, intercâmbios de estudantes e professores, assistência 

técnica e recepção de estudantes internacionais. Lembrando que a Activity 

approach foi utilizada como sinônimo de educação internacional nos anos 70 e 

80. 

ii) Abordagem baseada em competências (competency approach): compreende o 

desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores nos estudantes, professores e 

pessoal administrativo, tornando-os mais conscientes das diferenças culturais e 

preparando-os à exposição internacional. A questão principal desta abordagem é 

como a geração e transferência de conhecimento podem auxiliar a desenvolver 

tais competências no público envolvido com a educação superior. Neste sentido, 

o desenvolvimento de programas e currículos internacionais não é uma mudança 

sem objetivos claros, mas um meio através do qual desenvolvem-se as 

competências para o mercado de trabalho internacional. 

iii) Abordagem cultural (ethos approach): relaciona-se com as teorias de 

Desenvolvimento Organizacional que discutem a criação de uma cultura 

(valores, normas, crenças) ou clima organizacional para apoiar a implementação 

de um determinado quadro de princípios e objetivos (SCHEIN, 1987). Esta 

abordagem enfatiza o caráter imprescindível da criação de uma cultura 

organizacional que valorize as perspectivas e iniciativas internacionais e 

interculturais.    (ver Bartell, 2003) mudança organizacional.. 

iv) Abordagem de processo ou estratégica (process approach): focaliza a 

sustentabilidade da dimensão internacional. A ênfase recai tanto nos aspectos 

organizacionais quanto nas políticas e procedimentos relacionados à integração 

da dimensão internacional/intercultural no ensino, pesquisa e serviços prestados 
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pela instituição. Portanto, incorpora vários elementos das abordagens anteriores, 

centrando-se no desenvolvimento de uma estratégia integrada que incorpore 

atividades e resultados. 

 

Knight (2004) complementa as abordagens tradicionais descritas anteriormente de acordo 

com a reformulação que realiza no conceito de internacionalização. A autora assume que os 

diferentes níveis nacional/setorial e institucional, adotarão diferentes abordagens para 

atender aos desafios impostos pela internacionalização (Quadros 1 e 2). 

i) Abordagem para internacionalização no âmbito nacional/setorial, subdividida 

em: a) programática: refere-se ao oferecimento de programas que facilitam a inserção 

da educação superior nas atividades internacionais (mobilidade de estudantes e 

professores, pesquisa, etc); b) de razões (rationales): focalizam os motivos pelos quais 

as universidades buscam a internacionalização; c) ad hoc: o modo específico como as 

universidades respondem às oportunidades de internacionalização; d) política: trata das 

políticas de internacionalização que estão inseridas nas dimensões de ensino, pesquisa e 

serviços e; e) estratégica: corresponde a uma dimensão estratégica adotada pela nação a 

fim de atingir as suas prioridades domésticas e internacionais.   
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Quadro  1 - Abordagens para Internacionalização no Nível Nacional/ Setorial.  

Abordagem Descrição 

 

Programática  Internacionalização de ensino superior é vista em termos de fornecedores 

de programas que facilitam instituições e indivíduos a ter oportunidades 

para se engajar em atividades internacionais tais como mobilidade, 

pesquisa e redes de trabalho. 

Razões Internacionalização de ensino superior é apresentada baseada nos motivos 

(os por quês) que a tornam importante para o ensino superior. 

Ad hoc Internacionalização de ensino superior é tratada como uma resposta reativa 

ou feita sob medida para lidar com as novas oportunidades apresentadas 

pela oferta, mobilidade e cooperação internacional na educação pós-

secundária. 

Políticas Internacionalização de ensino superior é descrita em termos das políticas 

que enfatizam a importância da dimensão internacional ou intercultural na 

educação pós-secundária. As políticas podem ser de variados setores, por 

exemplo, educação, relações exteriores, ciência e tecnologia, cultura ou 

comércio. 

Estratégicas Internacionalização de ensino superior é considerada o elemento chave da 

estratégia nacional para alcançar os objetivos e as prioridades domésticas e 

internacionais de um país. 

Fonte: Knight (2004) 



 38 

 

ii) Abordagem para internacionalização no âmbito institucional, subdividida 

em: a) abordagem de atividades, relacionando-se com as diversas ações ligadas à 

dimensão internacional (mobilidade de estudantes e professores, desenvolvimento 

de pesquisas e projetos, etc); b) abordagem de resultados, aborda os resultados 

esperados pela instituição de ensino no sentido de aumentar o número de acordos 

internacionais, aquisição de competências interculturais por estudantes diante da 

necessidade de exposição cultural; c) abordagem de razões, aborda as razões 

primordiais que direcionam a instituição para a dimensão internacional; d) 

abordagem processual, refere-se à integração da dimensão internacional no ensino, 

aprendizagem e serviços prestados pela instituição; e) abordagem interna (at home), 

focaliza a necessidade de criação de uma cultura organizacional para dar suporte à 

implementação das políticas de internacionalização da universidade e; e) abordagem 

externa ou trans-fronteiras (cross-border), preocupação com as formas de relação 

com outros países, ou seja, como ocorrem as novas formas de oferta de programas 

educacionais (educação à distância), e como ocorrem os diferentes tipos de acordos 

administrativos (franchising – empréstimo do nome de instituições para oferecer 

programas internacionais; twinning – oferecimento de dupla certificação; e branch 

campuses – instalação de parte do campus fora do país).  (Quadro 2) 
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Quadro  2 - Abordagens para Internacionalização no Nível Institucional.   

Abordagem Descrição 

 

Atividade Internacionalização é descrita em termos das atividades tais como estudo no 

exterior, programas acadêmicos e curriculares, redes de trabalho e ligações 

acadêmicas, desenvolvimento de projetos e instalação de parte do campus 

fora do país. 

Resultados Internacionalização é apresentada na forma de resultados esperados tais 

como competências dos estudantes, maior número de acordos internacionais 

e parceiros ou projetos conjuntos.  

Razões 

(Rationales) 

Internacionalização é descrita com respeito às motivações primárias ou 

razões que direcionam a instituição à dimensão internacional. Isso pode 

incluir padrões acadêmicos, geração de ganhos financeiros, diversidade 

cultural e desenvolvimento de estudantes e pessoal administrativo. 

Processual Internacionalização é considerada um processo quando uma dimensão 

internacional é integrada no ensino, aprendizagem e funções de serviços da 

instituição. 

Interna 

(at home) 

Internacionalização é interpretada como a criação de uma cultura ou clima 

no campus que promova e apóie o entendimento internacional/intercultural e 

focalize sobre as atividades baseadas no campus. 

Externa  

(cross-

border) 

Internacionalização é vista como a oferta de educação trans-fronteira para 

outros países através de uma variedade de modos de oferta (face a face, à 

distância, e-learning) e através de diferentes acordos administrativos  

(franchising, twinnings e branch campuses). 

Fonte: Knight (2004) 
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2.3.3 Internacionalização de IES: Razões (rationales) 

 
Muitos autores descrevem as razões (rationales) para que as instituições incorporem a 

dimensão internacional em suas atividades como sinônimo de motivo. As razões devem 

responder, por exemplo, às perguntas que se seguem: Por que a internacionalização é um 

fenômeno em ascensão? Por que as instituições de ensino superior, os governos nacionais, 

os órgãos internacionais e o setor privado estão envolvidos nas atividades de 

internacionalização das IES?  

 

Portanto, é importante conhecer as motivações (razões), pois diferentes motivos levam a 

diferentes meios usados pelas IES e, conseqüentemente a diferentes resultados esperados. 

 

Uma grande quantidade de autores propõe divisões para as razões em diferentes grupos, 

porém, na maioria dos casos tais classificações se sobrepõem umas às outras. Knight e De 

Wit (1995) identificaram inicialmente dois grandes grupos de razões: econômicas e 

políticas; culturais e educacionais. Entretanto, em anos posteriores subdividiram-nos em 4 

categorias: política, econômica, sócio-cultural e acadêmica que foram adotadas por diversos 

autores (VAN DER WENDE, 1996, 1998; OLLIKAINEN, 1996, 1998; GACEL-AVILA, 

1999; CALLAN, 2000).  

 

Para cada uma destas categorias, De Wit (2000) acrescentou diferentes subcategorias, a 

saber: (i) política (política externa, segurança nacional, assistência técnica ou cooperação 

para desenvolvimento, paz e entendimento mútuo, identidade nacional, identidade 

regional); (ii) econômica (competitividade e crescimento econômico, mercado de trabalho, 

demanda nacional por educação, incentivos financeiros para instituições e governos); (iii) 

sócio-cultural e; (iv) acadêmica (prover uma dimensão internacional para pesquisa e ensino, 

extensão do horizonte acadêmico, construção da instituição, reputação/status, melhoria da 

qualidade e padrões acadêmicos internacionais). Analisando tais razões, o autor afirma que 

há uma diversidade de grupos de stakeholders (governo, setor privado, setor educacional) 

envolvidos com a educação superior e que as razões entre e dentro dos próprios grupos 

podem ser modificadas com o tempo além de terem hierarquia de prioridades diferentes. 
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No mesmo artigo, De Wit tece algumas considerações a respeito da necessidade de se 

considerar diferentes razões para a internacionalização. Para ilustrar, segue a composição 

dos diferentes grupos de stakeholders e alguns exemplos de mudanças nas razões no setor 

nacional: governo (entidades regionais – ex. União Européia e organismos internacionais – 

ex. Nações Unidas); setor privado (companhias multinacionais, fundações e companhias 

locais e nacionais) e setor educacional (nível institucional, os acadêmicos e seus 

departamentos e os estudantes).  Como exemplo de mudanças nas razões, os Estados 

Unidos mudaram a razão política, ou seja, mudaram especificamente a busca da ‘paz e 

entendimento mútuo’ (motivado pelo período das grandes guerras mundiais) para a busca 

de ‘segurança nacional’ (durante o período da Guerra Fria). Outro exemplo seria a 

Austrália, que mudou de uma razão focada na ‘cooperação para o desenvolvimento’ para 

‘negócio’, ou seja, a educação superior é vista como uma commodity para exportação. 

Portanto, as razões não obrigatoriamente têm que coincidir entre os stakeholders, a razão de 

desenvolvimento pessoal para um estudante é diferente da razão por segurança nacional 

para o setor de governo que é diferente do argumento apresentado pelo mercado de trabalho 

para uma companhia privada ou multinacional. 

 

Concluindo a análise sobre as razões, De Wit (2000, p.101) pontua que: 

• Há uma forte sobreposição de razões dentro e entre diferentes grupos de 

stakeholders; as principais diferenças estão na hierarquia de prioridades, como Jane 

Knight (1997b) ilustrou em um estudo para o Canadá. 

• Em geral, os stakeholders não têm uma razão exclusiva, mas uma combinação de 

razões para a internacionalização e apresentam uma hierarquia de prioridades 

(Knight, 1997b). 

• As razões podem diferir entre e dentro de grupos de stakeholders, assim como 

Davies (1997) ilustra para um estudo feito na Europa. 

• Prioridades em razões podem mudar ao longo do tempo e podem mudar no mesmo 

país ou região. Um exemplo claro é a mudança na Austrália, das razões de 

desenvolvimento para exportação, e a diferença nas razões entre o Reino Unido 

(exportação) e o resto da União Européia (cooperação e intercâmbio). 
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• As razões têm uma forte influência sobre a internacionalização da educação 

superior, porém a questão do ‘por que’ está em muitos casos não explicitamente 

formulada. Ou, como Overbeek (1997) explica para o caso Holandês, as razões são 

descritas em termos gerais, tais como “melhorar a qualidade da educação” ou 

“aumentar as chances no mercado de trabalho” e, desta forma, não podem ser 

mensuradas. 

 

Tendo em vista as mudanças na natureza e prioridades dentro de cada categoria apresentada 

por De Wit (2002), e considerando as análises de Knight (2004) sobre as categorias 

anteriormente apresentadas, Knight pondera, que apesar de serem relevantes, De Wit não 

distingue a importância da análise das razões nos níveis nacional e institucional.  

 

Como a universidade é o foco primordial deste trabalho, a análise do nível institucional terá 

como base a classificação de Knight (2004).  

 

A autora introduz uma nova categoria que reconhece a importância que as instituições estão 

colocando na força do nome (branding), ou seja, no desenvolvimento de uma forte 

reputação internacional visando propósitos acadêmicos, econômicos, sociais ou políticos. O 

interesse crescente no reconhecimento internacional para manter uma posição de vantagem 

competitiva tem levado muitas instituições a buscar uma certificação ou garantia da 

qualidade dos seus serviços por organismos de acreditação internacionais. No entanto, tais 

organismos devem ser analisados com cuidado em relação à sua reputação e ao grau de 

confiabilidade. 

 

Dentro do nível institucional, Knight (2004) agrega a importância da reputação 

internacional, além de desenvolver novas razões (geração de receita, desenvolvimento de 

estudantes e corpo administrativo, alianças estratégicas e produção do conhecimento) que 

não se encaixariam na antiga classificação dos quatro grupos (política, econômica, sócio-

cultural e acadêmica).  
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No nível nacional as novas razões emergentes são: desenvolvimento de recursos humanos; 

alianças estratégicas; transações comerciais; construção da nação e desenvolvimento 

social/cultural (Quadro 3). As quatro primeiras razões do nível nacional estão ligadas às 

antigas categorias denominadas razões políticas e econômicas. 

 

Quadro  3 - Razões Emergentes - Níveis Nacional e Institucional  

Nível  Razões 

Nacional • Desenvolvimento de recursos humanos 

• Alianças estratégicas 

• Transações comerciais 

• Construção da nação  

• Desenvolvimento social/ cultural 

Institucional • Reputação e perfil internacional 

• Geração de receita 

• Desenvolvimento de estudantes e professores 

• Alianças estratégicas 

• Produção do conhecimento 

Fonte: Adaptado de Knight (2004). 
 
 

Razões Emergentes no Nível Nacional 

 

• Desenvolvimento de recursos humanos: o poder do cérebro 

Há sinais evidentes de interesse pelo recrutamento de estudantes e professores de outros 

países para aumentar as competitividades econômica, tecnológica e científica de um país. 

Tais estratégias de recrutamento incluem incentivos e políticas de imigração que facilitam a 

entrada e mobilidade deste tipo de capital intelectual. Outro ponto importante é o aumento 

da inserção da dimensão internacional no ensino e na pesquisa nas IES preparando os 

estudantes e acadêmicos para efetivamente contribuir com o país pela busca da efetividade. 

A necessidade de entendimento intercultural e desenvolvimento de habilidades pessoais, 
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profissionais e de cidadania são outros fatores que têm ganhado reconhecimento para 

melhorar as interações entre diferentes culturas. 

 

• Alianças estratégicas 

O desenvolvimento de alianças estratégicas através da mobilidade de estudantes e 

acadêmicos, aliado às iniciativas de ensino e pesquisa em conjunto é considerado um meio 

produtivo para desenvolver laços geopolíticos e relações econômicas bilaterais ou regionais 

para ganhar competitividade. Este é um exemplo de mudança de alianças com propósitos 

culturais para propósitos econômicos. 

 

• Transações Comerciais 

Nos últimos anos, muita atenção tem sido dada aos aspectos comerciais relacionados à 

oferta de educação ‘trans-fronteira’(cross-border). Estes aspectos se relacionam aos novos 

tipos de acordos como as franquias de IES, campus localizado no exterior, oferta on-line de 

programas educacionais e aumento no recrutamento de estudantes que pagam taxas para as 

universidades. Aliado a estes interesses, o GATS (General Agreement on Trade and 

Services) incorporou a educação como um de seus 12 setores de serviços, o que vem 

demonstrar que a importação e exportação de programas educacionais estão se tornando 

uma área de negócio lucrativa. Tais acordos de comércio regional ou internacional são 

importantes por fornecer novas regulamentações que auxiliarão na diminuição das 

barreiras, aumentando conseqüentemente as transações comerciais na área da educação.   

 

• Construção da Nação  

Projetos de pesquisa internacionais que visam ao desenvolvimento da cooperação técnica 

têm sido considerados essenciais para a construção de uma nação que se encontra privada 

de infra-estrutura física e de pessoal, assim como carente de recursos financeiros para 

fornecer ensino superior de qualidade aos seus cidadãos. 

 

• Desenvolvimento Cultural e Social 

Esta razão relaciona-se com a necessidade de compreensão intercultural e da promoção da 

identidade cultural. Há um entendimento geral de que as razões sócio-culturais têm menor 
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importância quando comparadas com as razões políticas e econômicas. Porém, deve-se 

questionar se o peso maior para estas razões sociais e culturais não seria mais valorizado no 

nível institucional ao invés de no nível nacional. 

 

 
Razões Emergentes no Nível Institucional 

 

• Reputação e perfil internacional 

Alcançar alto padrão acadêmico internacional para obter forte reputação como uma IES de 

alta qualidade internacional. Conseqüentemente ao reconhecimento do nome da instituição, 

espera-se que os estudantes e professores internacionais mais brilhantes sejam atraídos para 

projetos de treinamento ou para desenvolver projetos de pesquisa com qualidade superior. 

 

• Desenvolvimento de estudantes e professores 

A diversidade cultural e o aumento da mobilidade no mercado de trabalho pressionam as 

IES a auxiliar os seus estudantes e professores a entenderem as questões globais e relações 

interculturais/ internacionais. Entretanto, devido ao crescente interesse na mensuração, ou 

seja, na educação baseada em resultados, torna-se necessário identificar que tipos de 

competência foram desenvolvidos por estudantes e professores decorrente das iniciativas de 

internacionalização. 

 

• Geração de receita 

Esta é uma razão essencialmente econômica e vem ao encontro dos motivos de muitas IES 

que buscam através das atividades de internacionalização um meio para gerar fonte de 

receita alternativa. No entanto, para uma instituição pública que não visa lucro, este é um 

ponto bastante complexo na medida em que não poderia haver, a princípio, geração de 

receita decorrente das atividades de internacionalização. Entretanto, sabe-se que os 

pesquisadores das universidades públicas têm as mesmas exigências dos acadêmicos das 

IES privadas (o resultado é medido em parte, pelo número de publicações em periódicos 

internacionais), e a escassez de recursos públicos que incentive a pesquisa é um fator 

desfavorável. Desta forma, qualquer receita proveniente das atividades de 
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internacionalização poderia ser utilizada em outras atividades no próprio campus, tendo em 

vista o alto custo operacional das universidades ou, até mesmo para ser reinvestida nas 

iniciativas e nos incentivos às atividades de internacionalização.  

 

Retornando às instituições que visam lucros e que não estão ligadas obrigatoriamente aos 

propósitos de ensino e pesquisa, observa-se o aparecimento de um novo tipo de fornecedor 

de serviços educacionais que primariamente está interessado no negócio educação. São 

companhias que oferecem programas educacionais trans-fronteiras (cross-border) usando 

especialmente a internet para a distribuição. Knight (2004) pondera que além da razão 

econômica para as IES há um outro ponto mais complexo que é a comercialização e a 

comoditização da educação decorrente da distribuição de programas trans-fronteira. 

 

• Alianças estratégicas 

Nos primeiros estágios da internacionalização as IES geralmente se preocupam com as 

oportunidades para estabelecer as ligações institucionais internacionais. Tais ligações têm 

propósitos variados: mobilidade acadêmica, benchmarking, desenvolvimento de programas 

ou currículos conjuntos, seminários e conferências e, iniciativas de pesquisas conjuntas. 

Como a maioria das IES não consegue manter um número muito elevado de acordos 

formais, alguns se tornam inativos ou não saem do papel. Porém, na medida em que a IES 

ganha maturidade, os acordos são avaliados com base em uma estratégia desenvolvida pela 

IES, ou seja, desenvolvem-se alianças estratégicas com propósitos claros e resultados 

esperados.  

Atualmente há uma tendência para o desenvolvimento das redes de trabalho (networks) 

uma vez que possuem objetivos estratégicos mais definidos, porém, devido ao 

envolvimento de vários sistemas educacionais e culturais, tornam-se mais difíceis de 

administrar quando comparados com os acordos bilaterais. 

 

Em todos os casos, o motivo das alianças estratégicas em nível nacional e institucional é 

facilitar o alcance dos objetivos culturais, tecnológicos, econômicos, científicos e 

acadêmicos das IES envolvidas. 
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• Pesquisa e produção do conhecimento 

Esta razão relaciona-se com o aumento na interdependência entre as nações e ao aumento 

das questões internacionais que não são resolvidas somente em nível nacional. A 

colaboração internacional e a interdisciplinaridade é uma resposta aos vários problemas 

relacionados ao meio ambiente, saúde, direitos humanos etc. Portanto, esta talvez seja uma 

das principais razões que têm motivado as IES a incorporar a dimensão internacional na 

pesquisa e na produção do conhecimento. 

 

Concluindo, percebe-se que as razões ou o quadro de motivações variam de instituição para 

instituição, de governo para governo, de stakeholder para stakeholder. Knight (2004, p.28) 

enfatiza que, a despeito das razões individuais, “é de fundamental importância para um ator 

– seja uma instituição, fornecedor, stakeholder público ou privado, ONG (organização não-

governamental), departamento governamental ou agência intergovernamental – articular as 

motivações para a internacionalização com as políticas, programas, estratégias e resultados, 

pois todos são ligados e guiados por razões explícitas e mesmo implícitas”.  

 

Ao analisar as razões da internacionalização, é importante considerar os diferentes grupos 

de stakeholders envolvidos com a educação superior em seus respectivos níveis nacional/ 

setorial e institucional/ fornecedores privados. 

 

O nível nacional/setorial compreende a área de governo composta por diversos grupos de 

stakeholders interessados na dimensão internacional do ensino superior. Exemplos destes 

grupos são: área de relações exteriores, cultura, desenvolvimento econômico, ciência e 

tecnologia. 

 

O nível institucional/ fornecedores privados compreende diferentes tipos de instituições de 

ensino superior formando o sistema educacional (grupos de pesquisa, associações 

profissionais, estudantes, professores e pesquisadores, administradores). Um novo ator tem 

surgido nos últimos anos – os fornecedores privados de programas educacionais – que se 

caracterizam por ser um grupo heterogêneo, com interesses variados que vão do 
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desenvolvimento de produtos educacionais à oferta e distribuição de serviços trans-fronteira 

(cross-border) visando lucro. 

 

Diferentes stakeholders atribuirão diferentes níveis de importância às razões da 

internacionalização. A relevância deste fato reside na necessidade de mapear tais diferenças 

verificando a existência de conflitos ou de complementaridade entre tais razões, o que pode 

enfraquecer ou fortalecer os esforços nos diferentes níveis. Desta forma, os seguintes 

Quadro  45, 6) são propostos para facilitar a análise das razões dos diferentes grupos de 

stakeholders pertencentes aos níveis nacional e institucional.  

 

Quadro  4 - Nível de Importância das Razões para Diferentes Stakeholders no Nível Nacional/ Setorial 

 

Razões Nível Nacional – Stakeholders 

 Governo Relações 

 

Exteriores 

Cultura Economia/ 

Comércio 

Ciência e  

Tecnologia 

Desenvolvimento de RH 

- Preparar estudantes e acadêmicos para atuar no 

mercado global 

     

Alianças Estratégicas 

- Lidar com interdependência global através de estudo 

e pesquisa, aumentando a competitividade econômica, 

científica e tecnológica  

     

Transações Comerciais 

- Promover geração de receita de produtos e serviços 

educacionais/ trans-fronteira 

     

Construção da Nação 

- Desenvolvimento da cooperação técnica para 

fornecer ensino superior de qualidade aos seus 

cidadãos 

     

Desenvolvimento Social/ cultural 

- Desenvolver compreensão intercultural (diversidade 

cultural e étnica), promover a identidade cultural 
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Quadro  5 - Nível de Importância das Razões para Diferentes Stakeholders no Nível Institucional/ 
Fornecedores (visão geral) 

 
Razões Nível Institucional – Stakeholders  

 Universidade 

Pública  

Universidade 

Particular 

Fornecedores 

Perfil e reputação internacional 

- Manter alto padrão acadêmico internacional em ensino e pesquisa/ 

competitiva nacional e internacionalmente.  

   

Geração de receita 

- IES: Atividades de internacionalização como fonte de receita 

alternativa. 

- Fornecedores privados: companhias oferecem programas educacionais 

trans-fronteiras (cross-border). Educação é vista como um negócio. 

   

Desenvolvimento estudantes/ administrativo 

- Auxiliar no entendimento das questões globais/ relações interculturais/ 

internacionais para serem cidadãos nacionais e internacionais 

   

Alianças Estratégicas 

- Lidar com interdependência global através de estudos e pesquisas, 

aumentando a competitividade econômica, científica e tecnológica das 

IES envolvidas 

   

Produção de conhecimento 

- Garantir que as pesquisas enfoquem questões internacionais e 

nacionais. 

- Colaboração internacional e interdisciplinaridade p/ abordar problemas 

de meio ambiente, saúde, direitos humanos, etc. 

   

 
 

Por ser de interesse deste estudo, o Quadro 6  para o nível institucional foi desenvolvido 

tomando-se como base a estrutura organizacional da Universidade de São Paulo. 

Entretanto, nada impede que seja utilizada por outras instituições de ensino superior desde 

que se façam as adequações à estrutura correspondente.  

 

A finalidade da apresentação destas tabelas é auxiliar o nível nacional/ setorial e o nível 

institucional/ fornecedor a visualizar as razões dos diferentes stakeholders. O Quadro 6 

ilustra que mesmo dentro de um mesmo nível pode haver diferentes razões para a 

internacionalização.
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Quadro  6 - Nível de Importância das Razões para Diferentes Stakeholders na Universidade Pública 
(nível institucional) 

 Universidade Pública – Stakeholders 

Razões Alta Administração Escolas 

 Reitoria Pró-

reitoria 

Pesquisa 

Pró-

reitoria 

Pós-

graduação 

CCint 

Central 

Diretoria Coord. 

Pós 

Professores/ 

pesquisadores 

Alunos  

 

CCint 

Perfil e reputação 

internacional 

         

Geração de receita          

Desenvolvimento 

estudantes/ professores 

         

Alianças Estratégicas          

Produção de 

conhecimento 
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2.4 Internacionalização de Ensino Superior: estratégias, políticas 

e programas, modelos. 

 

Esta sessão tem como objetivo analisar o fenômeno da internacionalização em relação às 

estratégias, políticas e programas utilizadas no nível nacional (setorial) e institucional/ 

fornecedores.  

 

2.4.1 Estratégias 

Por estratégias entendem-se as iniciativas organizacionais e programáticas adotadas no 

nível institucional, ou seja, uma abordagem planejada e integrada às mudanças que 

decorrem do crescimento no aspecto comercial da internacionalização. 

 

O Quadro 7 compara os trabalhos de Knight (1999a, 2004) e ilustra as atualizações nas 

estratégias programáticas e organizacionais adotadas no nível institucional. Observa-se que 

as estratégias organizacionais permaneceram inalteradas; no entanto, as estratégias 

programáticas apresentam perceptíveis alterações no que tange à diminuição da 

redundância de programas acadêmicos com propósitos semelhantes, à ênfase no plano 

doméstico das parcerias baseadas na comunidade com grupos de organizações não-

governamentais ou grupos do setor público-privado, o serviço comunitário e projetos de 

trabalho intercultural; no que tange a cross-border verifica-se o aparecimento dos 

fornecedores comerciais e não-comerciais, responsáveis pela oferta de programas 

educacionais. Outra alteração é a redução nos programas orientados a funcionários e ao 

desenvolvimento do currículo. 
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Quadro  7 - Estratégias Programáticas e Organizacionais no Nível Institucional: comparação entre as 
classificações segundo Knight (1999a; 2004) . 

 

KNIGHT (1999a) 

 

KNIGHT (2004) 

 

ESTRATÉGIAS PROGRAMÁTICAS 

 

 

ESTRATÉGIAS PROGRAMÁTICAS 

Programas Acadêmicos  

a. Programas orientados a estudantes 

- Mobilidade de estudantes 

- Programas de intercâmbio de estudantes 

- Estudantes internacionais 

- Estudo no exterior (trabalho-estágio) 

- Visita a estudo 

b. Programas orientados a professores  

- Mobilidade de professores para ensino 

- Professores (lecturer) visitantes para ensino 

- Acordos formais para ensino em conjunto/ duplo 

c. Programas de desenvolvimento de currículo 

- Internacionalização do currículo  

- Estudo de língua estrangeira 

- Treinamento de cultura e língua local  

- Área e estudos temáticos internacionais 

- Processo de ensino-aprendizagem 

- Programas conjuntos e de duplo diploma 

- Programas de verão 

 

Programas Acadêmicos 

- Intercâmbio de estudantes 

- Estudo de idiomas estrangeiros 

- Dimensão internacional do currículo 

- Estudos temáticos 

- Trabalho/ estudo no exterior 

- Processo de ensino-aprendizagem 

- Programas de duplo diploma 

- Treinamento intercultural 

- Mobilidade professores/ funcionários 

- Professores e palestrantes visitantes  

Pesquisa e colaboração em tema de estudo 

a. Programas orientados a Ph.D. 

- Estudantes internacionais de Ph.D. 

- Mobilidade de estudantes de Ph.D. 

b. Programas orientados a professores 

- Mobilidade de professores e administrativos para pesquisa 

- Professores (lecturers) visitantes para pesquisa 

- Arranjos formais para pesquisa (conjunto/duplos) 

c. Programas de desenvolvimento de pesquisa 

- Projetos de pesquisa internacional 

- Acordos de pesquisa internacional 

- Conferências e seminários internacionais 

- Publicação e citação internacional 

- Área e centros temáticos internacionais 

- Centros de pesquisa conjunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades Relacionadas à Pesquisa 

- Área e centros temáticos 

- Projetos de pesquisa conjunta 

- Conferências e seminários internacionais 

- Artigos e trabalhos publicados 

- Acordos internacionais de pesquisa 

- Programas de intercâmbio para pesquisa  

Assistência Técnica (cooperação para o desenvolvimento) 

a. Programas orientados a estudantes 

- Programas de bolsas para estudantes (Sul-Norte) 

- Programas de treinamento orientados a estudantes (Norte-Sul) 

Relações Exteriores (doméstico e cross-border) 
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b. Programas orientados aos funcionários  

- Programas de bolsas p/ treinamento de funcionários (Sul-Norte) 

- Programas de treinamento orientados a funcionários (Norte-Sul) 

c. Programas orientados ao currículo 

- Programas de construção da instituição 

- Programas de desenvolvimento de currículo 

Exportação de conhecimento (interno) 

- Recrutamento de estudantes internacionais por razões 

econômicas (financeiras) 

- Desenvolvimento de cursos especiais com foco no lucro e 

programas para estudantes internacionais 

- Desenvolvimento de programas de treinamento de pós-graduação 

para o mercado internacional 

- Plano Doméstico -  

- Parcerias Community-based com grupos de organizações não-

governamentais ou grupos do setor público-privado 

- Serviço comunitário e projetos de trabalho intercultural 

 

 

Educação transnacional (externo) 

- Programas e campus offshore 

- Programas de educação à distância 

- Programas de duplo diploma (twinning) 

- Branch Campus (unidades fora do país) 

- Acordos de franquias 

- Programas de articulação 

- Programas via web e instituições virtuais, eletrônicas 

- Cross-border - 

- Projetos de assistência para desenvolvimento internacional 

- Entrega cross-border de programas educacionais (comerciais e 

não-comerciais) 

- Vínculos, parcerias internacionais e redes 

- Treinamento contract-based e programas de pesquisa e serviços  

- Programas alumni-abroad 

Atividades Extracurriculares 

- Clubes e associações de estudantes 

- Eventos internacionais e interculturais 

- Projetos e atividades community-based, interculturais ou 

internacionais 

- Programas alumni-abroad 

Atividades Extracurriculares 

- Clubes e associações de estudantes 

- Eventos internacionais/interculturais (campus) 

- Ligação entre grupos étnicos e culturais da comunidade 

- Programa e grupos de peer support 

 

ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS 

KNIGHT (1999a) 

 

ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS 

KNIGHT (2004) 

Governança 

- Compromisso expresso por líderes 

- Envolvimento ativo de professores e corpo de funcionarios 

- Razões e objetivos articulados para internacionalização 

Reconhecimento de uma dimensão internacional na missão e 

outros documentos referentes às políticas 

Governança 

- Compromisso expresso por líderes 

- Envolvimento ativo do corpo de docentes 

- Razões e objetivos para internacionalização bem articulados 

- Reconhecimento da dimensão internacional na missão, 

planejamento e documentos de política 

Operações  

- Integradas ao planejamento, orçamento e sistemas de revisão de 

qualidade em nível institucional e departamental 

- Estruturas organizacionais apropriadas 

- Sistemas de comunicação (formal e informal) para ligação e 

coordenação 

- Equilíbrio entre promoção centralizada e descentralizada e gestão 

da internacionalização 

- Apoio financeiro adequado e sistemas de alocação de recursos 

Operações  

Integradas ao planejamento, orçamento e sistemas de revisão de 

qualidade em nível institucional e departamental 

- Estruturas organizacionais apropriadas: sistemas formais e 

informais para comunicação, ligação e coordenação 

- Equilíbrio entre promoção centralizada e descentralizada e gestão 

da internacionalização 

- Apoio financeiro adequado e sistemas de alocação de recursos 

Serviços de apoio Serviços 
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- Apoio das unidades de serviços da instituição: alojamento de 

estudantes, matricula, aconselhamento, fund raising 

- Envolvimento de unidades de apoio acadêmico: treinamento da 

língua, desenvolvimento de currículo, biblioteca 

- Serviços de apoio para estudantes internacionais estudando no 

campus e estudantes locais indo para o exterior: programas de 

orientação, aconselhamento, treinamento cross-cultural, etc 

- Apoio de unidades de serviços da instituição: acomodação para 

estudantes, fund raising, tecnologia de informação 

- Envolvimento de unidades de apoio acadêmico: biblioteca, 

ensino e aprendizado, desenvolvimento do currículo, treinamento 

do corpo docente 

- Serviços de apoio estudantil para estudantes recebidos e 

enviados: programas de orientação, conselheiros, treinamento 

cross-cultural, conselhos sobre vistos 

 

Desenvolvimento de Recursos Humanos 

- Processos de recrutamento e seleção que reorganizem o alto nível 

de conhecimento internacional e intercultural 

- Políticas de promoção e recompensa para reforçar as 

contribuições dos professores e funcionários para a 

internacionalização  

- Atividades de desenvolvimento profissional para professores e 

funcionários 

- Apoio para acordos internacionais e licenças para fins de estudo 

(sabbaticals)  

Recursos Humanos 

- Processos de seleção e recrutamento que reconheçam a 

experiência internacional 

- Políticas de recompensa e promoção para reforçar contribuições 

dos professores e funcionários 

- Atividades de desenvolvimento profissional dos professores e 

funcionários 

- Apoio para trabalhos internacionais e concessão de licenças para 

fins de estudo (sabbaticals) 

Fonte: Adaptado de Knight (1999a, 2004) 

 

Portanto, conclui-se que diferentes estratégias programáticas e organizacionais serão 

escolhidas dependendo das razões e abordagens da internacionalização de cada instituição. 
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2.4.2 Políticas 

 

O Quadro 8 ilustra as políticas que afetam ou são afetadas pela dimensão internacional da 

educação no nível nacional/setorial e institucional. No nível nacional as políticas estão 

relacionadas à área de relações exteriores, desenvolvimento de assistência, comércio, 

imigração, empregos, ciência e tecnologia, cultura e história, educação, desenvolvimento 

social, indústria e comércio, entre outros.  No nível setorial, especificamente o setor de 

educação todas as políticas se relacionam a um propósito, licença, acreditação, captação de 

recursos, currículo, ensino, pesquisa e regulação de educação pós-secundária. Estas 

políticas relacionadas à educação causam implicações em todos os tipos de fornecedores – 

público ou privado, instituições que visam ou que não visam lucros e companhias que 

oferecem programas educacionais. Estas companhias estão incluídas, pois tem havido um 

crescente aumento na indústria da educação e, estes novos atores podem ser vistos como 

complementares, cooperativos ou competitivos para o setor da educação privada e pública. 

Importante é ter em mente que as políticas que afetam as instituições públicas de educação 

afetarão da mesma forma os fornecedores privados orientados pelas transações comerciais. 

Segundo Garret (2003), há um índice de Educação Global elaborado pelo Observatory on 

Borderless Higher Education (UK) que lista todos as companhias que fornecem programas 

ou serviços de treinamento e educação.  Atualmente existem aproximadamente 50 

companhias, mas a tendência é aumentar a participação das empresas públicas, privadas, 

que visam lucros ou não, devido à liberalização comercial na área de serviços. 

 

Para este trabalho o nível institucional terá uma maior atenção uma vez que a universidade 

(instituição de ensino superior) é o principal objeto de estudo. No nível institucional as 

políticas podem ser interpretadas de duas formas: (i) a mais restrita: que se refere às 

declarações relacionadas à dimensão internacional da missão da instituição, propósitos, 

valores, funções e políticas (estudo no exterior, recrutamento de estudante, ligações e 

parcerias internacionais, oferta de cursos trans-fronteira, licenças para estudo (sabbaticals) 

internacionais), e (ii) a interpretação mais ampla: a das políticas no nível institucional, que 
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se referem ao planejamento de diretrizes para analisar as implicações da e para a 

internacionalização, ou seja, verifica se a IES tem adotado uma abordagem integrativa e 

sustentável, incluindo manutenção da qualidade, planejamento, finanças, pessoal, 

desenvolvimento de professores, admissão, pesquisa, currículo, apoio aos estudantes, entre 

outros. O termo programa será utilizado para expressar o modo como a política pode ser 

traduzida em ações e que será ilustrado na seguinte tabela. 

 

Quadro  8 - Políticas e Programas nos Três Niveis (Nacional, Setorial e Institucional)  

Nível Política Programas 

Nacional 

 

- Educação ou outras políticas de nível 

nacional relacionada à dimensão 

internacional do ensino superior 

 

- Outros setores de política incluem cultura, 

ciência, imigração, comércio e emprego 

 

- Programas nacionais ou sub-regionais que 

promovem ou facilitam a dimensão 

internacional do ensino superior 

 

- Podem ser providos por diferentes 

departamentos do governo ou por 

organizações não-governamentais 

 

- Exemplos de programas incluem mobilidade 

acadêmica, recrutamento de estudantes e 

iniciativas de pesquisa internacional 

Setorial 

 

- Políticas relacionadas ao propósito, 

funções, financiamento e regulação do 

ensino superior 

 

- Programas oferecidos por e para o setor 

educacional especificamente 

 

- Podem ser providos por qualquer órgão 

governamental ou organização pública ou 

privada. 

Institucional 

 

 

- Políticas que abordam aspectos específicos 

da internacionalização e/ou políticas que 

integram e sustentam a dimensão 

internacional na missão primária e nas 

funções da instituição 

- Programas acadêmicos, como intercâmbio de 

estudantes e professores, estudo de idiomas 

estrangeiros, currículo internacional, 

processos de ensino e aprendizado, 

treinamento intercultural, palestrantes 

visitantes 

Fonte: Adaptado de Knight (2004) 
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2.4.3 Internacionalização de Ensino Superior: Modelos 

 
O propósito desta sessão é descrever alguns modelos de internacionalização referenciados 

atualmente pela literatura e justificar a escolha do modelo mais abrangente e atualizado 

para servir como ponto de apoio deste trabalho, nas análises posteriores dos resultados 

obtidos na pesquisa de campo. Os autores abordados são: Neave (1992b), Rudzki (1995a, 

1995b, 1998), Davies (1992, 1995), van der Wende (1996) e Knight (1994).  

 

Os modelos procuram contemplar o máximo de variáveis possíveis presentes no fenômeno 

da internacionalização e tentam de maneira condensada, esquematizar as possíveis 

abordagens, estratégias e revisões do processo de internacionalização. 

 

O modelo pioneiro de Neave (1992b) tem recebido muitas críticas, pois enfatiza a 

orientação administrativa centralizada atuando como órgãos responsáveis pela 

implementação das atividades demandadas pelas unidades base. O modelo apresenta um 

caráter descritivo das tarefas e pouca evidência tem sido comprovada sobre a sua aplicação 

prática.  

 

 

Modelo de Rudzki (1995a, 1995b, 1998): 

Rudzki (1995b, 1998) originalmente contrastou os modelos reativos e pró-ativos de 

internacionalização, descritos no Quadro  9. Os dois modelos (reativo e pró-ativo) foram 

utilizados em uma pesquisa sobre internacionalização em escolas de negócios no Reino 

Unido. Rudzki (1995b, p. 25) conclui que “o espectro de atividades varia desde aquelas 

escolas de negócios que se posicionaram em um estágio global e estão comprometidas com 

a internacionalização, até uma instituição que tomou a decisão estratégica de não se 

internacionalizar”. Anos mais tarde, o autor redefine estes dois modelos e desenvolve o 

Modelo Processual e Fractal de Internacionalização (fractal process model of 

internationalization) contemplando os seguintes estágios: (1) contexto; (2) abordagem; (3) 

razão; (4) ações/ dimensões/atividades; (5) monitoração e revisão periódica; (6) mudança/ 
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reposicionamento/ realinhamento/ rearranjo/ reexaminação/ reajuste/ reconceitualização, 

ilustrado pela Figura 3. 

 

Quadro  9 - Comparação entre os Modelos Reativo e Pró-ativo de Internacionalização  

Modelo Reativo de Internacionalização Modelo Pró-ativo de Internacionalização 

Estágio 1: Contato: acadêmicos são responsáveis 

pelos contatos com os seus pares em outros países, 

porém, tais contatos carecem de formulação clara da 

duração e de seus propósitos; há desenvolvimento de 

currículo e a mobilidade é limitada. 

 

Estágio 1: Análise: Análise estratégica dos objetivos 

organizacionais no curto, médio e longo prazos. Esta 

análise deve responder às seguintes questões: “Nós 

devemos nos internacionalizar?”, “Por que devemos 

nos importar com a internacionalização?”. Promover 

o treinamento de funcionários e compreender as 

opções de atividades internacionais disponíveis, 

utilizar análise SWOT (pontos fortes e fracos) e 

análise de custo-benefício. 

 

Estágio 2: Formalização: Alguns contatos são 

formalizados através de acordos institucionais; os 

recursos podem ou não estar disponíveis. 

 

Estágio 2: Escolha: Plano e políticas estratégicas 

definidas em conjunto com funcionários e 

organização a fim de atender aos mútuos interesses, 

definir como será realizada a mensuração de 

desempenho, alocar recursos e  promover redes de 

trabalho com organizações internas e externas. 

Estágio 3: Controle Central: Devido ao crescimento 

das atividades, a administração procura controlar o 

processo. 

 

Estágio 3: Implementação: Mensuração de 

desempenho 

 

Estágio 4: Conflito: Conflitos organizacionais entre 

funcionários e administração podem conduzir a um 

possível declínio das atividades e desencantamento. 

 

Estágio 4: Revisão: Comparar avaliação de 

desempenho com as políticas e o plano estratégico. 

 

Estágio 5: Maturidade e Declínio: Possível 

movimento para uma abordagem mais coerente, mais 

pró-ativa.  

 

Estágio 5: Redefinição de objetivos–plano –

políticas: Processo de contínuo melhoramento e 

avaliação da qualidade. Retorno ao estágio 1, 

fechando o ciclo de crescimento e desenvolvimento. 

 

Fonte: Adaptado de Rudzki (1995) 
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Figura 3 - Modelo Processual e Fractal de Internacionalização  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Rudzki (1998). 
 
Por contexto, entende-se o: (i) ambiente transnacional, ou seja, a disponibilidade de 

financiamento externo, existência de redes especializadas tais como as instituições 

européias EAIE (European Association for International Education) ou EFMD (European 

Foundation for Management Development); (ii) ambiente nacional refere-se às políticas 

governamentais de apoio à internacionalização, ou seja, a atuação de órgãos 

governamentais de apoio como Ministério das Relações Exteriores, Ministério da 

Educação, etc), no Brasil os exemplos destes órgãos são CNPq e CAPES. 

 

Abordagem refere-se aos fatores internos da universidade: a sua história, a cultura 

institucional, prioridades e missão, percepção do propósito e dos benefícios da 

CONTEXTO

ABORDAGEM

RAZÃO

AÇÕES/ DIMENSÕES/ ATIVIDADES

Mudança Organizacional (MO) Inovação Curricular (IC) Desenvolvimento do staff (DS) Mobilidade estudantil

MONITORAÇÃO E REVISÃO PERIÓDICA

MUDANÇA/REPOSICIONAMENTO/REALINHAMENTO/REARRANJO/REXAMINACAO/
REAJUSTE/RECONCEITUAÇÃO
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internacionalização e, fatores que condicionam o processo incluindo os obstáculos à 

internacionalização. O autor compreende esta variável inserida em um continuum, variando 

entre uma abordagem de internacionalização pró-ativa (existência de uma política ou 

estratégia explícita); reativa ou passiva (resposta a fatores externos tais como 

disponibilidade de recursos, necessidade de aumento na renda da universidade como 

resposta à falta de investimento do governo na área da educação); oculta (identificam-se 

atividades realizadas por indivíduos – funcionários e/ou estudantes – sem apoio ou 

reconhecimento oficial ou institucional, na verdade não há financiamento ou qualquer outro 

tipo de apoio); e a ausência deliberada de internacionalização (falta de ações e 

engajamento). 

 

O autor concebe o conceito de razões de forma semelhante ao levantamento teórico 

realizado neste trabalho, ou seja, refere-se às motivações políticas, econômicas e culturais. 

O autor considera que a função social e de desenvolvimento individual são importantes, 

porém, são benefícios incidentais. Os motivos mais relevantes levantados por uma pesquisa 

realizada em Escolas Britânicas na área de negócios foram os incentivos financeiros e a 

provisão da dimensão internacional na pesquisa e no ensino. 

 

Ação/dimensão/atividades caracterizam-se pelo conjunto de ações que constituem o 

processo de internacionalização no nível institucional. Rudzki organiza quatro dimensões 

em uma matriz inter-relacionada de atividades (Quadro 10): mudança organizacional, 

inovação no currículo, desenvolvimento de professores e mobilidade de estudantes. Este 

estágio do modelo preocupa-se em identificar as necessidades de mudança em cada nível de 

complexidade (atividades) dentro da instituição. 
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Quadro  10- Quatro Dimensões de Atividades 

 

Dimensão 

 

Atividades  

 

 

 

Mudança Organizacional 

- Comprometimento institucional com a internacionalização como resultado de uma política estratégica, 

alocação de recursos e plano operacional 

- Estabelecimento de redes externas em nível institucional, acadêmico, departamental e individual 

- Franchising de cursos 

- Estabelecimento de cursos conjuntos com outras instituições 

- Administrar ações internacionais e o desenvolvimento de professores 

 

 

Inovação no Currículo 

- Ensino compulsório de segunda língua p/ estudantes/ suporte lingüístico para estudantes internacionais 

- Desenvolver novos programas (Negócios Internacionais, Direito União Européia e RI) 

- Introdução de novos módulos e novos inputs em programas existentes 

 

 

 

Desenvolvimento de 

professores 

- Profissionalização de administradores que lidam com questões internacionais 

- Treinamento de professores para lecionar em classes multiculturais 

- Estabelecimento de anos sabáticos para professores (atividades internacionais) 

- Trabalho com professores e pesquisadores estrangeiros (instituições domésticas/internacionais) 

- Incentivo à mobilidade internacional física de professores (programas nacionais e transnacionais) 

- Consciência dos riscos (evasão de cérebros) 

- Alocação de recursos que permitam ao corpo acadêmico participar de conferencias, seminários, 

congressos, etc (em nível internacional) 

 

 

Mobilidade de Estudantes 

- Viagens campo internacionais (ligadas à disciplina) 

- Intercambio de estudantes via programas Fulbright, AlβAN 

- Desenvolvimento de mecanismos de transferência de créditos 

- Desenvolvimento de habilidade lingüística (idioma estrangeiro compulsório em todos os programas) 

- Entendimento dos procedimentos de concessão de vistos para estudantes 

Fonte: Rudzki (1998) 

 

Retomando a Figura 3 - Modelo Processual e Fractal de Internacionalização, o estágio de 

monitoração e revisão periódica tem por finalidade verificar constantemente o que a 

instituição tem feito e comparar com os elementos do modelo. A revisão periódica tem por 

objetivo levantar informações, identificando a evolução do processo e detectar quais ações 

precisam ser melhoradas. 

 

O último estágio de mudança/ reposicionamento é decorrência imediata da integração das 

informações obtidas nos estágios anteriores para efetuar as mudanças e garantir um 

contínuo melhoramento da internacionalização. 
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Concluindo, o modelo de Rudzki (1995, 2000) foi identificado pela OECD - Organization 

for Economic Co-Operation and Development - (DE WIT, 1995) como uma das 

abordagens básicas, capaz de monitorar a internacionalização de uma IES. Através de uma 

estrutura que identifica elementos-chave, qualquer instituição pode avaliar os níveis das 

atividades internacionais. O modelo, apesar de ter sido elaborado sob a perspectiva de uma 

escola de negócios do Reino Unido, pode ser adaptado para a análise de instituições de 

ensino superior em outros países e em outras áreas. 

 

Modelo de Davies (1995) 

O autor desenvolveu um modelo que considera as mudanças do ambiente externo 

enfocando as estratégias adotadas pela IES. Para tanto, selecionou dois conjuntos de fatores 

(internos e externos) à universidade e os respectivos elementos que podem afetar o 

desenvolvimento das estratégias internacionais nas universidades (Figura 4).   

 

Os fatores internos referem-se a: (i) missão da universidade, tradições e auto-imagem; (ii) 

avaliação das forças e fraquezas nos programas, no quadro de pessoal e nas finanças; (iii) 

estrutura de liderança organizacional. Estes elementos ilustram a necessidade de avaliação e 

coerência que vai desde o estabelecimento da missão alinhada à análise dos programas e 

das iniciativas de internacionalização. 

 

Os fatores externos englobam: (i) percepções externas de imagem e identidade; (ii) 

avaliação de tendências e oportunidades no mercado internacional; e (iii) avaliação da 

situação competitiva. 
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 Figura 4 - Elementos para o Desenvolvimento de uma Estratégia de Internacionalização em 
Universidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Davies (2001). 
 

Davies revisa os componentes dos seis fatores (internos e externos) e sumariza como a 

estratégia internacional pode ser formulada e implementada, ou seja, institucionalizada. O 

autor compreende a internacionalização numa análise feita ao longo de duas dimensões ou 

continuum. A primeira dimensão focaliza o modo como as universidades introduzem/ 

iniciam as atividades internacionais. Estas abordagens variam de esporádicas, feitas 

somente para um propósito específico e, portanto, não planejadas anteriormente (ad hoc) a 

sistemáticas, ou seja, usando um plano organizado e formal. A segunda dimensão 

proporciona a análise da importância da internacionalização para a instituição, ou seja, se é 

marginal (baixa prioridade) ou central (alta prioridade). (Figura 5)  

 

Combinando as duas dimensões (interna e externa), o autor desenvolve uma matriz (Figura 

5) com quatro quadrantes: ad hoc – marginal/ baixa prioridade; sistemática – marginal/ 

baixa prioridade; ad-hoc – central/ alta prioridade; e sistemática – central/ alta prioridade. A 

matriz tem utilidade prática porque permite às universidades líderes e aos pesquisadores 

identificar características importantes a respeito das estratégias de internacionalização para 
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desenvolver e aprimorar o planejamento da instituição avaliando quais são as suas 

prioridades e considerando alternativas para realizar o movimento de um quadrante para 

outro. 

 

• Estratégia ad hoc/ baixa prioridade (quadrante A): A quantidade de atividades 

internacionais é relativamente pequena (por exemplo, alguns estudantes 

estrangeiros), a integração na área de pesquisa está limitada a alguns indivíduos, ou 

seja, os vínculos entre as instituições e universidades estrangeiras são 

individualizados, e os acordos não são sistemáticos. Há um pequeno 

desenvolvimento de políticas e as regras de base (ground rules), assim como a 

administração financeira e o foco organizacional, não estão claros e evidentes. A 

base de informações acerca de oportunidades, competidores e tendências do 

mercado internacional é fraca, além do apoio por parte do corpo docente ser 

caracterizado como inadequado. A internacionalização, portanto, não se encontra 

institucionalizada, sendo considerada de baixa prioridade tanto na missão quanto na 

agenda de planejamento da instituição (DAVIES, 2003 e RUDZKI, 1998). 
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Figura 5 - Institucionalização de Abordagens para a Internacionalização de Universidades  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Davies (2001, 2003) 

 

• Estratégia sistemática/ baixa prioridade (quadrante B): Quantidade de 

atividades internacionais ainda baixa e limitada (como no quadrante A), porém 

trata-se de atividades bem organizadas, coordenadas e baseadas em decisões claras. 

As áreas em que se desenvolveram tais atividades estão relacionadas às forças 

internas e às oportunidades externas, de forma que os esforços da universidade se 

voltam para um determinado segmento de mercado. Apesar do foco organizacional 

ser claro e da internacionalização ser aceita pela instituição, apenas um pequeno 

número de acordos são significantes (e efetivamente funcionam) na universidade. 

Os procedimentos de apoio, assim como compromissos com a qualidade (quality 

arrangements) são explícitos. 

 

• Estratégia ad hoc/ alta prioridade (quadrante C): Existência de um grande 

conjunto de atividades internacionais que, no entanto, não são baseadas em 

conceitos claros e têm caráter ad hoc, não-sistemático. Há uma quantidade 

considerável de negócios internacionais (international business) em diferentes 

categorias, abrangendo diversos países. Apesar de algumas áreas possuírem um 

caráter de internacionalização forte, percebe-se uma certa deficiência de políticas, 
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baixa coordenação, além de insuficiência com relação à capacidade de se focar 

mercados específicos. Há, também, um alto grau de tensão entre diferentes níveis 

institucionais, os serviços de apoio não são adequados para um esforço de 

internacionalização, as regras de base mudam com grande rapidez e não há 

conexões claras entre o processo de internacionalização e outros processos 

organizacionais. 

 

• Estratégia sistemática/ alta prioridade (quadrante D): Existência de um grande 

volume de atividades de internacionalização em muitos países e em diferentes 

categorias. Apresentam respaldo institucional através de uma missão clara, com 

prioridades bem definidas e uma política bem explicitada. A base de informações 

acerca dos competidores, oportunidades e tendências do mercado internacional é 

extensa e regularmente atualizada. O corpo docente é continuamente avaliado, 

assim como as políticas para melhoria dos currículos são reajustadas para que haja 

apoio efetivo no esforço institucional de internacionalização. A monitoração das 

atividades realizadas e o planejamento do orçamento são sistemáticos e há um 

sólido compromisso financeiro com relação a investimentos em projetos 

internacionais. A tensão que existe entre órgãos, unidades e funcionários da 

instituição é construtiva/ criativa, uma vez que a cultura organizacional é estável e 

indica um conjunto básico de crenças e valores.   

 

Os modelos (Rudzki e Davies) até aqui apresentados complementam-se em seus aspectos 

descritivos na medida em que oferece uma metodologia para se mensurar e avaliar o 

compromisso da instituição em seus aspectos formais. No entanto, o modelo de Davies está 

mais consistente com o modelo desenvolvido por Knight (1994), denominado Ciclo de 

Internacionalização e, posteriormente atualizado pela autora. 

 

Os modelos de van der Wende (1996) e de Knight (1994) comentados na seqüência foram 

desenvolvidos com base em uma abordagem de processo. Ambos enfatizam o processo de 

delineamento, implementação e acompanhamento das estratégias de internacionalização 

para o melhoramento do sistema. 
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Modelo de van der Wende (1996) 

A autora desenvolve este modelo para a organização holandesa de cooperação internacional 

NUFFIC (Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education) 

concentrando-se nos aspectos relacionados à internacionalização da educação de ensino 

superior. Desta forma, exclui outros pontos relevantes relacionados, por exemplo, com a 

pesquisa e assistência técnica (desenvolvimento e cooperação).  

 

Van der Wende identifica três importantes fatores: (i) objetivos e estratégias (definidas pela 

própria instituição e por políticas nacionais); (ii) implementação dos objetivos e estratégias 

(mobilidade de estudantes, mobilidade de professores e desenvolvimento de currículo); e 

(iii) efeitos da implementação no curto prazo (para estudantes, professores e área de 

educação) e efeitos no longo prazo (qualidade da educação, resultados e a posição da 

instituição). Na seqüência, a figura ilustra a relação proposta pela autora entre estes três 

fatores. 

 
Figura 6 - Modelo NUFFIC para Internacionalização da Educação Superior  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: van der Wende, M. C.(1996). 
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Modelo de Knight (1994): Internacionalização como um Ciclo Contínuo. 
 
Knight não considera a internacionalização como um processo linear ou estático. Para 

demonstrar a idéia oposta, a autora desenvolve um modelo cuja estrutura baseia-se num 

ciclo contínuo de avaliação e aprimoramento. Identifica diferentes etapas do processo numa 

tentativa de integração da dimensão internacional na cultura e no sistema da universidade. 

O modelo apresenta um fluxo de duas mãos entre cada uma das seis etapas indicando que a 

cada nova etapa alcançada, há necessidade de revisão da etapa anterior: (1) consciência dos 

propósitos e benefícios; (2) comprometimento da alta administração, professores e 

estudantes; (3) planejamento das prioridades e estratégias; (4) operacionalização das 

atividades e serviços; (5) revisão para avaliar a qualidade e os impactos do processo; (6) 

reforço para incentivar e reconhecer a participação dos atores da internacionalização. Além 

dos seis fatores, a autora enfatiza a necessidade de haver uma cultura organizacional que 

apóie a integração das ações de internacionalização. 
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Figura 7 - Círculo da Internacionalização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Knight (1994) 
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integração, apesar das conexões com todas as etapas, é propositalmente inserido no centro 

do modelo, porém, fora do círculo de internacionalização. Uma explicação para esta 

disposição, segundo de Wit (2002, p.137) é que em muitas instituições, a 

internacionalização é vista como um fim em si mesmo, ou seja, não há intenção planejada 

de integração da dimensão internacional nas atividades de ensino e pesquisa: “É possível 

ver a internacionalização como uma estratégia em si mesma, sem a preocupação deliberada 

e consciente de integrá-la no ensino, pesquisa e funções de serviços da instituição. Em 

muitos casos assume-se que a internacionalização tem um efeito de integração, porém, ela 

não é primariamente julgada sobre quais efeitos, mas sobre seu próprio mérito”. 

 

Figura 8 - Círculo da Internacionalização - Versão Modificada por Knight (1994) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Knight (1994) 
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De Wit (2002, p. 137) ao analisar o modelo enfatiza a necessidade de, em todas as etapas, 

considerar as ligações entre o nível institucional e o departamento. Acrescenta ainda que os 

modelos existentes na literatura assumem muita homogeneidade entre as disciplinas e 

campos acadêmicos e, desta forma, subestimam as “diferenças nas abordagens, razões e 

estratégias”. O autor, com base em Kerr (1990), cita três diferentes áreas de conhecimento, 

a saber: áreas de uniformidade mundial quanto ao conteúdo de conhecimento; áreas de 

similaridade de conhecimento intercultural e áreas de conhecimento intranacional.  

 

Para este trabalho será adotada a versão modificada e atualizada do modelo de Knight 

(1994) porque fornece uma visão geral do processo de internacionalização, considerando 

desde a análise do contexto (externo e interno) da instituição, os cuidados na 

implementação dos programas e a integração entre ensino, pesquisa e serviços.  

 

Na seqüência serão discutidas as ações de internacionalização, caracterizadas pelas 

parcerias internacionais (acordos institucionais, mobilidade de estudantes e professores) e; 

pelo ensino (inglês como idioma padrão, conteúdo internacional do currículo, estrutura para 

mudança do currículo). 



 72 

 

2.5 Ações de internacionalização 

 
A globalização tem exercido forte influência sobre a educação superior na medida em que 

requer profissionais preparados para o mercado global, com habilidades e competências 

interculturais (LUSTIN e KOESTER, 2003). Para tanto, é imprescindível que haja a 

inserção da dimensão internacional no ensino e na pesquisa. Para atender a esse esforço de 

internacionalização, as IES focalizam suas ações em duas grandes dimensões: parcerias 

internacionais e ensino.  

 

As parcerias internacionais caracterizam-se pelos acordos institucionais, programas de 

cooperação, pesquisa conjunta, desenvolvimento tecnológico e mobilidade de 

estudantes/professores; enquanto ensino engloba aspectos relacionados ao desenvolvimento 

da estrutura curricular com conteúdo internacional, importância da aprendizagem de uma 

língua estrangeira, utilização da literatura e inserção do ensino em língua estrangeira e, o 

treinamento intercultural. Na seqüência serão expostas somente considerações sobre: as 

parcerias internacionais (acordos institucionais, mobilidade de estudantes/ professores) e 

ensino (conteúdo internacional das disciplinas).  

 

De forma complementar, serão utilizados os resultados da pesquisa coordenada pela 

International Association of Universities (IAU, 2003) em seis regiões, a saber: África, 

Ásia, Europa, América Latina, Oriente Médio e América do Norte. O objetivo não é tecer 

considerações sobre todas as regiões, mas compilar os dados de modo que o leitor possa 

comparar e condensar as informações de forma mais ágil. Para o objetivo deste estudo as 

considerações serão centradas na América Latina. 

 

2.5.1 Parcerias Internacionais  

No mundo acadêmico são comuns os consórcios, associações, alianças e redes de trabalho 

em nível nacional, entretanto, nos últimos anos vêm crescendo as parcerias internacionais 

devido aos impactos da globalização na educação superior. Ginkel apud De Wit (2002) 
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afirma que as parcerias ou redes de trabalho têm sido uma das palavras-chave na educação 

superior nos últimos dez anos e, que as parcerias com caráter internacional estão 

ultrapassando em número as nacionais. Porém, devido ao grande número de organizações 

acadêmicas envolvidas nestes acordos, vários autores têm questionado a clareza dos 

objetivos estabelecidos nas parcerias, a qualidade dos padrões da educação e a sua real 

efetividade para as IES (de Wit, 2002; Dame, 2002; Schwartzman, 2003; Knight, 2005) 

 
Observa-se na literatura que as palavras associação, consórcio, rede de trabalho, grupo e 

aliança são usadas freqüentemente para descrever diferentes tipos de cooperação 

multilateral em educação superior e, em geral, o uso do termo não está diretamente ligado 

ao seu significado original. Levando-se em conta os significados, observam-se alguns 

pontos de similaridade como: parcerias, sistemas, conexões, propósitos comuns, 

complementaridade.  

 

2.5.1.1 Acordos Institucionais Internacionais 
 

Os acordos internacionais entre instituições acadêmicas têm assumido características de 

interações globalmente administradas. Os acordos entre os países variam de bilaterais, 

visando intercâmbios de estudantes e professores até reconhecimento mútuo de créditos e 

certificações. Um exemplo destes acordos são as comissões binacionais que administram a 

bolsa americana Fulbright. Na Europa a estrutura de acordo internacional mais completa é 

a Declaração de Bologna, projetada para introduzir mudanças visando à harmonização dos 

sistemas de educação superior de todos os países membros da União Européia, 

especificamente para os programas de intercâmbio e bolsas ERASMUS e SOCRATES. Em 

contraste, o NAFTA (North American Free Trade Agreement) tem exercido pouca ou 

nenhuma influência sobre a educação de ensino superior. 

 

Uma discussão sobre os impactos da globalização no ensino superior aborda o potencial de 

inclusão da educação superior e das indústrias do conhecimento dentro da estrutura da 

Organização Mundial do Comércio (WTO) através de uma proposta do GATS (General 

Agreement on Trade and Services). A proposta do GATS busca a abertura dos mercados 
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para produtos do conhecimento, incluindo a educação de ensino superior. A premissa do 

GATS é que o conhecimento pode ser comercializado, ou seja, comprado e vendido como 

qualquer outra mercadoria e deveria ser mundial e livremente comercializado. Este livre 

comércio beneficiaria a todos permitindo a competição no mercado de idéias e produtos do 

conhecimento. Ao mesmo tempo, o GATS procura oferecer proteção legal e estrutura para 

a circulação de serviços educacionais, além de garantir a proteção da propriedade 

intelectual. Um outro organismo ligado ao GATS e ao WTO é o Trade Related Intellectual 

Property (TRIPS) que regula os acordos de propriedade intelectual. A razão para estas 

estruturas regulatórias é racionalizar o comércio global do conhecimento e garantir a 

abertura dos mercados e a proteção para os proprietários dos produtos do conhecimento. Na 

verdade, tais mecanismos regulatórios protegem os vendedores e fornecedores, mas não 

necessariamente compradores e usuários destes serviços. Observam-se efeitos colaterais de 

tais leis na medida em que limitam a abertura do acesso para o ‘uso justo’ da informação e 

negligenciam acordos ou condições especiais para os países em desenvolvimento 

(RAIKHY, 2002).  

 

Desta forma, a abertura da comercialização do conhecimento deveria ser vista sob uma 

análise mais acurada de alguns pontos: 

• A educação deveria ser considerada um bem/ serviço comercializável? 

• Muitas instituições de ensino superior são não-lucrativas e suas razões para 

internacionalizar seu conhecimento não seguem razões comerciais. 

• Países em desenvolvimento tipicamente importam mais do que exportam seus 

produtos ou instituições educacionais, o que poderia causar maior dependência dos 

fornecedores internacionais. 

• A globalização pode se transformar num neocolonialismo do séc XXI, reforçando as 

desigualdades. 

 

O desafio da globalização do ensino superior é reconhecer as nuances e a complexidade do 

mundo acadêmico inserido num contexto global. Tendo em vista os impactos que a 

globalização tem gerado, há necessidade de se garantir que o estreitamento das relações 

acadêmicas entre universidades do norte e sul ocorra de forma apropriada visando a 
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internacionalização das suas atividades (YANG, 2003) e, cuja definição será apresentada na 

seqüência.   

 

Para este estudo será adotado o termo parcerias, pois, segundo de Wit (2002), 

tradicionalmente as instituições estabelecem suas ligações com parceiros internacionais via 

acordos institucionais bilaterais, carta de intenções ou memorando de entendimento 

(memoranda of understanding). Tais acordos institucionais têm caráter de cooperação 

educacional visando à mobilidade de estudantes e professores, programas conjuntos para 

obtenção de créditos (joint degree program), desenvolvimento de currículo, cooperação em 

pesquisa, desenvolvimento de projetos internacionais, entre outros. Estes acordos podem 

ser realizados nos departamentos, escolas ou em nível institucional (universidade), 

entretanto, o autor afirma que a despeito da existência de acordos bastante concretos, 

muitos não passam da expressão de intenções.  

 

Em anos recentes tem se notado o crescimento das associações, consórcios e redes de 

trabalho multilaterais (não somente bilaterais), refletindo o caráter de complementaridade 

de recursos no ensino superior. A respeito de consórcios, Neave (1992b) desenvolve uma 

tipologia de cooperação inter-institucional elaborando um continuum de cinco estágios: 

ligações bilaterais mono-disciplinares, estabelecimento de parcerias, redes de parcerias, 

redes de trabalho multidisciplinares e consórcios. O autor conceitua consórcio como um 

estágio posterior decorrente da intensificação das ligações internacionais entre instituições. 

Distingue ainda os consórcios em pró-ativo e reativo. O primeiro tipo tem como propósito 

fundamental limitar a competição entre os parceiros coordenando e buscando maiores 

recursos externos no mercado. Como exemplos temos os países mais orientados para o 

mercado que buscam importar estudantes estrangeiros como Estados Unidos, Reino Unido 

e França. O consórcio do tipo reativo busca eficiência na coordenação de recursos para ser 

capaz de tirar vantagem dos objetivos estabelecidos com os parceiros externos. Como 

exemplo, o programa ERASMUS estabelecido na União Européia. 

 

Apesar de reconhecer a importância da tipologia de cooperação inter-institucional, De Wit 

(2002) aponta limitações na noção de consórcio elaborada por Neave. De Wit propõe então, 
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a distinção de três tipos de organizações multilaterais internacionais em educação superior: 

associações acadêmicas, consórcios acadêmicos e redes de trabalho (networks) 

institucionais. 

 

Associações acadêmicas são organizações de acadêmicos ou administradores e/ou suas 

unidades organizacionais (departamentos, centros, escolas e instituições) unidas por um 

propósito comum e relacionadas ao desenvolvimento profissional (troca de informações, 

treinamento, direito, etc). Recentemente tem aumentado o número de associações 

institucionais (multi-propósitos) e associações individuais administrativas. Exemplos destas 

associações institucionais e individuais são respectivamente: IAU (International 

Association of Universities) e Associação Internacional de Presidentes de Universidades. 

 

Consórcio acadêmico refere-se a um grupo de unidades acadêmicas (departamentos, 

centros, escolas e instituições) que se unem com o propósito de realização de um contrato 

baseado na união de diferentes áreas de conhecimento especializado. Exemplo deste tipo de 

consorcio é o Programa de Estudos Conjuntos do sistema ERASMUS (na área de ensino) 

caracterizado por acordos focados em intercâmbio de estudantes, professores e 

desenvolvimento do currículo. Outra tendência comum nesta área são os consórcios 

acadêmicos internacionais, especialmente em razão do desenvolvimento de pesquisa 

conjunta. Estes consórcios surgem para atender às demandas de diferentes instituições 

parceiras que necessitam complementar-se mutuamente em termos de habilidades, 

experiências e facilidades oferecidas pelas instituições envolvidas. Estes arranjos dependem 

de recursos financeiros externos para ter sucesso. Um exemplo deste tipo de apoio externo 

é fornecido pelo JIP (Joint Iniciative Program) do Programa de Bolsas SYLFF (Ryoichi 

Sasakawa Young Leader Fellowship Fund), que apóia pesquisas realizadas em conjunto por 

pesquisadores de diferentes instituições ligadas ao programa SYLFF. 

 

As redes de trabalho (networks) institucionais são uma tendência nos acordos multilaterais, 

porém, menos focadas em objetivos do que as associações e consórcios. Trata-se de um 

grupo de unidades acadêmicas (departamentos, centros, escolas e instituições) unidas por 

múltiplos propósitos, ou seja, objetivos gerais (acadêmicos e/ou administrativos).  
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Exemplos de redes de trabalho (networks): 

• Na Europa: Coimbra Group, European Consortium of Universities of Technology. 

Proporcionam intercâmbios de estudantes e cooperação de pesquisa conjunta.  

• Nos Estados Unidos: MUCLA (Midwest Universities Consortium for International 

Activities Inc.), grupo de dez universidades do meio oeste americano e ICIE (Illinois 

Consortium for International Education) que buscam estabelecer redes para 

mobilidade e desenvolvimento de currículo.   

• Na Ásia: AEARU (Association of East Asian Research Universities) 

• Na América Latina: AUGM (Associación de Universidades Grupo Montevideo), um 

grupo de doze universidades incluindo Argentina, Brasil e Uruguai. 

• Programa Ibero-Americano para Ciência e Desenvolvimento Tecnológico; 

Associações de Universidades da Região Amazônica; o Network para Integração e 

Mobilidade Acadêmica. 

• Mercosul tem avançado na harmonização de sistemas e processos educacionais. O 

Protocolo para Integração Educacional para a Continuação de Estudos de Pós-

Graduação em Universidades do Mercosul está em vigor desde 1999. 

 

Decorrente das redes regionais, novas redes internacionais e alianças estão surgindo, tais 

como: 

(i) Universitas 21 (estabelecida em 1997): uma iniciativa da Universidade de Melbourne 

que visa à associação internacional de pesquisa intensiva entre as universidades e, ao 

desenvolvimento e distribuição de novas tecnologias de ensino e aprendizagem. Este é um 

exemplo de rede institucional que cruza fronteiras nacionais e regionais para melhor 

preparar os seus membros diante da competitividade do mercado global. 

 

(ii) David Lam Institute for East-West Studies (LEWI): uma iniciativa da Universidade 

Batista de Hong Kong (estabelecida em 1993); inicialmente composta por cinco países 

membros e atualmente constituída por vinte e oito universidades da China, Ásia, Austrália, 

América do Norte e Europa. Tem como objetivo trabalhar em conjunto para o bem comum 

e aumentar o entendimento mútuo através da interação entre seus membros. 
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(iii) League of World Universities: uma iniciativa da Universidade de Nova York para 

reunir em uma rede informal reitores e presidentes de grandes universidades. Tem como 

objetivo trocar visões sobre o desenvolvimento das universidades e discutir ações conjuntas 

sobre questões comuns (ensino, tecnologia de informação e saúde pública). Proveniente da 

Liga, uma aliança estratégica está emergindo entre quatro universidades-membro (New 

York University, University College London, Freie Universitat Berlin e Universiteit van 

Amsterdam) com foco na cooperação para desenvolvimento de currículo, recursos 

humanos, novas tecnologias e pesquisa conjunta. Desta forma, nota-se que a educação 

transnacional ou sem fronteiras, está criando novas formas de redes institucionais globais, 

bilaterais ou multilaterais. 

 

(iv) Joint venture (estabelecida em 1999) entre o MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) e a University of Cambridge. O objetivo é envolver as duas instituições em 

pesquisa e educação colaborativa para melhorar a produtividade e competitividade, 

promover pesquisas para melhorar a tecnologia, trazer para o Reino Unido programas 

executivos de negócios do MIT e desenvolver cursos compartilhados em ciência e 

administração. 

 

2.5.1.1.1 Fatores de Sucesso e Fracasso dos Acordos 

 
Ginkel (1996) descreve algumas características importantes para o sucesso dos acordos 

estabelecidos entre as IES. Ao mesmo tempo, faz um alerta sobre a falta de clareza nos 

critérios de escolha dos parceiros e o relutante comprometimento com a rede de trabalho 

indicando que estes fatores podem levar à perda da identidade da instituição. Para evitar 

tais problemas, o autor sugere a congruência da missão, alocação de orçamento e recursos 

extras, reuniões para diminuir as diferenças entre as culturas dos parceiros, forte 

concordância sobre a metodologia e padrões de qualidade, acordos sobre direitos de 

propriedade intelectual e tempo para que os parceiros possam se conhecer. 
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Outro autor, Prichard (1996), analisa as causas de sucesso e fracasso dos acordos e descreve 

os fatores relevantes para o estabelecimento das parcerias, sinaliza pontos a serem evitados 

pelas instituições e enumera os pontos de atenção para a manutenção dos acordos (Quadro 

11). 

Quadro  11 - Parcerias: fatores relevantes, cuidados e alertas.  

Fatores relevantes Cuidados Alertas 

Construir relações de longo-prazo Não desenvolver network sem o 

envolvimento das pessoas-chave. 

Somente identidade geográfica e 

histórica não garante sucesso da 

parceria. 

Escolher os vencedores Não assumir perspectiva de curto 

prazo. 

Enfatizar a complementaridade, 

não só os pontos comuns. 

Construir recursos suficientes Não tentar fazer muitas coisas de 

uma só vez. 

Descentralizar o estabelecimento 

de parcerias (interesses diversos) 

Estabelecer objetivos realizáveis 

de acordo com o nível de 

desenvolvimento da instituição. 

Não ter muitos parceiros. Conscientizar-se das diferenças de 

estrutura, recursos financeiros e 

cultura entre os parceiros. 

Construir projetos com pessoas 

experientes (compromisso no 

médio/longo prazo) 

 Não organizar o network baseado 

somente em recursos externos, 

mas em recursos da instituição. 

Considerar a soma de objetivos, 

projetos e propósitos de áreas 

específicas. 

  

Estabelecer projetos campeões em 

IES importantes. 

  

Organizar uma lista de parceiros 

para otimizar os contatos. 

  

Fonte: Autora. 

 

Resumindo, os acordos institucionais devem definir os seguintes elementos para não 

fracassar: missão do acordo; descrição dos propósitos e objetivos da parceria; foco 

geográfico; tamanho do network; composição dos membros parceiros de acordo com a 

missão e propósitos; relação equilibrada entre comprometimento das lideranças e 

comprometimento dentro de cada instituição; recursos financeiros (taxas de associação e 

projetos para captação de recursos internos e externos); estrutura organizacional e; 
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mecanismos para avaliação do network e suas atividades (DE WIT, 2002; PRICHARD, 

1996). 

 

 

2.5.1.2 Intercâmbio de estudantes e professores 
 

Um grande número de estudantes e professores viaja temporariamente para realizar 

respectivamente, intercâmbios, pesquisa e/ ou ensino em alguma instituição estrangeira. O 

fluxo de talentos acadêmicos em todos os níveis é predominantemente do Sul para o Norte, 

ou seja, de países em desenvolvimento para os grandes sistemas acadêmicos 

metropolitanos. Anualmente o Institute of International Education (IIE) realiza pesquisas 

sobre o fluxo de estudantes internacionais para os Estados Unidos. Em 2001, o número de 

estudantes internacionais ultrapassou a marca de meio milhão de estudantes (514.723). Esta 

organização coleta os dados desde a sua fundação em 1919, e desde 1970 publica com o 

Departamento de Estado dos Estados Unidos, no relatório anual Open Doors Report on 

International Educational Exchange. 

 

No período compreendido entre 2000-2001, 55% destes estudantes vieram da Ásia, seguido 

pela Europa (15%), América Latina (12%), Oriente Médio (7%), África (6%), América do 

Norte (6%), e Oceania (6%). A China lidera o fluxo de estudantes para os Estados Unidos 

pelo terceiro ano consecutivo, com 59.939 estudantes, ou 10,9% do total de estudantes 

estrangeiros. A Índia fica com a segunda colocação, com 54.464 estudantes, ou 10% do 

total, sendo que este número representa 29,1% de aumento no fluxo de estudantes indianos 

em relação ao ano anterior.  

 

De acordo com Koh (2002), os estudantes estrangeiros concentram-se nos níveis mais 

avançados com 13.1% de todas as inscrições na pós-graduação dos Estados Unidos. No 

entanto, mais da metade de todos os estudantes internacionais procuram o nível de 

graduação. Historicamente os estudantes de graduação sempre superaram em número os 

estudantes de pós-graduação, muito embora esta diferença tenha diminuído em anos 

recentes. 
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Em relação à mobilidade de professores, o relatório da IAU (International Association of 

Universities) oferece alguns dados sobre as atividades de internacionalização em 

universidades ao redor do globo e que serão analisados na seqüência. 

 

O relatório do IAU (2003), revela que além do elevado grau de prioridade da 

internacionalização (75%), as universidades (nível institucional) atribuem doze motivos 

para tal engajamento. As seis razões mais importantes referem-se ao aspecto acadêmico 

(mobilidade e intercâmbio de estudantes e professores, ensino e colaboração em pesquisa, 

padrão e qualidade acadêmica, projetos de pesquisa, cooperação e desenvolvimento de 

assistência, desenvolvimento de currículo); enquanto as últimas seis referem-se a aspectos 

sócio-culturais, políticos e econômicos (entendimento internacional e intercultural, 

promoção e perfil da instituição, diversidade de estudantes e professores, questões regionais 

e integração, recrutamento internacional de estudantes e diversidade de geração de renda). 

Cabe lembrar que esta classificação foi obtida no nível institucional e que o grau de 

importância das razões pode sofrer variações caso seja analisado o nível nacional (governo, 

ministérios, agências de fomento).  

 

Um dado interessante da pesquisa revela que os respondentes da Europa atribuíram alta 

prioridade à ‘promoção e perfil da instituição’. A explicação para este fato pode ser um 

reflexo do Tratado de Bologna, que tem contribuído para uma maior atratividade das 

instituições européias, tornando-as mais competitivas em relação a outros países que 

tradicionalmente são procurados para o estabelecimento de parcerias internacionais. 

 

Corroborando a importância da mobilidade, o  Quadro  12  ilustra as cinco principais razões 

das IES, divididas por regiões. Nota-se que o intercâmbio e desenvolvimento de estudantes 

e professores, assim como a pesquisa foi considerada razões de elevada importância pelas 

diversas regiões. Na América Latina, a mobilidade de estudantes assim como a pesquisa foi 

classificada com igual nível de importância (54%); seguidos de mobilidade de professores, 

currículo e desenvolvimento de projetos (todos com 46%). 
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Quadro  12 - Porcentagem de IES atribuindo elevado nível de importância para as cinco principais razões de 
internacionalização.  

 Mobilidade 

Estudantes 

- Pesquisa 

- Identidade 

Cultural 

Mobilidade 

Professores 

Currículo Desenvolvimento 

de Projetos 

África 33% 60% 47% 33% 47% 

Ásia 50% 53% 38% 38% 28% 

Europa 63% 52% 36% 36% 29% 

A. Latina 54% 54% 46% 46% 46% 

Oriente Médio 42% 42% 33% 25% 42% 

A. Norte 67% 42% 24% 33% 42% 

Fonte: IAU Survey Report (2003) 

 

Entre as ações de internacionalização, as áreas que têm apresentado acentuado crescimento 

são: mobilidade de estudantes e professores, colaboração internacional em pesquisa, 

recrutamento de estudantes internacionais, uso de tecnologia da informação e acordos 

institucionais. Em nível de importância, as três primeiras ações citadas predominam em 

todas as regiões como os principais benefícios advindos da internacionalização (Quadro  

13) . De fato, a mobilidade de estudantes e professores – a principal razão que move as IES 

para se engajar no processo de internacionalização – aparece em quatro das seis regiões 

pesquisadas, dado relevante pelas suas implicações políticas e financeiras. 

Quadro  13 - Ações de Internacionalização em Crescimento (1, 2 ou 3 - 1 o nível mais alto).  

 Mobilidade 

Estudantes 

Professores 

Pesquisa Recrutamento 

Internacional 

Estudantes 

Uso 

Tecnologia 

Informação 

Acordos Programas 

em Língua 

Inglesa 

Língua 

Estrangeira 

África    2 1   

Ásia 1 3 2     

Europa 1  2   3  

A. Latina 1 2      

Oriente 

Médio 

 2  1    

A. Norte 1  3  2   

Fonte: IAU  Survey Report (2003). 
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As porcentagens, indicando o aumento das ações relacionadas à mobilidade de estudantes e 

professores, podem ser confirmadas pela origem da demanda pela internacionalização. 

Knight (2003) aponta os principais catalisadores do processo: professores (52%); 

administração (24%); estudantes (20%). Estas porcentagens corroboram as afirmações dos 

autores pesquisados na literatura sobre o tipo de demanda bottom-up (da base para o topo).  

 

2.5.1.3 Ensino 
 
A integração da dimensão internacional no ensino é um fator essencial para a 

internacionalização. O Quadro  14  ilustra as sete disciplinas mais internacionalizadas em 

ordem decrescente de classificação: (1) Administração; (2) Ciências Sociais; (3) 

Engenharia; (4) Ciências da Saúde; (5) Artes e Humanidades; (6) Ciências Naturais e (7) 

Tecnologia da Informação. Na América Latina as três disciplinas com conteúdo mais 

internacional foram administração, ciências sociais e engenharia. 

 

Quadro  14 - As Disciplinas mais Internacionalizadas (1, 2 ou 3 - sendo 1 o nível mais alto).  

 Ciências da 

Saúde 

Ciências 

Sociais 

Administração Tecnologia 

Informação 

Artes e 

Humanidades 

Ciências 

Naturais 

Engenharia 

África 1  3 2    

Ásia  1 2  3   

Europa  1 3  2 2 1 

A. Latina  2 1    3 

O. Médio 1    3 3 2 

A. Norte 3  1   2  

Fonte: IAU Survey Report (2003) 

 

Devido ao grande número de estudantes e professores procurando por países anglofônicos, 

nota-se um aumento da demanda por cursos e treinamento em língua estrangeira. O inglês 

aparece como língua preferencial por ser considerada padrão internacional na área 

acadêmica (ensino e pesquisa) e por ser globalmente a linguagem de comunicação em 

tecnologia, transações comerciais, cultura e ciência. O inglês é o idioma mais 

freqüentemente estudado como segunda língua, mesmo em países onde a educação superior 



 84 

não a utiliza na prática do ensino. Referente às publicações internacionais, o inglês é o 

idioma requerido pela maioria dos jornais científicos em circulação. As Universidades 

incentivam os seus professores a publicarem em periódicos de circulação internacional para 

otimizar a divulgação das pesquisas realizadas pela instituição. Outros serviços como banco 

de dados e websites na Internet, dedicados à divulgação de pesquisas e com funções 

acadêmicas, estão disponibilizados predominantemente em inglês (ALTBACH, 2004).  

Desta forma, a língua inglesa caracteriza-se como o principal meio de instrução nos países 

com sistema acadêmico de maior destaque e que, portanto, recebem o maior contingente de 

estudantes internacionais (Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá e Nova 

Zelândia). Na tentativa de atrair estudantes estrangeiros que não estão dispostos a aprender 

o idioma local, muitas instituições (que não têm o inglês como idioma nacional) estão 

oferecendo programas acadêmicos completos ou mesmo disciplinas isoladas em inglês nos 

cursos de graduação. Esta iniciativa, além de ser atraente para captar estudantes 

internacionais, auxilia no desenvolvimento das habilidades da língua inglesa dos estudantes 

locais quando da interação com os colegas estrangeiros, capacitando-os com uma 

competência necessária no mercado de trabalho. 

 

Altbach (2004, p.7) tece algumas considerações críticas a respeito da predominância do 

idioma inglês no sistema acadêmico e os efeitos na educação superior e no trabalho de 

estudantes e professores. O autor analisa que o domínio do inglês na comunicação científica 

dá “uma vantagem significativa para os Estados Unidos, Reino Unido e outros países ricos 

de língua inglesa (...), muitos jornais científicos são editados nos Estados Unidos. Isto dá 

uma vantagem aos autores americanos, não só pelo fato de escreverem em sua língua 

materna, mas pelo sistema de revisão por pares ser dominado por pessoas acostumadas 

tanto com a linguagem quanto com a metodologia dos acadêmicos dos Estados Unidos. Os 

demais devem se comunicar em uma língua estrangeira e conformar-se com normas 

acadêmicas não familiares (...) livros-texto escritos sob a perspectiva dos Estados Unidos 

ou Reino Unido são vendidos em todo o mundo, influenciando estudantes e acadêmicos em 

muitos países”.  
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A despeito das críticas, a internacionalização do ensino na educação superior é um 

constante desafio, pois envolve várias etapas que contemplam: (i) colocar a política de 

internacionalização em prática; (ii) desenvolver o quadro de professores para se adaptar ao 

ensino intercultural e mudar as práticas de ensino e aprendizagem (conteúdo internacional 

do currículo); (iii) elaborar uma estrutura para a mudança do currículo; (iv) oferecer apoio 

aos estudantes. 

 

(i) Um currículo internacional, segundo Luong et al. (1996), caracteriza-se por provocar no 

estudante a empatia e a curiosidade intelectual através da qual os aprendizes participam e 

obtêm benefícios mútuos, desenvolve a consciência multi-cultural do processo de 

aprendizagem, proporciona engajamento na construção do estado-da-arte do conhecimento, 

e desenvolve a compreensão das habilidades interculturais. Colocar esta política em prática 

exige cuidados em relação à metodologia e conteúdo das disciplinas que devem ser 

culturalmente inclusivas, ou seja, deve desenvolver a consciência e as habilidades de 

comunicação multi-cultural, porém, sem deixar de atingir os objetivos de conhecimento e 

habilidades contemplados em cada disciplina. 

 

(ii) Knight (1995) recomenda uma abordagem denominada ‘infusão’ para desenvolver um 

currículo internacional, ou seja, é necessário desenvolver estratégias para garantir a 

perspectiva internacional no ensino, na metodologia, no conteúdo das disciplinas e na 

estrutura e organização dos cursos. A autora esclarece que esta abordagem requer o 

desenvolvimento do quadro de professores para se adaptar ao ensino intercultural e mudar 

as práticas de ensino e aprendizagem visando à aquisição de novos conhecimentos, 

habilidades, atitudes favoráveis e valores compatíveis com a nova estrutura curricular 

(conteúdo internacional do currículo). É preciso que os professores entendam o que 

significa um currículo internacional para cada disciplina, ou seja, o que ensinar e como 

ensinar dentro de uma perspectiva internacional. Outro ponto importante é eliminar os 

mitos associados à internacionalização (ex. evento isolado como feira de comidas 

internacionais; responsabilidade de outros e não de todos os membros da universidade; 

presença de estudantes internacionais gerando benefícios automaticamente para a IES). 

Nenhum destes eventos/ mitos sustentam a internacionalização por si só (KNIGHT; DE 
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WIT, 1995), portanto, devem ser esclarecidos para professores e membros da administração 

de modo que o significado da internacionalização do currículo seja compreendido de 

maneira apropriada por todos na instituição. O desafio é apoiar os professores nesta 

mudança no modo de ensinar. Segundo Ramsden (1992, p.16) o melhoramento do ensino 

está relacionado ao quanto os acadêmicos estão preparados para compreendê-lo como um 

processo de ajuda aos estudantes para ‘mudar a compreensão’ de um tema que esteja sendo 

ensinado. Desta forma, o foco está mais localizado no conteúdo e no ‘processo’ de 

compreensão do estudante sobre o tema e não somente no esforço isolado do professor em 

transmitir o conhecimento. As estratégias que podem ser adotadas por professores para 

ensino a aprendizagem sob uma perspectiva internacional contemplam os seguintes pontos: 

desenvolver contatos internacionais na área profissional; informar-se sobre questões 

internacionais, buscar padrões e práticas na disciplina e na área profissional; fazer 

referências a exemplos com perspectivas internacionais; ter tempo disponível para 

encontrar-se com estudantes internacionais e discutir questões profissionais relacionadas à 

área de estudo (LEASK, B., 1999). 

 

Outro fator importante para a prática do ensino internacional é tornar explícitos os 

‘fundamentos culturais’ relativos ao conhecimento na disciplina, dito de outra forma, 

esclarecer as crenças culturais e valores que norteiam as ações em diferentes culturas, tais 

como: explicitar o processo de pensamento usado na disciplina e analisar os aspectos 

culturais envolvidos; discutir diferenças regionais e culturais em valores e pressupostos que 

afetam as ações dos indivíduos; discutir os fundamentos culturais subjacentes aos 

argumentos e respostas apresentadas às questões; organizar e avaliar tarefas/ atividades que 

requeiram dos estudantes reflexão sobre a sua própria cultura assim como engajá-los com 

outras culturas. Em resumo, desenvolver novas competências para o ensino internacional 

requer uma mudança no papel tradicional de autoridade máxima do professor em sala de 

aula. A aprendizagem, sob essa ótica, pode ocorrer em mão dupla numa sala de aula 

internacional. Por tratar-se de uma significativa mudança cultural, deve ser administrada 

com cuidado para dar suporte ao quadro de professores.   
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(iii) A mudança nas práticas de ensino exige o desenvolvimento de estratégias dentro de 

uma estrutura para a mudança do currículo. A University of South Austrália (UNISA), 

desenvolveu uma estrutura para o planejamento e mudança do currículo (Quadro  15). Esta 

estrutura foi escolhida na literatura porque se mostra bastante útil no auxílio aos 

professores, facilitando o entendimento do significado da internacionalização na prática de 

ensino e colocando o foco de atenção nos estudantes, ou seja, a ênfase da atenção está 

naquilo que os estudantes serão capazes de realizar ao final do curso, o que terão entendido 

e obtido como conhecimento. 

 

Quadro  15 - Tipologia de Currículo Internacional  

Currículo Internacionalizado: Tipologia Características 

• Currículo que prepara os estudantes para profissões 

internacionais. 

• Práticas profissionais no ambiente internacional. 

• Descrição e objetivos do programa são específicos para 

as profissões internacionais. 

• Currículo que proporciona qualificações profissionais 

reconhecidas internacionalmente. 

• Programa é reconhecido por organismos internacionais 

de acreditação. 

• Programa proporciona qualificação profissional 

reconhecida internacionalmente. 

• Currículo que proporciona diplomação conjunta ou 

dupla em estudos internacionais e de línguas. 

• Programas combinam estudos internacionais e cross-

culturais com estudos profissionais (duplo diploma). 

• Currículo que contempla partes compulsórias 

oferecidas nas/ por universidades estrangeiras, com 

quadro de professores locais (incluindo intercâmbios e 

programas de estudos no exterior). 

• Parte do programa é ofertada por uma outra instituição 

em um outro país. 

• Parte do programa é ofertada e avaliada por 

instituições estrangeiras, usando métodos de ensino a 

distância. 

• Currículo com um tema ou área internacional/ estudos 

de língua estrangeira. 

• Programas que incluam estudos internacionais e cursos 

para obtenção de título de formação. 

• Requerimento de cursos em: comunicação cross-

cultural, estudos internacionais ou língua estrangeira. 

• Créditos para proficiência em uma língua estrangeira. 

• Créditos para estudantes internacionais por realizar 

treinamento em língua inglesa durante o programa. 

• Programas interdisciplinares tais como estudos sobre 

regiões, cobrindo mais de um país. 

• Uso de estudo de caso internacional incluindo mais de 

um país e/ou exemplos simulados ou reais de 

negociação e comunicação cross-cultural. 

• Avaliação para testar a aplicação de padrões 

internacionais e práticas dentro da profissão em 

diferentes contextos culturais. 

• Currículo onde áreas/cursos tradicionais apresentam 

uma abordagem ampliada por adotar uma abordagem 

intercultural/ cross-cultural. 

• Conteúdo do Programa: 

• Referências para o contexto internacional 
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contemporâneo. 

• Não promover descrições monolíticas de outros países 

ou culturas. 

• Abordar justiça social, igualdade, direitos humanos e 

questões econômicas e sociais. 

• Abordar temas críticos sobre ambiente global. 

• Abordar tópicos sobre questões éticas na globalização. 

• Incluir estudos de casos internacionais. 

• Considerar fator histórico frente às praticas 

internacionais atuais. 

• Incluir investigação de práticas profissionais em outras 

culturas. 

• Explorar como o conhecimento pode ser construído 

diferentemente de cultura para cultura naquela 

área/curso. 

• Currículo em lingüística ou línguas estrangeiras que 

explicitamente enfatize questões envolvendo a 

comunicação cross-cultural e que forneça treinamento 

em habilidades interculturais. 

• Explicitar o conteúdo e habilidades de comunicação 

cross-culturais nos objetivos e avaliação do programa. 

 

• Currículo onde o conteúdo seja especialmente 

desenhado para estudantes estrangeiros. 

• Conteúdo e oferta do programa contempla as 

necessidades dos estudantes estrangeiros. 

Fonte: Adaptado do IDP Education Austrália in OECD Typology (1995). 

 

(iv) O fornecimento de apoio aos estudantes está intimamente relacionado com a 

estruturação do currículo e desenvolvimento dos professores para a prática de ensino mais 

adequada ao conteúdo internacional e à diversidade cultural. 

 

Assim como a tipologia do currículo que foi desenvolvida com base nos padrões 

estabelecidos pela OECD, a University of South Austrália desenvolveu uma estrutura que 

fornece indicadores que avaliam a perspectiva internacional dos estudantes ao final dos 

cursos. Esses indicadores focalizam não somente a aquisição de conhecimentos e 

habilidades relacionados à área de formação profissional, mas especialmente o 

desenvolvimento e a aplicação das habilidades que demonstrem consciência intercultural.  

 

Desta forma, segundo o IDP Education Australia (1995) um estudante que demonstra 

perspectivas internacionais como profissional e cidadão, deve:  

• Demonstrar habilidade para pensar globalmente e considerar as questões sob várias 

perspectivas; 
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• Demonstrar consciência de sua própria cultura e da perspectiva de outras culturas; 

• Relacionar o seu campo de estudo localmente com as tradições profissionais em 

outros lugares do mundo; 

• Reconhecer questões interculturais relevantes para a pratica profissional; 

• Apreciar a importância da diversidade multicultural para a prática profissional e de 

cidadania; 

• Apreciar os fatores de interação que contribuem para o melhor entendimento da 

noção de cultura e relações culturais; 

• Valorizar a diversidade de línguas e culturas; 

• Apreciar e demonstrar a capacidade de aplicar padrões e práticas internacionais 

dentro de uma disciplina ou na área profissional; 

• Demonstrar consciência das implicações das decisões e ações locais para 

comunidades internacionais e de decisões e ações internacionais para comunidades 

locais. 

 

Segundo esta metodologia, os estudantes são assistidos no processo de aprendizagem por 

uma equipe de supervisores que fornecem conselho e orientação para que possam atingir os 

objetivos do curso e o grau de qualidade esperado. As atividades de avaliação são 

estruturadas assim como os planos de ensino e aprendizagem. 

 

De acordo com Leask (1999), outras formas de auxílio aos estudantes podem incluir 

projetos em conjunto para desenvolver habilidades relacionadas à consideração das 

perspectivas de outros, comparando-as com as suas próprias e; a organização de pequenos 

grupos de tarefas que requeiram o desenvolvimento de habilidades para estabelecer 

relações de trabalho com estudantes de formação e bagagem cultural diversa (ex. atividades 

que requeiram análise de artigos de jornais internacionais, entrevistas com estudantes 

internacionais e/ ou profissionais que tenham trabalhado no exterior, incluir o ponto de 

vista dos estudantes internacionais promovendo a compreensão internacional). Essas 

atividades em grupo são essenciais para o ensino e aprendizagem, pois desenvolvem 

habilidades em comunicação intercultural e promovem uma melhor compreensão das 

diferenças no nível pessoal e profissional. 
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2.6 Benefícios e Riscos da IES 

 

Segundo Hall (2004), a internacionalização pode ser entendida como uma rede de conexões 

baseada em ações reguladas por acordos entre universidades parceiras. A pergunta-chave 

deste autor consiste em saber quais benefícios podem ser obtidos através destas redes de 

conexões e a que custo. Em outras palavras, como as conexões globais podem ser utilizadas 

para obter vantagens para as universidades em seu contexto local e quais são os riscos para 

ambos os lados. Os Quadro  16 e 17 revelam os níveis de importância atribuídos 

respectivamente, aos benefícios e riscos proporcionados pela internacionalização. 

 

Quadro  16 - Benefícios da Internacionalização – Nível de Importância (1, 2 ou 3 - 1 o nível mais alto). 

 Desenvolvimento 

de Estudantes e 

Professores 

Ensino e 

Aprendizagem 

Pesquisa Competitividade Redes de 

Trabalho 

Consciência 

Cultural 

Padrões de 

Qualidade 

África  2 1  3   

Ásia 1 3 2     

Europa 3     2 1 

A.Latina 2     1 3 

O.Médio 3   2   1 

A. Norte 1  3   3  

Fonte: IAU Survey Report (2003) 

 

Pelo Quadro  16 constata-se que Ásia, América do Norte e América Latina percebem o 

desenvolvimento de estudantes e professores com elevado nível de importância. A 

manutenção do alto padrão de qualidade de ensino foi considerada de elevada importância 

pela Europa e Oriente Médio, mas surpreendentemente, não foi classificado entre os três 

principais benefícios apontados por Ásia, África e América do Norte, fato este que merece 

futuras pesquisas. Consciência cultural foi apontada somente pela América Latina, Europa 

e América do Norte. O item pesquisa foi apontado como um benefício de elevada 

importância pela África, Ásia, e América do Norte. E os benefícios principais apontados 

pela América Latina em ordem de importância foram consciência cultural, 

desenvolvimento de estudantes e professores e manutenção de alto padrão de qualidade. 
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Segundo Schwartzman (2003) há aspectos positivos e negativos decorrentes da 

internacionalização: os efeitos positivos caracterizam-se pelos novos padrões, 

metodologias, materiais e práticas de ensino trazidas por instituições estrangeiras para 

melhorar a educação superior local, fornecendo aos estudantes experiências de 

aprendizagem e oportunidades que os mesmos nunca teriam se não fosse por esta quebra 

das barreiras de acesso ao ensino superior. Entretanto, os efeitos negativos residem na 

necessidade de esforços nacionais para controlar a qualidade dos cursos e na criação de 

credenciais adicionais que outorguem status e prestígio para as instituições, mas que na 

verdade podem revelar-se credenciais vazias. O autor analisa que diante da dificuldade de 

uma sociedade fechar-se às influências internacionais e às oportunidades de cooperação 

internacional, cada país deve ter habilidade suficiente para que a internacionalização 

trabalhe beneficiando a educação superior local, ou seja, usar a experiência internacional 

para desenvolver capacidades internas, desenvolvendo ligações com tecnologias avançadas 

e centros de pesquisa.  Caso isto não ocorra, a internacionalização pode ser um caminho 

para o brain drain (evasão de cérebros), e mais prejudicial ainda quando estes países 

financiaram a educação prévia e forneceram bolsas de estudos para viabilizar a mobilidade 

internacional de estudantes/ professores. 

 

O mesmo autor aponta um outro risco referente à inclusão da educação como uma 

commodity na indústria de serviços e a conseqüente desregulação dos sistemas de educação 

superior nacionais através do GATS (General Agreement of Trade and Services) da 

Organização Mundial do Comércio (WTO).2 Outro efeito complementar à desregulação dos 

sistemas educacionais seria a necessidade de estabelecer regras iguais e padrões 

internacionais compatíveis para a regulação dos sistemas de educação superior (padrões e 

informações comparativos em áreas variadas como dados estatísticos e procedimentos 

contábeis).  

 

                                                 
2 As implicações do GATS para a educação superior devem ser consultadas no relatório do International 
Association of Universities (IAU-2003). “Higher Education ‘Commodification’ – the Shape of Things to 
Come?” http://www.unesco.org/iau/globalization/wto-gats.html (acesso em Março/ 2006) 
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A despeito dos benefícios advindos da internacionalização e corroborando um dos riscos 

apontados por Schwartzman, a evasão de cérebros (brain drain) foi considerada como o 

principal risco pela maioria das regiões (Quadro  17). Exceção seja feita à Ásia que percebe 

o aumento de custos como maior risco. Para os respondentes europeus preocupados com a 

preservação e promoção da linguagem nacional o crescimento dos programas em língua 

inglesa foi apontado como um risco. A América Latina classificou a perda da identidade 

cultural como principal risco, seguida pela evasão de potencial intelectual. O risco ligado à 

perda da identidade cultural pode estar associado à concepção de que as ciências modernas, 

a educação e tecnologia desenvolvidas nos países do Norte sejam absorvidas sem a 

adequação às necessidades locais/ regionais. 

Quadro  17 - Riscos à Internacionalização - Nível de Importância (1, 2 ou 3 - 1 o nível mais alto).  

 Evasão de cérebro Identidade Cultural Aumento de Custos Programas em Língua Inglesa Sem Risco 

África 1 2    

Ásia   1  2 

Europa 1   2  

A. Latina 2 1    

Oriente Médio 1 2    

A. Norte 2  1   

Fonte: IAU Survey Report (2003) 

 

Outros riscos referem-se à transformação das universidades clássicas em distribuidoras de 

sistemas de educação superior em massa; crescimento mundial da dominação do modelo 

Americano de educação superior; domínio da língua inglesa; e a transformação da ciência, 

tecnologia e educação em uma grande área de negócios, denominada ‘economia do 

conhecimento’ do século XXI (Schwartzman, 2003). Tal economia do conhecimento exige 

níveis maiores de competências técnicas e científicas da força de trabalho, caracterizando 

um círculo virtuoso para o processo de internacionalização do ensino superior.  
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2.7 Obstáculos à Internacionalização 

 

A maioria dos obstáculos à internacionalização reside em fatores relacionados aos aspectos 

organizacionais das IES, tais como deficiências/ carências em: políticas ou plano 

estratégico, escritórios de relações internacionais, orçamento, estrutura de monitoramento 

das atividades, corpo administrativo para atender às demandas da internacionalização, entre 

outros. 

 

De acordo com o relatório do IAU (2003), os dados mostram que 63% das instituições 

desenvolvem um plano estratégico, têm políticas formais de internacionalização e possuem 

escritórios de relações internacionais. Das instituições que possuem políticas formais, a 

América Latina foi a região com porcentagem mais elevada (Quadro  18). Entretanto, é 

importante salientar que o fato de existir um plano estratégico não necessariamente reflete a 

sua efetiva implementação, ou seja, pode representar somente uma simples formalização. 

Outro ponto importante para uma análise do comprometimento da instituição é distinguir se 

a internacionalização está focada em algumas unidades acadêmicas ou se ela ocorre na 

instituição como um todo. 

 

Quadro  18 - Implementação de Mecanismos Políticos/ Estratégicos por Região.  

 África Ásia Europa A.Latina O. Médio A. Norte 

Políticas (instituição como um todo) 20% 63% 71% 92% 42% 42% 

Escritório 27% 63% 71% 85% 58% 50% 

Orçamento 13% 50% 58% 54% 42% 42% 

Monitoramento (estrutura) 27% 53% 60% 77% 25% 42% 

Fonte: IAU Survey Report (2003) 

 

Tendo em vista que a falta de financiamento e os custos envidados na internacionalização 

constituem importantes obstáculos e riscos para o processo, os mecanismos nacionais de 

financiamento (agências de fomento) desempenham importante papel para incentivar os 

esforços das IES. Há uma grande diversidade de interpretação para o conceito de política 



 94 

regional, onde regional é entendida como região dentro de um país ou grupo de países 

vizinhos. Desta forma, política regional segundo Knight (2003) refere-se a programas 

específicos, tais como: UMAP (University Mobility in Ásia and the Pacific) e TEMPUS 

(Trans-European Mobility Scheme for University Studies); ou contempla organizações 

regionais, tais como: SADC (Southern African Development Community) e CONAHEC 

(Consortium for North American Higher Education Collaboration); ou ainda, relaciona-se 

com acordos de comércio tal como o NAFTA (North American Free Trade Agreement). Na 

seqüência, o  Quadro  19 apresenta de forma resumida alguns exemplos de organizações 

responsáveis pelas políticas nacionais de financiamento a programas de mobilidade de 

estudantes e bolsas para a pós-graduação.  

 

Quadro  19 - Organizações/ Políticas Nacionais e Programas Apoiados  

Organizações/ Políticas Nacionais 

 

Tipos de Programas e Iniciativas Apoiadas 

-Governo de Hong Kong “Asia’s World City” 

 

-Projeto do Governo Japonês para receber 1000.000 

estudantes internacionais 

 

-Política para reconhecimento de crédito/ 

qualificação de pós-graduandos da Mongólia 

 

-Governo da Dinamarca incentiva a implementação 

da Declaração de Bologna, Sistema de Transferência 

de créditos Europeus 

 

-German Academic Exchange Service (DAAD) 

 

-Conselho Russo de Mobilidade Acadêmica 

 

-Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES - Brasil) 

-Participação em associações internacionais 

 

-Programas de intercâmbio de estudantes 

 

-Enviar pesquisadores para o exterior e convidar 

pesquisadores estrangeiros 

 

-Bolsas para estudantes internacionais 

 

-Financiamento de projetos internacionais de 

pesquisa científica 

 

-Recursos para sabáticos, doutorado e pós-doutorado 

no exterior 

 

-Acordos Bilaterais de projetos conjuntos de 

pesquisa entre grupos de pesquisa brasileiros e 

estrangeiros 
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Um fato interessante na pesquisa do IAU (2003) é que a questão sobre a existência de 

resistências à internacionalização teve que ser eliminada devido ao alto índice de ‘não 

resposta’ (mais de 40% dos respondentes não se posicionaram em relação a este ponto). 

Diante desta abstenção não se pode garantir que não haja resistência à internacionalização, 

mas pelo contrário, pode sinalizar que as instituições não se posicionaram, pois 

‘resistências’ carregam conotações negativas ao processo. 

 

As estratégias organizacionais e programáticas são consideradas por Knight (2004) como 

um suporte necessário para o processo de internacionalização. Portanto, a ausência destas 

estratégias, ou pelo menos a ausência de parte delas poderia caracterizar-se como uma 

forma de obstáculo ao processo de internacionalização das instituições de ensino superior.  

 

Quadro  20 - Estratégias Programáticas e Organizacionais: Suporte Necessário para a 
Internacionalização.  

Estratégias Programáticas Estratégias Organizacionais 

Programas Acadêmicos 

 

- Intercâmbio de estudantes 

- Estudo de idiomas estrangeiros 

- Dimensão internacional do currículo 

- Estudos temáticos 

- Trabalho/ estudo no exterior 

- Processo de ensino-aprendizagem 

- Programas de duplo diploma 

- Treinamento intercultural 

- Mobilidade professores/ funcionários 

- Professores e palestrantes visitantes  

Governança 

 

- Compromisso expresso por líderes 

- Envolvimento ativo do corpo de funcionários 

- Razões e objetivos para internacionalização bem articulados 

- Reconhecimento da dimensão internacional na missão, 

planejamento e documentos de política 

Atividades Relacionadas à Pesquisa 

 

- Área e centros temáticos 

- Projetos de pesquisa conjunta 

- Conferências e seminários internacionais 

- Artigos e trabalhos publicados 

- Acordos internacionais de pesquisa 

- Programas de intercâmbio para pesquisa  

Operações  

 

- Integradas ao planejamento, orçamento e sistemas de revisão de 

qualidade em nível institucional e departamental 

- Estruturas organizacionais apropriadas: sistemas formais e 

informais para comunicação, ligação e coordenação 

- Equilíbrio entre promoção centralizada e descentralizada e 

gestão da internacionalização 

- Apoio financeiro adequado e sistemas de alocação de recursos 

Relações Exteriores (doméstico e cross-border) 

 

Serviços 
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- Plano Doméstico -  

- Parcerias Comunity-based com grupos de organizações não-

governamentais ou grupos do setor público-privado 

- Serviço comunitário e projetos de trabalho intercultural 

 

- Cross-border - 

- Projetos de assistência para desenvolvimento internacional 

- Entrega cross-border de programas educacionais (comerciais e 

não-comerciais) 

- Vínculos, parcerias internacionais e redes 

- Treinamento contract-based e programas de pesquisa e serviços  

- Programas alumini-abroad 

- Apoio de unidades de serviços da instituição: acomodação para 

estudantes, fund raising, tecnologia de informação 

- Envolvimento de unidades de apoio acadêmico: biblioteca, 

ensino e aprendizado, desenvolvimento do currículo, treinamento 

do corpo de funcionários 

- Serviços de apoio estudantil para estudantes recebidos e 

enviados: programas de orientação, conselheiros, treinamento 

cross-cultural, conselhos sobre vistos 

 

Atividades Extracurriculares 

 

- Clubes e associações de estudantes 

- Eventos internacionais/interculturais (campus) 

- Ligação entre grupos étnicos e culturais da comunidade 

- Programa e grupos de peer support 

 

Recursos Humanos 

 

- Processos de seleção e recrutamento que reconheçam a 

experiência internacional 

- Políticas de recompensa e promoção para reforçar contribuições 

dos professores e funcionários 

- Atividades de desenvolvimento profissional dos professores e 

funcionários 

- Apoio para trabalhos internacionais e concessão de licenças para 

fins de estudo (sabbaticals) 

Fonte: Knight (2004) 
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CAPÍTULO 3 
METODOLOGIA 
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3 Metodologia Da Pesquisa De Campo 

As pesquisas podem ser, quanto a sua natureza, exploratórias, descritivas ou experimentais 

(SELLTIZ et alii, 1974). Para situações em que se pretende maior familiaridade e 

compreensão aprofundada de um fenômeno, a pesquisa exploratória é a mais indicada pela 

autora. 

 

As pesquisas descritivas, segundo Selltiz et alii (1974), são adequadas para estudos que 

exijam maior precisão, como aqueles que buscam apresentar características de uma 

situação, de um grupo ou indivíduo com exatidão, ou os que mensuram a freqüência com 

que algo ocorre. As pesquisas experimentais são mais adequadas para verificar hipóteses de 

relação causal entre variáveis.  

 

Como o presente estudo pretende explorar e compreender o processo de internacionalização 

da pós-graduação da USP, a pesquisa exploratória foi considerada a mais adequada.  

 

O presente estudo está dividido em duas fases: uma fase teórica constituída por um 

levantamento bibliográfico e uma fase empírica constituída por estudos de caso, cuja 

estruturação será detalhada a seguir. 

 

3.1 Estratégia Da Pesquisa De Campo 
 

Na fase empírica foi desenvolvida uma pesquisa de campo do tipo exploratório, conforme 

exposto no início deste capítulo. Para sua realização, a estratégia considerada inicialmente 

foi o estudo de caso.  

 

 



 99 

3.1.1 Justificativa da escolha do estudo de caso para a pesquisa de 
campo 

 
A estratégia do estudo de caso pode ser utilizada em várias situações, dentre as quais estão 

os estudos organizacionais. A escolha da estratégia, segundo Yin (2005), depende de três 

fatores: o tipo de questão da pesquisa, a amplitude do controle do pesquisador sobre os 

eventos comportamentais reais e o grau de enfoque em acontecimentos históricos ou 

contemporâneos, conforme exposto no Quadro  21. 

Quadro  21 - Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa 

 

ESTRATÉGIA 

 

FORMA DE QUESTÃO 

DA PESQUISA 

EXIGE CONTROLE 

SOBRE EVENTOS 

COMPORTAMENTAIS? 

FOCALIZA 

ACONTECIMENTOS 

CONTEMPORÂNEOS? 

Experimento Como, porque Sim Sim 

Levantamento Quem, o que, onde, 

quantos, quanto 

Não Sim 

Análise de 

arquivos 

Quem, o que, onde, 

quantos, quanto 

Não Sim/Não 

Pesquisa histórica Como, porque Não Não 

Estudo de caso Como, porque Não Sim 

Fonte: YIN (2005). 

 

Yin (2005:32), descreve o estudo de caso como uma investigação que estuda um fenômeno 

contemporâneo dentro do seu contexto real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e seu contexto não estão claramente definidos.  

 

No caso deste estudo, o fenômeno é o estudo do processo de internacionalização da pós-

graduação da USP. O autor coloca ainda que um estudo de caso pode focar tanto um caso 
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único quanto casos múltiplos. Neste trabalho foi realizado o estudo de casos múltiplos por 

envolver diferentes escolas de diferentes áreas na Universidade de São Paulo. 

 

O estudo de caso único é apropriado para situações que envolvam: i) casos raros ou 

extremos; ii) caso revelador em que o pesquisador observa a ocorrência de um fenômeno 

previamente inacessível à investigação científica; ou iii) quando a unidade de análise 

representa um caso decisivo para confirmar, contestar ou entender uma teoria, que é a 

situação na qual se desenvolve o presente estudo. 

 

Há ainda uma distinção entre estudos de caso holísticos (os que analisam a natureza global 

de apenas uma unidade de análise); estudo de casos incorporados (dentro de um caso único, 

subunidades de análise são incorporadas). O caso do presente estudo caracteriza-se como 

estudo de casos incorporados, ou seja, foram consideradas três subunidades de análises 

(Engenharia, Medicina e Ciências Sociais Aplicadas) em um caso único (USP), para 

desenvolver uma análise mais complexa. As subunidades acrescentam oportunidades 

significativas para a elaboração de uma análise mais extensiva. A unidade principal, 

portanto, é a instituição de ensino superior (USP) como um todo, e as subunidades são as 

escolas escolhidas para o estudo.  

 

O estudo de caso é caracterizado por grande flexibilidade, o que torna muito difícil 

estabelecer um roteiro rígido e preciso para o desenvolvimento da pesquisa. Porém, é 

possível verificar quatro fases comuns à maioria dos estudos de casos como: a) delimitação 

da unidade-caso; b) coleta de dados; c) análise e interpretação dos dados e; d) redação do 

relatório (GIL, 1994).  

 

Para a realização do presente trabalho, foram considerados os passos elementares para 

projetos de pesquisa do tipo estudo de caso, sugeridos por Yin (2005), os quais serão 

abordados a seguir.  
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3.2 Projeto Da Pesquisa De Campo 

Segundo Yin (2005), há cinco componentes importantes que um projeto de estudo de casos 

deve apresentar: i) uma questão para estudo; ii) suas proposições (se houver); iii) uma 

unidade de análise; iv) a lógica que une as informações às proposições; v) o critério para 

interpretar os resultados. Os três últimos componentes fazem parte da fase de análise dos 

dados coletados e serão explicados em outra sessão.  

 

i) Questão para estudo: 

A questão que deu origem a este estudo é “como ocorre o processo de internacionalização 

da USP nas diferentes áreas de conhecimento?”, enquadrando-se na premissa de que o 

estudo de casos é a estratégia mais indicada para investigar questões do tipo “como” e “por 

que”. 

 

ii) Proposições de estudo 

A proposição em um estudo de caso é um recurso que dá direção ao que deve ser 

investigado. Como o presente trabalho é de caráter exploratório, não se verificaram 

proposições. A pesquisa foi direcionada pelos objetivos geral e específicos expostos na 

introdução do trabalho.  

 

Adicionalmente, sugere-se que o projeto contemple os seguintes passos: 1º. delimitação da 

unidade de análise; 2º. definição das fontes de dados ou evidências; 3º. elaboração do 

protocolo para o estudo de caso; 4º. coleta e organização dos dados; 5º. análise dos dados, 

interpretação e conclusões; 6º. redação do relatório. As recomendações do autor são 

observadas pelo presente trabalho, conforme exposto a seguir. 
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3.2.1 Unidade de análise 

A unidade de análise pode ser um indivíduo, um evento, uma entidade, um programa ou 

processo organizacional, um processo de tomada de decisão etc. A unidade de análise está 

dentro de um contexto, sendo importante distinguir as pessoas que compõem a unidade de 

análise, das pessoas que fazem parte do seu contexto.  

 

Neste trabalho as unidades de análise são as escolas da USP de três áreas do conhecimento: 

engenharia, medicina e ciências sociais aplicadas (administração e economia). A 

especificidade das áreas dentro da unidade de análise justifica-se pela tradição da 

engenharia e medicina frente ao processo de internacionalização. A escolha da 

administração e economia dentro da área de ciências sociais aplicadas foi por conveniência 

do pesquisador, visto pertencer ao quadro funcional desta escola e por entender que o 

processo de internacionalização dos programas de administração e economia precisam ser 

compreendidos visando ao melhoramento em posterior etapa. Procura-se, portanto, 

condições para analisar de forma mais ampla os resultados devido à variedade de 

experiências nas diferentes áreas do conhecimento. (estratégias, as razões que impulsionam 

os programas à internacionalização). 

 

A instituição, o setor em que atua (contexto externo), seu contexto interno, os profissionais 

envolvidos no programa e a alta direção do programa são agentes interferentes que fazem 

parte do contexto onde o caso se insere. Informações sobre esses aspectos são detalhadas na 

apresentação dos dados coletados na pesquisa de campo. 

 

3.2.2 Definição das Fontes de dados ou evidências 

Destacam-se seis fontes de evidências em um estudo de caso: i) a documentação; ii) os 

registros em arquivo; iii) as entrevistas; iv) a observação direta; v) a observação 

participante e vi) os artefatos físicos. O autor esclarece que nenhuma apresenta vantagens 

indiscutíveis em relação às outras, verificando entre elas uma relação de 
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complementaridade. Na seqüência serão caracterizadas as fontes investigadas na presente 

pesquisa. 

 

3.2.2.1 Análise de documentos e registros em arquivo 
Gil (2002) coloca a análise de registros em arquivo como parte da pesquisa documental. 

Yin (2005) diferencia as técnicas de análise de documentos da técnica de análise de 

registros em arquivo. O autor considera ambas as técnicas muito relevantes para a coleta de 

dados em qualquer estudo de caso. Será considerada a abordagem de Yin (2005) que 

considera separadamente as duas técnicas.  

 

Dentro da categoria documentos, o autor inclui: 

� Cartas, memorandos e outros tipos de correspondência;  

� Agendas, avisos, minutas de reuniões e relatórios escritos sobre eventos em geral;  

� Documentos administrativos (propostas, relatórios de aperfeiçoamentos e outros 

documentos internos); 

� Estudos ou avaliações formais do mesmo local sob estudo e 

� Recortes de jornal e outros artigos publicados na mídia. 

 

Na categoria de registros em arquivo figuram: 

� Registros de serviços com informações sobre o número de atendimentos em um 

determinado período; 

� Registros organizacionais como tabelas e orçamentos; 

� Mapas e tabelas de características geográficas; 

� Relação de nomes e outros itens relevantes; 

� Dados provenientes de levantamentos e 

� Registros pessoais (agendas, diários etc.). 
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3.2.2.2 Entrevistas 

As entrevistas são comumente definidas como uma conversa com a finalidade de reunir 

informações. Trata-se de uma definição padrão que tem sido muito discutida por vários 

autores, porém sem nenhum consenso sobre como uma entrevista deve ser conduzida 

(BERG, 1998). Destacam-se pelo menos três principais categorias de entrevistas 

(SELLTIZ, 1974; BERG, 1998; YIN, 2005) comentadas a seguir. 

 

(i) Entrevista padronizada (formal ou estruturada) – utiliza um roteiro formal e estruturado 

de questões, de maneira a oferecer a todos os respondentes os mesmos estímulos para cada 

assunto tratado nas questões; (ii) Entrevista não-padronizada (assistemática, informal ou 

não diretiva) – contrasta com a rigidez da entrevista padronizada, no sentido de não utilizar 

nenhum roteiro de questões. Esse tipo de entrevista encaixa-se em situações em que o 

entrevistador não pode saber com antecedência quais seriam as questões necessárias para 

explorar um determinado assunto e; (iii) Entrevista semi-padronizada (parcialmente 

assistemática, semi-estruturada ou focalizada) – posicionada entre a entrevista padronizada 

e a não padronizada, essa forma de entrevista pressupõe uma certa quantidade de questões 

pré-determinadas ou tópicos especiais. Tais questões são normalmente colocadas em uma 

ordem sistemática e consistente, porém o entrevistador pode e em certas situações é até 

esperado que ele explore mais do que as respostas às questões pré-determinadas.  

 

Para a coleta de dados, foi utilizada esta terceira categoria de entrevista. Segundo Selltiz 

(1974), a entrevista semi-estruturada ou focalizada mostra-se eficiente quando se busca 

explorar os aspectos de uma situação específica que provocam mudanças na atitude dos que 

passaram pela experiência de vivenciá-la. No caso do presente trabalho, a situação 

analisada é o processo de internacionalização da USP, unidade de análise do estudo ora 

desenvolvido. Neste trabalho, a entrevista tem como objetivo levantar a opinião dos 

participantes quanto ao processo de internacionalização da USP. As entrevistas coletaram 

as percepções dos profissionais que atuam direta ou indiretamente com a 
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internacionalização. O roteiro das entrevistas (anexo 2) constou dos seguintes tópicos: 

prioridades e formulação de políticas de internacionalização; razões e ações de 

internacionalização; tecnologia de informação e educação a distância; catalisadores do 

processo; obstáculos e resistências à internacionalização; benefícios e riscos. 

 

3.2.2.3 Observação direta e observação participante 

A observação, tão comumente utilizada no cotidiano das pessoas, pode também ser 

utilizada como um instrumento de coleta de informações em uma pesquisa científica desde 

que quatro premissas sejam observadas: i) que sirva a um objetivo formulado de pesquisa; 

ii) que seja planejada de maneira sistêmica; iii) que seja sistematicamente registrada e 

ligada a proposições mais gerais e; iv) que seja submetida à verificação e controles de 

validade e precisão (SELLTIZ, 1974, p. 225). 

 

Gil (2002) coloca o método da observação em lugar de destaque na literatura sobre 

metodologia de pesquisa, classificando-o como a maneira mais apropriada para se conhecer 

uma situação tal como é na realidade, principalmente no campo das ciências sociais e da 

psicologia. A observação participante é um tipo específico de observação. Difere da 

observação direta pelo fato de o pesquisador participar do grupo ou da situação investigada, 

podendo inclusive interagir com os participantes (GIL, 2002; YIN, 2005).   

 

3.2.2.4 Artefatos físicos 

Os artefatos físicos envolvem todo tipo de evidências físicas como aparelhos tecnológicos, 

ferramentas e instrumentos, obras de arte etc, muito utilizados em pesquisas antropológicas, 

mas que, segundo Yin (2005), têm menor importância na maioria dos estudos de casos. 

Esta fonte de evidência não se mostrou relevante para os objetivos do presente estudo.  

 

O autor estabelece três princípios a serem seguidos na fase de coleta de dados, que auxiliam 

o pesquisador a realizar um estudo de maior validade e confiabilidade: i) a utilização de 
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várias fontes de evidências – triangulação; ii) a criação de um banco de dados e; iii) 

manutenção do encadeamento das evidências. 

 

i) A utilização de várias fontes de evidências, denominada triangulação, é recomendada 

para que o resultado do estudo seja mais convincente e acurado, trazendo uma fotografia 

melhor e mais substancial da realidade (YIN, 2005; BERG, 1998). Atendendo ao primeiro 

princípio, foram selecionadas para esta pesquisa, as seguintes fontes de evidências: 

entrevistas semi-estruturadas (focalizadas) envolvendo vários atores da internacionalização 

(reitores, pró-reitores de pesquisa de pós-graduação, diretores, chefes de departamento, 

coordenadores dos programas de pós-graduação); a análise de documentos relacionados ao 

fato estudado (estatísticas de mobilidade de estudantes e professores, acordos, entre outros) 

e; os registros em arquivo (indicadores quantitativos de desempenho e outros que se 

fizerem necessários). 

 

ii) Em relação à necessidade de organização dos dados coletados, Berg (1998) argumenta 

que existem muitos cursos e livros que trazem descrições detalhadas sobre estruturas de 

pesquisa. Muito poucos, porém, trazem orientações sobre a organização e análise de dados. 

Acrescenta que muitos pesquisadores com excelentes idéias, projetos adequadamente 

estruturados e teoricamente bem fundamentados, se perdem nesse ponto sem saber o que 

fazer diante da montanha de dados coletados.  A solução desse problema é foco do segundo 

princípio proposto por Yin (2005) para uma boa coleta de dados: a criação de um banco 

para a organização dos dados coletados. Embora o autor proponha a distinção entre um 

banco de dados separado e o relatório, reconhece que essa prática não se tornou 

institucionalizada. Muito freqüentemente, os dados de um estudo de caso se confundem 

com as evidências apresentadas no respectivo relatório. No entanto, a falta desse cuidado 

pode se caracterizar a principal deficiência do estudo de casos como estratégia de pesquisa.  

 

Em atendimento a esse princípio, neste trabalho o banco de dados foi alimentado pelas 

anotações resultantes da análise documental e de registros em arquivo, pelos relatos das 

entrevistas, bem como pela transcrição das entrevistas realizadas. Os dados coletados foram 
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classificados e organizados de modo a facilitar o alcance de cada um dos objetivos 

específicos do estudo. 

 

iii) Para atender ao terceiro princípio, a manutenção do encadeamento das evidências foi 

suportada pelo protocolo de estudo de caso, pela lógica estabelecida entre os dados e os 

objetivos do estudo e pela própria estruturação do projeto da pesquisa de campo. 

 

O protocolo proposto pelo autor para um estudo de caso, que foi adotado nesta pesquisa de 

campo e apresentado na seqüência, consolida a sua validade e confiabilidade como método 

de pesquisa.  

 

3.3 Protocolo para o estudo de caso 
O protocolo é um instrumento que engloba as regras e os procedimentos a serem seguidos 

nos estudos de caso. Yin (2005) afirma que o protocolo é essencial em estudos de casos 

múltiplos, mas recomenda sua elaboração em qualquer circunstância, por ser uma tática 

importante para aumentar a confiabilidade da pesquisa, bem como para orientar o 

pesquisador na condução do trabalho.  

 

O protocolo recomendado é composto por quatro seções: (i) visão geral do estudo de caso; 

(ii) procedimentos de campo; (iii) questões do estudo de caso e; (iv) guia para o relatório do 

estudo de caso – detalhadas a seguir. 

 

(i) Visão geral do projeto: informações prévias, contexto e perspectivas. 

O projeto envolve um estudo de caso sobre a internacionalização da USP. Considerando a 

importância do tema para os programas de pós-graduação e, tendo em vista os critérios de 

avaliação da Capes, verificaram-se nos últimos anos aumento significativo nos esforços de 

divulgação da importância da internacionalização no âmbito da universidade, promovendo 

workshops para divulgação da situação da USP, implantação e descentralização dos 

escritórios de cooperação internacional (CCInt) nas unidades, simplificação de 
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procedimentos para formalização de acordos pela CCInt- central, entre outros. Porém, dada 

à pluralidade da universidade em termos de áreas de pesquisa, estudos mais aprofundados 

são necessários para diagnosticar a situação nas diferentes áreas de conhecimento. 

 

Para tanto foram objetos de investigação: 

� O contexto em que se insere a unidade de análise; 

� Os participantes (diretos e indiretos) do processo de internacionalização da pós-

graduação (reitor, pró-reitores de pesquisa e pós-graduação, diretores da CCint, 

diretores das escolas, chefes de departamento e coordenadores dos programas de 

pós-graduação) 

� As diferenças entre os processos de internacionalização nas três diferentes áreas do 

conhecimento.  

� As etapas de internacionalização da USP com base no modelo de 

internacionalização de Knight (1994). 

 

ii) Procedimentos de Campo 

Os tópicos que compõem os procedimentos de campo podem variar dependendo do tipo de 

estudo realizado, porém, destacam-se cinco tarefas que mereceram especial atenção do 

pesquisador. 

� Obter acesso à organização e aos entrevistados: o acesso à Universidade em estudo, 

bem como aos entrevistados estava parcialmente garantido, uma vez que o 

pesquisador faz parte do quadro funcional da Universidade e o acesso aos 

respondentes teoricamente é facilitado. 

� Possuir materiais e recursos suficientes quando estiver em campo: pelo fato de o 

pesquisador fazer parte do quadro funcional da Universidade estudada, o acesso aos 

seguintes recursos esteve garantido: computador, impressora, papel, telefone, 

Internet, local isolado para tomar notas etc. 
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� Desenvolver um procedimento para pedir ajuda e orientação, se necessário, de 

pesquisadores e colegas de outros estudos de caso: como se trata de uma tese de 

livre-docência, o pesquisador não contou com o suporte de uma orientação formal. 

Mesmo diante desta restrição, o acesso a outros pesquisadores da área de 

Internacionalização de Ensino Superior foi garantido, o que significou a troca de 

idéias e percepções acerca do fenômeno estudado. 

� Estabelecer agenda das atividades de coleta de dados. 

� Preparar-se para acontecimentos inesperados como mudanças de agenda, alteração 

de humor e motivação dos respondentes: a pesquisa focou o estudo de casos 

incorporados e foi realizada por apenas um pesquisador. O grande interesse do 

pesquisador em concluir o trabalho evitou a falta de motivação diante da conclusão 

do estudo. Quanto à disponibilidade dos entrevistados, houve flexibilidade de 

contato e adequações de agenda pelo fato de o pesquisador integrar o quadro 

funcional da Universidade estudada. 

 

iii) Questões do estudo de caso 

As questões elaboradas para o presente estudo de caso são apresentadas no Quadro  22. São 

questões intrinsecamente relacionadas aos objetivos específicos do trabalho e constituem o 

ponto central do protocolo. Características das questões:  

i) devem ser feitas ao pesquisador, não aos respondentes, pois funcionam como lembretes 

sobre quais informações coletar e os motivos pelos quais devem ser coletadas e; 

ii) para cada questão deve haver uma relação de fontes que poderão fornecer as evidências 

procuradas.  

 

Lógica que une as informações às proposições 

Esta é uma etapa que não foi bem definida para estudos de casos, porém, trata-se de um 

componente importante. A relação lógica entre as proposições e os dados coletados para 

sua comprovação é um elemento imprescindível para dar consistência à pesquisa. Por se 
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tratar de um estudo de caráter exploratório, não se verificando proposições, a ligação lógica 

foi estabelecida entre os dados coletados e os objetivos do trabalho. 

 

Critérios de interpretação dos resultados 

Embora não exista uma forma precisa de estabelecer tais critérios, a interpretação 

fundamentou-se na comparação entre a realidade revelada pelos dados coletados e a 

literatura abordada na fase teórica do presente estudo, buscando-se os pontos de 

convergência e/ou divergência, verificados na análise do processo de internacionalização 

dos programas de pós-graduação da USP e a teoria correspondente.  
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Quadro  22 – Síntese das Questões, Fontes de Dados e Referencial Teórico Relacionadas aos Objetivos 
Específicos do Trabalho. 

Pergunta 

de 

Pesquisa 

Objetivo 

Geral  

Objetivos Específicos Perguntas Específicas Fontes de Dados/ 

Evidências 

Referencial Teórico de Sustentação 

- Descrição do contexto em que a 

pesquisa se desenvolve (estudos de 

caso). 

 

 

A USP possui políticas e 

estratégias específicas para o 

processo de 

internacionalização? 

-Documentos da USP 

obtidos no site 

institucional. 

 

-Entrevistas semi-

estruturadas com reitor, 

pró-reitores de pesquisa e 

pós-graduação, 

responsáveis pela Ccint 

Central e Ccint das 

escolas. 

- Knight (1993; 2004) 

-  de Wit (2002) 

- Knight e de Wit (1995) 

- Altbach (2002; 2004) 

- Van der Wende (1997) 

 

- Knight (2004, 2005) 

- de Wit (2000; 2002) 

- Dame (2002) 

-  Schwartzman, (2003) 

- Van Der Wende (1996; 1998) 

- Ollikainen (1996) 

- Gacel-Avila (1999) 

- Callan (2000)  

- Davies (1992,;1995) 

- Koh (2002) 

 

- Analisar as razões que 

impulsionam as diferentes áreas do 

conhecimento ao processo de 

internacionalização. 

Quais são os propósitos/ razões 

que levam as instituições ao 

processo de internacionalização 

nas diferentes áreas do 

conhecimento? 

 

-Entrevistas semi-

estruturadas com diretores, 

chefes de departamento e 

coordenadores de pós-

graduação das escolas. 

 

- Comparar as diferenças nas 

razões, abordagens e estratégias 

por área de conhecimento. 

(similaridades e/ou diferenças) 

- Quais são as principais 

abordagens de 

internacionalização 

considerando as diferenças 

entre as áreas? 

 

- Quais as principais estratégias 

de internacionalização usadas 

pelas diferentes áreas do 

conhecimento? 

-Entrevistas semi-

estruturadas com diretores, 

chefes de departamento e 

coordenadores de pós-

graduação das escolas. 

 

- Análise de documentos 

referentes aos acordos 

entre instituições, número 

de estudantes em 

intercâmbio. 

 

- Análise das estatísticas 

das publicações 

internacionais e formas de 

incentivo às publicações,  

 

-  Knight (1999) 

-  Knight e de Wit ( 1997); 

- Altbach (2001) 

- Davies (2003) 

-  Rudzki (1998) 

- Knight (1999a, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

- Identificar os catalisadores, 

benefícios e riscos e obstáculos do 

processo de internacionalização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como 

ocorre o 

processo 

de 

internacio

nalização 

nas 

diferentes 

áreas do 

conhecim

ento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisar o 

processo de 

internacional

ização da 

USP em 

diferentes 

áreas do 

conheciment

o: 

engenharia, 

medicina e 

ciências 

sociais 

aplicadas 

(Administraç

ão/Economia

). 

- Analisar o processo de 

internacionalização da USP com 

base no modelo de Knight (1994). 

- Quais são os benefícios e 

obstáculos da 

internacionalização? 

 

- Quem são os principais atores 

envolvidos na 

internacionalização?  

 

 

-Entrevistas semi-

estruturadas com diretores, 

chefes de departamento e 

coordenadores de pós-

graduação das escolas. 

 

- Análise do relatório da 

Capes (critérios e 

avaliação) dos programas 

de pós-graduação da USP. 

- Knight (1994) 

- Altbach (2003) 

- IAU (2003)  

- Rudzki (1995a, 1995b, 1998): 
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iv) Guia para o relatório do estudo de caso 

Normalmente esse item não é observado na maioria dos projetos de estudos de casos. É 

notório que o planejamento do relatório final não é um problema fácil de se lidar, pois não 

há esquemas uniformes. No entanto, defende a idéia de que algum planejamento é 

necessário nesse estágio. 

 

Primeiro deve haver uma preocupação com o público para o qual o relatório é dirigido 

(YIN, 2005; GIL, 1989). No caso do presente trabalho o público destinatário é o 

pesquisador da comunidade cientifica. Para esse tipo de público, Yin (2005, p.162) coloca 

que é importante atentar para as “indicações dos cuidados que estão sendo tomados durante 

a pesquisa e as evidências que o estudante obteve com sucesso em todas as fases do projeto 

de pesquisa”. Este autor discute seis alternativas para estruturar um relatório de pesquisa: 

estruturas analíticas lineares, estruturas comparativas, estruturas cronológicas, estruturas de 

construção da teoria, estruturas de incerteza e estruturas não seqüenciais. Entre as seis, o 

autor destaca a estrutura analítica linear como a alternativa mais adequada e mais utilizada 

em artigos e publicações especializadas em ciência experimental e em estudos de casos.  

 

Optou-se pela estrutura analítica linear para a elaboração do relatório, cujos tópicos 

obedecem a seguinte seqüência: 

� Tema e problema estudados (introdução); 

� Fundamentações teóricas - revisão da literatura relevante sobre o tema estudado; 

� Fundamentação metodológica; 

� Apresentação dos dados coletados; 

� Análise das descobertas; 

� Conclusões, limitações do estudo. 
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Esses tópicos estão organizados segundo a estrutura (fluxograma) apresentada na 

introdução, pela figura 1. 

 

3.4 Limitações da estratégia do estudo de caso 
 
Existem alguns preconceitos com relação à utilização do estudo de casos como estratégia 

de pesquisa. Um dos preconceitos refere-se à falta de base suficiente para se realizar uma 

generalização científica. Yin (2005, p.29) argumenta que “os estudos de caso, da mesma 

forma que os experimentos, são generalizáveis a proposições teóricas, e não a populações 

ou universos”. Acrescenta que “o objetivo do pesquisador é expandir e generalizar teorias 

(generalização analítica) e não enumerar freqüências (generalização estatística)”.  

 

Outro preconceito diz respeito ao tempo despendido para se concluir um estudo de caso, 

essa visão deve-se à forma como os estudos de casos eram realizados no passado. O autor 

afirma que os estudos de caso não precisam demorar muito para serem consistentes. Havia 

uma confusão com um determinado método de coleta de dados demorada, como a 

etnografia que demanda longos períodos de observação em campo para sua realização. 

 

O terceiro refere-se à deficiência de rigor metodológico. Esta essa visão equivocada é 

atribuída às utilizações negligentes dessa estratégia de pesquisa por usuários despreparados, 

que podem ter se utilizado de evidências equivocadas ou da influência de visões 

tendenciosas em suas descobertas. Verifica-se também uma confusão entre o estudo de caso 

como método de pesquisa e o estudo de caso como recurso didático. Como recurso 

didático, o estudo de caso pode ser manipulado em sala de aula para melhor ilustrar uma 

questão estudada.  
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3.5 Análise De Conteúdo 
 

Na análise de conteúdo, os pesquisadores analisam produtos da comunicação social que 

podem ser documentos escritos ou transcrições de comunicações verbais. Segundo Berg 

(1998), análise de conteúdo é qualquer técnica utilizada para realizar inferências através da 

identificação sistemática e objetiva de características especiais das mensagens analisadas. 

 

Desta forma, a análise de conteúdo consiste em um método para obter acesso às palavras do 

texto ou aos relatos transcritos oferecidos pelos sujeitos. Berg (1998) ressalta que a análise 

de conteúdo é um “passaporte para ouvir as palavras do texto, e entender melhor a 

perspectiva do emissor destas palavras” (BERG, 1998:225). 

 

Berg (1998) analisa as vantagens e desvantagens da análise de conteúdo. A principal 

vantagem ressaltada pela autora é o seu baixo custo, pois os materiais necessários para 

conduzir uma análise de conteúdo são baratos e de fácil acesso. A autora exemplifica que 

um estudante pode sozinho efetivamente conduzir uma análise de conteúdo, enquanto 

outros tipos de técnicas, como uma survey nacional, demandariam muito tempo, recurso e 

pessoal.  

 

No entanto, a utilização da análise de conteúdo está limitada aos dados ou mensagens que 

já tenham sido registrados (oral, escritos ou visualmente) de uma maneira que possam ser 

comparados e analisados. A autora sublinha que a análise de conteúdo, quando utilizada 

apenas como uma ferramenta de análise ao invés de uma estratégia completa de pesquisa, 

esta limitação é minimizada. Por exemplo, se o pesquisador utiliza a análise de conteúdo 

para analisar dados ou respostas de questionários estruturados ou semi-estruturados e 

registrar tais respostas esta limitação é inexistente (BERG, 1998).  

 

Uma outra limitação da análise de conteúdo é a sua ineficácia para testar relacionamentos 

causais entre variáveis. Segundo Berg (1998, p.244) “pesquisadores e seus espectadores 

devem resistir à tentação de inferir tais relacionamentos”.  Ou seja, muitos pesquisadores 

tendem apresentar a proporção ou freqüência na qual um tema ou padrão é observado. Este 
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tipo de informação é apropriado apenas para indicar a magnitude de certas respostas, 

contudo, não sendo para vincular causas a estas apresentações.  

 

Em suma, como em qualquer método analítico, as vantagens da análise de conteúdo devem 

ser comparadas com as suas desvantagens e com outras estratégias alternativas de pesquisa. 

Berg (1998) resume que a análise de conteúdo é útil para estudos exploratórios e 

descritivos, mas não para pesquisas experimentais ou causais.  

 

A utilização da análise de conteúdo é interessante para este trabalho, pois trata-se de um 

estudo descritivo. A coleta dos dados foi realizada mediante entrevistas semi-estruturas que 

foram gravadas e posteriormente transcritas.  

 

A seguir serão discutidos vários aspectos relevantes sobre os quais o pesquisador deve fazer 

escolhas ao optar pela análise de conteúdo (utilização de análises quantitativas e/ou 

qualitativas; procedimentos da análise de conteúdo; utilização da lógica indutiva e/ou 

dedutiva; considerações sobre a utilização de softwares na análise qualitativa de dados).  

 

3.5.1 Ênfase Quantitativa vs. Ênfase Qualitativa 
 

Na análise de conteúdo, o pesquisador pode focar tanto os aspectos quantitativos quanto 

qualitativos da mensagem. Neste sentido, Berg (1998) descreve que na análise de conteúdo 

com ênfase qualitativa, o pesquisador preocupa-se em examinar temas, tópicos, símbolos, e 

fenômenos fundamentando suas descobertas mediante os dados coletados. Na análise de 

conteúdo quantitativa, o pesquisador preocupa-se em determinar com que freqüência um 

tema ou conceito é abordado pelos respondentes ou encontrado nos dados.  

 

A autora descreve a opinião de vários autores sobre a discussão a respeito da ênfase 

qualitativa e/ou quantitativa na análise de conteúdo: 

 

� Berelson (1952) e Silverman (1993): sugerem que a análise de conteúdo deve ser 

objetiva, sistemática e quantitativa; 
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� Selltiz et. alii (1959): ressalta um problema da quantificação na análise de conteúdo. 

Segundo estes autores, muitos dados como definições, símbolos, explicações detalhadas 

perderiam o significado se fossem reduzidos a uma forma numérica, portanto a ênfase 

qualitativa seria mais indicada na análise de conteúdo. 

 

� Smith (1975): sugere a combinação da análise quantitativa e qualitativa, pois esta lida 

com as formas e antecedentes / conseqüências do fenômeno, enquanto que a análise 

quantitativa lida com a duração e freqüência do fenômeno.   

 

Neste estudo, entretanto, foram analisados somente os aspectos qualitativos da mensagem. 

O objetivo foi analisar o processo de internacionalização da USP em diferentes áreas do 

conhecimento: engenharia, medicina e ciências sociais aplicadas. Portanto, a seleção dos 

trechos das entrevistas realizadas foi de fundamental importância. 

 

3.5.2 Procedimentos da Análise de Conteúdo 
Em geral, quando o pesquisador opta por conduzir uma análise de conteúdo este deve 

seguir os seguintes passos (BERG, 1998; BAUER e GASKELL, 2002): 

 

1. Formatação de dados textuais: 

 

Depois de ter coletado as informações textuais não estruturadas através de trabalho de 

campo, ou entrevista aberta, o pesquisador qualitativo deve formatar estas informações de 

uma forma que estas possam ser comparadas e analisadas.  

 

Um aspecto importante neste estágio é a decisão sobre qual será a unidade de análise que o 

pesquisador considerará ao comparar e codificar segmentos de texto. Segundo Berg (1998), 

há sete elementos nas mensagens escritas que podem ser consideradas na análise de 

conteúdo: 

 



 117 

� Palavras: esta é a menor unidade utilizada na análise de conteúdo e a sua utilização 

geralmente resulta em uma distribuição de freqüência de palavras ou termos 

específicos; 

 

� Temas: é a unidade de análise mais utilizada na análise de conteúdo. Um tema é uma 

seqüência simples de palavras com um sujeito e um predicado.   

 

� Caracteres: em alguns estudos, os caracteres (pessoas) são significantes para a análise. 

Em muitos casos, o pesquisador considera o número de vezes que uma pessoa 

específica ou pessoas são mencionadas ao invés de o número de palavras ou temas; 

 

� Parágrafos: é menos utilizada na análise de conteúdo devido a dificuldade para o 

pesquisador codificar e classificar os vários e numerosos implícitos em um simples 

parágrafo; 

 

� Itens: representa uma unidade inteira da mensagem do emissor, portanto, um item pode 

ser um livro, uma carta, um diário, um jornal, uma fala, ou até mesmo uma entrevista 

em profundidade.  

 

� Conceitos: envolvem palavras agrupadas em cluster conceituais (idéias) que 

substituem, em alguns casos, variáveis de uma típica hipótese de pesquisa.  

 

� Semânticas: quando o pesquisador escolhe esta unidade de análise está interessado não 

somente no número e tipo de palavras utilizadas, mas também em quão afetada a(s) 

palavra(s) podem ser, ou seja, quão forte ou fraco uma palavra pode ser em relação ao 

sentimento geral da sentença.  

 

Neste estudo, devido à facilidade de formatar e organizar as informações, a unidade de 

análise foi os conceitos relacionados à internacionalização, embutidos nas perguntas do 

roteiro de entrevista.   
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2. Codificação dos dados com códigos específicos (open coding): 

 

A codificação ou open coding é a parte da análise de conteúdo na qual o pesquisador 

identifica, especifica, categoriza e descreve o fenômeno investigado no texto. 

Essencialmente, o pesquisador lê atentamente cada linha, sentença, parágrafo dos dados 

textuais em busca de respostas às seguintes questões: “Sobre o quê isto se refere? O que 

está sendo referenciado aqui? Em seguida, o pesquisador associa ou etiqueta cada unidade 

de texto a um código (ou categoria) o qual refere-se às respostas destas questões.  

 

Neste sentido, Bauer e Gaskell (2002) definem a codificação como a ação de relacionar 

passagens de texto a categorias que o pesquisador ou já desenvolveu anteriormente em 

outras passagens de texto, ou irá desenvolver especificamente para o segmento de texto que 

está sendo analisado.  

 

Estes códigos (ou categorias) são utilizados para capturar algum significado nos dados. O 

pesquisador utiliza estes códigos como um guia para descobrir ocorrências específicas nos 

dados as quais não poderiam ser descobertas simplesmente mediante a utilização de 

técnicas de pesquisa de texto.  

 

Além disso, a codificação e a reapresentação dos segmentos de texto codificados são 

importantes para que em uma fase posterior da análise de conteúdo o pesquisador possa 

comparar os segmentos de texto aos quais os mesmos códigos foram atribuídos. 

 

A figura a seguir ilustra o processo de codificação e reapresentação dos dados.  
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Figura 9 - A Codificação e a Reapresentação dos Segmentos de Texto Codificados.  

 

 

Fonte: Adaptado de BAUER, M.W., GASKELL, G. (2002).   

 

Segundo Berg (1998), as categorias que o pesquisador utiliza em uma análise de conteúdo 

podem ser determinadas indutivamente, dedutivamente ou mediante a combinação das duas 

abordagens.  

 

Na abordagem indutiva o pesquisador “mergulha” nos documentos ou dados para 

identificar as dimensões ou temas que parecem significativos para os emissores da 

mensagem. Na abordagem dedutiva, o pesquisador utiliza um esquema de codificação 

sugerido por uma perspectiva teórica, e os documentos ou dados constituem os meios para 

avaliar suas hipóteses. Berg (1998) ressalta que, em muitos casos, o relacionamento entre 

uma perspectiva teórica e certas mensagens envolve as duas abordagens: indutiva e 

dedutiva.  

 

Similarmente, Bauer e Gaskell (2003) afirmam que, nesta etapa, o pesquisador pode utilizar 

dois tipos de categorias: as teóricas, que representam os conceitos teóricos que o 
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pesquisador identificou em sua revisão bibliográfica, e as derivadas do senso comum, que 

emergem da análise do material empírico.  

 

Segundo estes autores, “ambos os tipos de categorias desempenham papéis importantes, 

pois representam algum tipo de eixo teórico, ou esqueleto, ao qual é acrescentada a carne 

da informação de conteúdo empírico” (BAUER E GASKELL, 2003, p.401).  

 

No trabalho em questão, as categorias ou códigos utilizados na fase da codificação foram 

determinados dedutivamente, mediante a utilização de um esquema de codificação sugerido 

pelos referenciais teóricos de Internacionalização de Ensino Superior, e indutivamente, 

mediante a imersão da pesquisadora nos dados em busca de temas ou dimensões que foram 

significativos para o emissor da mensagem.  

 

A elaboração de memorandos é também uma ação importante que faz parte do processo de 

codificação. Um memorando permite ao pesquisador armazenar comentários que podem ser 

ligados a palavras-índice (códigos ou categorias) e/ ou segmentos de textos.  

 

Berg (1998) sugere que, ao analisar os dados, o pesquisador deve registrar suas descobertas. 

Neste sentido, o pesquisador deve descrever por escrito o porquê de suas conclusões e 

descobertas e quais segmentos de texto podem provar e demonstrá-las.  

 

Portanto, a elaboração de memorandos é uma ação importante do processo de codificação, 

pois, em uma fase posterior da análise de conteúdo, estes serão utilizados para provar e 

demonstrar as descobertas do pesquisador.  

 

3. Elaboração de Coding Frames  

 

A última fase da análise de conteúdo, segundo Berg (1998), consiste no desenvolvimento 

de coding frames. Estes são utilizados para organizar os dados e identificar as descobertas 

depois que o processo de codificação foi concluído.   
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Um coding frame, segundo esta autora, é um processo que requer várias escolhas 

sucessivas de todos os casos que estão sendo investigados. O pesquisador escolhe casos que 

se assemelham em relação a um determinado aspecto e compara e analisa suas partes e 

interconexões. 

 

Corroborando com Berg (1998), Bauer e Gaskell (2002, p.401) ressaltam que, nesta fase da 

análise de conteúdo, “o pesquisador seleciona certas partes dos dados textuais que se 

assemelham sobre determinado aspecto e analisa as diversas partes e suas interconexões, 

isto é, a maneira específica como elas possam estar ligadas ou conectadas, para montar um 

quadro ou estrutura (coding frame) que tenha sentido” (BAUER E GASKELL, 2002).  

 

Desta forma, o pesquisador compara e analisa os segmentos de texto aos quais os mesmos 

códigos foram atribuídos em busca de algum significado ou lógica nos dados. 

 

Além disso, Berg (1998) afirma que um coding frame consiste na codificação intensiva ao 

redor de uma categoria. Strauss e Corbin (apud BAUER E GASKELL, 2002) denominam 

este processo como dimensionamento. 

 

Neste processo, o pesquisador analisa novamente os segmentos de texto a fim de encontrar 

aqueles aspectos ou dimensões que podem servir como critérios para comparação entre 

segmentos de texto, com a finalidade de identificar subcategorias ou sub-dimensões das 

categorias já empregadas anteriormente na codificação. Em seguida, o pesquisador analisa 

o relacionamento existente entre os conjuntos de categorias que pode, por sua vez, 

desvendar alguma tipologia ou teoria emergente (BAUER E GASKELL, 2002).  

 

Em suma, o pesquisador formata os dados textuais e os codifica mediante uma leitura 

cuidadosa e minuciosa dos documentos para determinar as categorias que se ajustam aos 

dados. Em seguida, o pesquisador analisa e compara os segmentos de texto aos quais os 

mesmos códigos foram atribuídos em busca de alguma estrutura nos dados. Esta estrutura, 

portanto, pode desvendar uma tipologia ou teoria emergente.   
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3.5.3 Análise de Conteúdo com Auxílio de Computador 
Segundo Berg (1998) os computadores podem ser de muita utilidade em todo o processo de 

pesquisa, e não apenas na análise de dados.  Este autor ilustra vários usos possíveis do 

computador na pesquisa qualitativa: transcrição de dados; codificação de dados para 

recuperação posterior; estocagem, processo de busca e recuperação de textos; conexão de 

dados para formação de categorias, agrupamentos ou redes de informação; análise de 

conteúdo; disposição dos dados num formato condensado e organizado; interpretação e 

confirmação dos resultados; e construção de teoria.  

 

De acordo com Weitzman e Miles (apud BERG, 1998) há seis tipos gerais de funções 

disponíveis em softwares utilizados nas análises qualitativas: 

 

• Processadores de texto: permite o pesquisador criar arquivos em textos, buscar, 

mover, reproduzir e recuperar partes do texto em um arquivo; 

• Recuperadores de texto: permite o pesquisador buscar no texto todas as espécies 

de palavras, combinação de palavras, frases, caracteres, ou quaisquer 

combinações entre todos eles; 

• Gerenciadores de base de textos: possuem funções similares às dos softwares 

recuperadores de texto; entretanto, possuem maior capacidade para organizar, 

alocar, e construir subconjuntos de dados do texto;  

• Programas de codificação e recuperação de textos: permitem o pesquisador 

dividir o texto em segmentos, alocar códigos a esses segmentos, buscar e 

mostrar estas partes do texto codificadas; 

• Construtores de teoria baseados em código: estes programas, além de codificar e 

recuperar partes do texto apresentam algumas características especiais que 

auxiliam o pesquisador a desenvolver conexões teóricas entre os conceitos 

codificados; 

• Construtores de mapas conceituais: estes programas são semelhantes aos 

construtores de teoria, mas adicionalmente permitem que o pesquisador construa 

mapas gráficos mostrando relações entre as variáveis.  
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No entanto, os principais pacotes de software desenvolvidos para pesquisa qualitativa 

(programas de codificação e reapresentação de dados; construtores de teoria baseados em 

código; e construtores de redes conceituais) são baseados em uma ou ambas das seguintes 

técnicas: 

 

� Definição de indicadores que contenham palavras-índice (códigos ou categorias) junto 

com os endereços das passagens de texto que possam ser empregadas para reapresentar 

segmentos de texto indexados; 

� Construção de referências eletrônicas cruzadas, com a ajuda dos hyperlinks, que podem 

ser empregados para “saltar” entre as passagens de texto que estão ligadas entre si 

(BAUER E GASKELL, 2003).  

 

É importante ressaltar que estes pacotes de software são apenas instrumentos para 

mecanizar tarefas de organização e arquivamento de textos, mas não são instrumentos de 

análise interpretativa de dados. Nenhum software consegue ainda substituir esta tarefa que 

só pode ser realizada pelo ser humano.  

 

Bauer e Gaskell (2003) identificaram os principais proveitos metodológicos e problemas da 

utilização de softwares no auxílio da análise interpretativa de dados qualitativos. Os 

proveitos metodológicos identificados por estes autores são: 

 

� A mecanização de tarefas tediosas e complicadas na organização dos dados proporciona 

grande eficiência; 

� O emprego de pacotes de software pode tornar o processo de pesquisa mais sistemático 

e explícito, e por isso, mais transparente e rigoroso; 

� Ao livrar o pesquisador de tarefas mecânicas, tediosas e complicadas, o software para 

tratamento de dados textuais pode liberar mais tempo, que pode ser empregado em 

tarefas mais criativas e analíticas.  

 

E, o principal alerta sobre os perigos metodológicos identificados por Bauer e Gaskell 

(2003:409) está relacionado com a possibilidade de que a utilização de um software na 
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análise de dados qualitativos possa “alienar o pesquisador e reforçar estratégias de análise, 

que vão contra as orientações metodológicas e teóricas que os pesquisadores qualitativos 

vêem como uma marca distintiva de seu trabalho”.   

 

Apesar do software não substituir o ser humano na análise interpretativa dos dados, sua 

utilização facilita este processo, pois padroniza e otimiza várias tarefas consideradas 

repetitivas e tediosas. Portanto, para este trabalho optou-se pela utilização do software 

ATLAS/ti devido às razões que serão descritas a seguir.     

 

3.5.4 O software ATLAS/ti 
Bauer e Gaskell (2003) ressaltam que o ATLAS/ti auxilia o pesquisador na análise 

interpretativa dos dados mediante a organização e tratamento sistemático dos dados.  

Segundo Berg (1998), o software de auxílio à análise de dados qualitativos ATLAS/ti 

abrange tanto as funções dos programas construtores de teoria baseado em código quanto 

algumas funções dos programas construtores de mapas conceituais. A utilização do Atlas/ti 

é recomendada por Bauer e Gaskell (2003) devido às seguintes propriedades do software: 

 

� Facilidades para armazenar os comentários dos pesquisadores (“memorandos”), que 

podem ser ligados a palavras-índice (código ou categoria), ou segmentos de textos; 

� Propriedades para definir ligações entre palavras-índice; 

� O uso de variáveis e filtros, de tal modo que a busca de segmentos de texto possa ser 

restringida por certas exigências; 

� Facilidades para reapresentar segmentos de texto que tenham entre si relações formais 

especificadas (por exemplo, segmentos de texto que aparecem separados entre si por 

uma distância máxima especificada); 

� Facilidades para reapresentação de atributos quantitativos do banco de dados.  

 

O ATLAS/ti é dividido em três módulos que possuem funções distintas que auxiliam o 

pesquisador na análise interpretativa dos dados:  
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� Textual: inclui atividades tais como formatar e dividir os dados em segmentos de texto 

para que possam ser codificados, registrar comentários do pesquisador, codificar 

passagens de textos; 

� Conceitual: mediante a reapresentação dos segmentos de texto codificados, o ATLAS/ti 

permite que o pesquisador visualize as conexões existentes entre segmentos de texto, 

código, comentários do pesquisador, em forma de diagrama ou mapa conceitual; 

� Organizacional, neste módulo é onde o pesquisador prepara os materiais, organiza o 

banco de dados, cria relatórios e até mesmo publicações na Web.  

 

No entanto, é importante ressaltar que o software foi utilizado neste trabalho apenas como 

instrumento de auxílio à análise interpretativa de dados. As decisões sobre a seleção de 

passagens de texto, a indexação de códigos, e a interpretação dos relacionamentos entre 

variáveis foram realizados pela pesquisadora.  

 

Definido o método, a forma de análise dos dados e a seqüência de ações necessárias para a 

realização da pesquisa de campo, o passo seguinte foi implementar essas ações pelo 

pesquisador. Os capítulos seguintes apresentam a segunda parte do estudo, que contempla: 

a apresentação dos resultados das entrevistas (estudos de caso); a análise das entrevistas 

com base no modelo de Knight (1994) e as conclusões e limitações do estudo.  
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CAPÍTULO 4 
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
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4 Apresentação dos Resultados 
 

Este capítulo tem como propósito apresentar os dados coletados nas entrevistas durante a 

pesquisa de campo. Os dados serão apresentados separadamente, elaborados em estudos de 

casos nas diferentes áreas do conhecimento, a saber: engenharia, medicina e ciências 

sociais aplicadas. 

 

4.1 Entrevistas 
 

A pesquisadora entrevistou 22 pessoas (professores e pessoal administrativo) na 

Universidade de São Paulo, nos campi de São Paulo, Ribeirão Preto e São Carlos. As áreas 

de conhecimento escolhidas foram engenharia (EESC – Escola de Engenharia de São 

Carlos; POLI – Escola Politécnica); medicina (Pneumologia/FMUSP e Neurologia/ FMRP) 

e ciências sociais (Administração e Economia/ FEA-SP). O critério de escolha das escolas 

foi baseado na avaliação da CAPES ao programa de pós-graduação das referidas escolas. 

Portanto, o recorte para a escolha das escolas seguiu os seguintes parâmetros:  

• Três áreas do conhecimento: ciências da saúde, engenharia e ciências sociais 

aplicadas. 

• Avaliação do programa de pós-graduação: 6 ou 7 concedido pela CAPES. 

 

As entrevistas foram gravadas e tiveram de 30 minutos a 2,5 horas de duração. Esta grande 

variação foi decorrente da disponibilidade de tempo de cada entrevistado. As entrevistas 

foram transcritas e posteriormente os dados foram organizados utilizando-se o software 

ATLAS/ti.  

 

4.1.1 DADOS DEMOGRÁFICOS 
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Os dados demográficos dos entrevistados estão descritos no quadro a seguir. Os nomes e 

cargos para identificar cada entrevistado não são fictícios, e o número identificador da 

entrevista foi atribuído pelo software ATLAS/ti para organizar os dados.  

 

Quadro  23 - Relação dos Professores Entrevistados – Universidade de São Paulo (USP). 

Ref. do Arquivo 

(Atlas Ti) 

 

Nome do Entrevistado 

 

Cargo 

P1 Prof. Eduardo Cleto Pires 

 

Chefe depto Hidráulica e Saneamento (EESC). 

P2 1) Prof. Dr. Francisco Antonio Rocco Lahr 

 

2) Profa. Associada Maria do Carmo Calijuri 

1)Diretor Escola Engenharia (SCarlos) 

 

2)Coordenadora pós-graduação: Engenharia 

Hidráulica e Saneamento (SCarlos) 

P3 Profa. Dra. Fabiana Rocha Coordenadora do Programa de Pós em Economia 

(SP) – Profa. Depto Economia – FEA/USP. 

P4 Prof. Ricardo Abramovay Chefe Departamento Economia (SP) – Prof. Depto 

Economia – FEA/USP. 

P5 Prof. Dr. Lindolfo Galvão de Albuquerque Vice-Chefe Depto Administração (SP)– FEA/USP. 

P6 e P7 Prof. Dr. Edson Luiz Riccio Presidente CCInt FEA/USP 

P8 Profª Maria Tereza Leme Fleury Diretora FEA/USP 

P9 Prof. Dr. Isak Kruglianskas Coordenador Programa Pós Administração – 

FEA/USP 

P10 Prof. Dr. Marcos Felipe Silva de Sá Diretor Faculdade de Medicina – Rib.Preto (FMRP) 

P11 Prof. Julio Sérgio Marchini  Presidente da Comissão de Pós Graduação – FMRP 

P12 Prof. Wilson Marques Júnior Coordenador Programa Pós em Neurologia – FMRP 

P13 
Prof. Dr. Mário Terra Filho 

 

Coordenador Programa Pós Pneumologia. FMUSP-

SPaulo. 

P14 Profª Lívia Sato Engenharia Elétrica, Escola Politécnica USP. 

P15 Prof. José Roberto Cardoso Chefe Depto Engenharia de Energia e Automação 

Elétricas (SP) 

P16 Prof. Dr. Nelson Kagan Coordenador do Programa Pós-Graduação em 

Engenharia Elétrica - Escola Politécnica da USP 

P17 Prof. Dr. Adnei Melges de Andrade Presidente da CCInt Poli (EPUSP) 

P18 Prof. Luiz Nunes Oliveira Pró-Reitor de pesquisa (2001-2005) 

P19 Deisemara Nascimento da Silva Coordenação Convênios Internacionais (CCInt-

Central) – Administrativo. 

P20 Prof. Adolpho José Melfi Reitor (2001-2005) 

P21 Marta Regina Couto Farias Responsável pelo Posto da CCInt – SCarlos 

P22 Profª Drª Suely Vilela Pró-Reitora  Pós-Graduação da USP (2001-2005). 
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4.2 Contextualização 
 

4.2.1 Descrição do contexto em que a pesquisa se desenvolve. 
 
A descrição do contexto em que a pesquisa se desenvolve foi feita detalhadamente com o 

objetivo de descrever os processos de internacionalização, por meio da elaboração dos 

estudos de caso nas três áreas de conhecimento: medicina, engenharia e ciências sociais 

aplicadas (administração e economia). Para tanto, em um primeiro momento, serão 

apresentados o histórico da USP e uma breve descrição sobre o processo de 

internacionalização da universidade, tendo como focos principais: as políticas e estratégias 

de internacionalização da instituição. 

 

Em seguida, serão apresentados os estudos de caso acerca do processo de 

internacionalização nas diferentes áreas de conhecimento, o que permitirá, posteriormente, 

a identificação de similaridades e diferenças do processo nas áreas estudadas – quais sejam: 

administração e economia, medicina e engenharia.    

 

Para atender ao primeiro objetivo específico, que é analisar o contexto em que a pesquisa se 

desenvolve, os dados apresentados a seguir servirão para descrever o contexto em que se 

situa a unidade de análise do presente estudo, em dois níveis: a Universidade de São Paulo 

como instituição de ensino superior caracteriza-se como contexto externo, enquanto as 

escolas de Engenharia, Medicina e Administração e Economia compõem o contexto 

interno.  

 

4.2.2 A Instituição de Ensino Superior Estudada: Universidade de São 
Paulo (USP). 

 

As evidências foram coletadas através da análise dos seguintes documentos: 

� Análise do site institucional; 
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� Arquivo e matérias publicadas em jornais, revistas e livros sobre o setor 

educacional;  

� Documentos de divulgação da missão, visão de futuro e objetivos organizacionais; 

� Slides de apresentação da Universidade; 

� CD rom institucional; 

� Relatórios da CCInt Central; 

� Workshop de internacionalização (Novembro 2004); 

� Resultados das entrevistas realizadas na pesquisa de campo. 

 

4.2.2.1 O Processo de Internacionalização na USP 
 

4.2.2.1.1 Histórico e Estrutura Organizacional da USP 

 

A Universidade de São Paulo foi criada em 1934 por decisão do governador de São Paulo, 

Armando de Salles Oliveira. Marcada por importantes transformações sociais, políticas e 

culturais teve como mentor intelectual Júlio Mesquita Filho, então diretor do Jornal O 

Estado de S. Paulo, que publicava ostensivamente artigos e estudos favoráveis à criação de 

uma universidade em São Paulo e sobre os problemas do ensino superior e universitário no 

Brasil. 

  

A USP começou com algumas escolas já existentes, sendo a mais antiga a Faculdade de 

Direito, que data de 1827, e com a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 

instituição à qual caberia a missão de integrar o conhecimento literário, humanístico e 

científico da nova universidade, e que mais tarde se subdividiria em unidades autônomas. 

Vários professores estrangeiros, especialmente da França, Itália e Alemanha, foram 

convidados para dar aulas na nova instituição. 

 

Em 1949, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras estava estabelecida no suntuoso 

prédio da Maria Antônia, na Vila Buarque. No contexto das inquietações mundiais de 1968 

- especialmente a revolta dos estudantes da França, as manifestações estudantis da 
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Universidade da Califórnia, Berkeley, a Primavera de Praga, a revolta dos negros nos 

Estados Unidos - o Brasil também participou do clima convulso com sua própria 

especificidade. A Faculdade de Filosofia da Maria Antônia estava na intensa movimentação 

política e cultural desse período, uma vez que o local era o ponto de encontro dos 

estudantes, onde todos se colocavam na vanguarda do pensamento crítico, numa posição 

frente às condições sociais, políticas e culturais da época. Era tempo de passeatas, 

assembléias, manifestos, reivindicações e tudo culminou com o trágico acontecimento de 2 

e 3 de outubro de 1968, quando o edifício da Maria Antonia foi incendiado. Ainda em 

outubro de 1968, as manifestações estudantis levaram à transferência da Faculdade para o 

longínquo campus da Cidade Universitária, instalada em barracões improvisados. 

 

Os abusos do autoritarismo atingiram de forma punitiva a Universidade, alguns professores 

da USP e de outras instituições de ensino e pesquisa do País, frustrando as aspirações 

progressistas de estudantes e docentes. Mas a USP sobreviveu ao período e, ao longo de 

décadas, algumas unidades universitárias, instituições de pesquisa e museus foram 

incorporados à universidade, multiplicando e diversificando assim os cursos oferecidos pela 

instituição. 

 

A Universidade de São Paulo é, hoje, a maior instituição de ensino superior e de pesquisa 

do País, a terceira da América Latina e está classificada entre as primeiras cem 

organizações similares dentre as cerca de seis mil existentes no mundo. Com uma projeção 

marcante no ensino superior de todo o continente, ela forma grande parte dos mestres e 

doutores do corpo docente do ensino particular brasileiro e carrega um rico lastro de 

realizações, evoluindo nas áreas da educação, ciência, tecnologia e artes. 

 

As unidades de ensino da USP estão distribuídas ao longo de seis campi universitários: um 

em São Paulo, capital, e cinco no interior do estado, nas cidades de Bauru, Piracicaba, 

Pirassununga, Ribeirão Preto e São Carlos. A Cidade Universitária Armando de Salles 

Oliveira, na capital, concentra a infra-estrutura administrativa da universidade, além de 23 

das 35 unidades de ensino. A cidade de São Paulo tem ainda quatro grandes unidades de 

ensino que ficam fora do campus universitário. Há também algumas bases científicas e 
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museus em outras cidades, como Anhembi, Anhumas, Araraquara, Cananéia, Itatinga, 

Itirapina, Piraju, Salesópolis, São Sebastião, Ubatuba e Valinhos, e ainda em Marabá, 

estado do Pará. 

 

A USP oferece cursos de bacharelado e de licenciatura em todas as áreas do conhecimento. 

Na pós-graduação, existem cerca de 200 programas, dentre os quais 33 receberam nota 6 e 

outros 16 obtiveram nota máxima (7) na avaliação trienal realizada pela Coordenação de 

Cooperação de Pessoal de Nível Superior (Capes) 3, do Ministério de Educação. Em anexo 

encontra-se a relação dos programas de pós-graduação da USP. 

 

Dados do anuário estatístico da USP de 2005 mostram que nas unidades de ensino e de 

pesquisa foram oferecidos em conjunto cerca de 746 cursos, sendo 202 de graduação, 

freqüentados por cerca de 46 mil estudantes, e 544 de pós-graduação, dos quais 280 de 

mestrado e 264 de doutorado. A USP forma anualmente na graduação uma média de 5.400 

estudantes. Em recursos humanos, a comunidade uspiana é constituída por 5.078 

professores e 15.008 funcionários. Além disso, cerca de aproximadamente 79% desses 

professores dedicam-se exclusivamente à Universidade, o que resultou num total de 25.671 

publicações, no Brasil e no exterior. (site USP, 2006) 

 

A Universidade de São Paulo (USP) tem como sua entidade mantenedora o Governo do 

Estado de São Paulo e é uma autarquia de regime especial, com autonomia: didático-

científica, administrativa, disciplinar e de gestão financeira e patrimonial. A reitoria está 

sob a gestão da professora Suely Vilela (2005-2009). A Reitoria, órgão que superintende 

todas as atividades universitárias é composta por: Gabinete da Reitora, Gabinete do Vice-

Reitor e Ouvidoria; Pró-Reitorias: Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Cultura e 

Extensão Universitária; Secretaria Geral; Coordenadorias: Coordenadoria Adjunta – Cce; 

Coordenadoria de Administração Geral / CODAGE; Coordenadoria Assistência Social / 

COSEAS; Coordenadoria Comunicação Social / CCS; Coordenadoria Executiva de 

Cooperação Universitária de Atividades Especiais / CECAE; Coordenadoria de Tecnologia 

                                                 
3 Uma das condições para a obtenção das notas 6 e 7 na avaliação da Capes é a existência de um certo grau de 
inserção internacional nos programas de pós-graduação.   
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da Informação / CTI e Coordenadoria do Espaço Físico / COESF; Grupo de Planejamento 

Setorial; Prefeituras dos Campi; Assessoria Jurídica do Reitor; Comissão de Planejamento; 

Comissão Especial de Regimes de Trabalho; Comissão de Cooperação Internacional. Há 

um Conselho Comunitário encarregado de traçar as diretrizes da Coordenadoria de Saúde e 

Assistência Social e das Prefeituras. A Coordenadoria mantém o serviço de assistência em 

todos os campi, ao corpo docente, discente e de servidores. O Regimento Geral estabelece a 

estrutura e competência dos órgãos que compõem a Reitoria, bem como do Conselho 

Comunitário. Cabe lembrar que este estudo foi realizado durante a gestão do reitor Adolpho 

José Mefi (2001-2005).  

 

Figura 10 - Reitoria - Estrutura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Estatuto e Regimento Geral da USP (2002) 
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O Conselho Universitário (Co) tem como atribuições: julgar recursos interpostos contra as 

decisões deliberativas da Comissão de Orçamento e Patrimônio (COP), da Comissão de 

Legislação e Recursos (CLR) e da Comissão de Atividades Acadêmicas (CAA), bem como  

dos Conselhos Centrais; julgar os recursos interpostos em concursos da carreira docente,  

ouvida a CLR; deliberar sobre a política salarial do pessoal docente e dos  

servidores não-docentes, ouvida a COP; aprovar o Plano Diretor da Universidade; deliberar 

sobre a criação e extinção de cursos de graduação, por  

proposta do Conselho de Graduação; aprovar os regimentos dos órgãos de integração e 

complementares.  

 

Figura 11 - Organograma Administrativo da USP 
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4.2.2.1.2 Políticas e Estratégias de Internacionalização da USP 

 

Desde os anos 80, com o adensamento da globalização, a USP demonstra preocupação com 

a sua inserção internacional. Tal fato pode ser exemplificado por meio da criação da 

Comissão de Cooperação Internacional (CCInt), em 1982, pelo então Reitor Hélio Guerra 

Vieira. A CCInt, órgão do Gabinete do Reitor, tinha como objetivos: (i) formular a política 

de atuação internacional da USP; (ii) promover a dinamização e expansão da atuação 

internacional da USP; e (iii) assessorar o Reitor em assuntos de sua competência, na área de 

cooperação internacional. Em 1994, o então Reitor Flávio Fava de Moraes modificou os 

objetivos da CCInt, definindo-os como os de assessorar o Reitor nas relações internacionais 

da Universidade, e de dar assistência aos órgãos centrais e às Unidades, na área de 

cooperação internacional.  

 

Desde então, a internacionalização tem-se colocado em posição de destaque e transformou-

se em um conceito de grande valor para a universidade, sendo considerada uma questão 

prioritária para a USP. De acordo com Deisemara Nascimento da Silva, responsável pela 

Coordenação de Convênios Internacionais: 

 

“[A internacionalização] é uma questão prioritária [para a USP]. (...) A 
internacionalização está presente nas metas da universidade como um fator 
fundamental em toda e qualquer gestão. A tendência é, cada vez mais, aumentar 
o desenvolvimento da internacionalização nas unidades de ensino [da USP]. 
(...) A universidade, diante da globalização, tenta se abrir mais para outras 
culturas, para outros estilos de conhecimento, para novas perspectivas de 
ensino e de educação.”  

 

Para o Prof. Adolpho José Melfi, Reitor da USP até o ano de 2005, a internacionalização 

coloca-se como uma prioridade desta universidade, mesmo que tenham existido outras 

prioridades em sua gestão – como, por exemplo, a melhoria da qualidade de ensino. Assim, 

a internacionalização não é vista em contraposição a outras prioridades da universidade, 

mas sim como uma questão paralela, que pode complementar ou coexistir com outras 

prioridades. Além disso, o Prof. Melfi acredita que a USP deva continuar buscando uma 
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maior inserção internacional, para obter um maior reconhecimento em âmbito internacional 

e aumentar seu nível de qualidade. Para ele: 

 

“(...) a Universidade de São Paulo deve continuar sempre pensando que é uma 
universidade ou pretende ser uma universidade de primeiro mundo e que para 
isso, nós temos que ter uma inserção internacional extremamente forte. Mas, 
por outro lado, eu acho que nós temos um compromisso social; e esse 
compromisso social está na nossa graduação, voltado para a formação de 
professores, para a melhoria do nosso ensino médio e fundamental. (...) essa foi 
uma grande preocupação nesta gestão. Mas eu acredito que não exista 
incompatibilidade, quer dizer, nós podemos ter uma universidade com esse 
compromisso [social] e podemos ter uma universidade internacional do ponto 
de vista de sua pesquisa, de sua pós-graduação, de sua graduação. Eu acho que 
são coisas que não são antagônicas.” 

 

Um fato que demonstra a importância da internacionalização para a USP é a colocação 

expressa da mesma como uma das diretrizes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Para a 

Profª Suely Vilela – Pró-Reitora de Pós-Graduação da USP, no período de 2001 a 2005, e 

atual Reitora – a estratégia de internacionalização da pós-graduação da USP está focada, 

basicamente, em três elementos: (i) mobilidade de alunos e professores; (ii) projetos 

conjuntos de pesquisa; e (iii) convênios que visem o duplo-diploma. Além disso, ela 

esclarece que, em sua gestão, este projeto de internacionalização da pós-graduação deverá 

ser ampliado para a universidade como um todo, no sentido de integrar os níveis de 

graduação e pesquisa. De acordo com a Profª Vilela:  

 

“(...) quando olhamos a estratégia para a internacionalização [da USP], há 
uma grande incidência, principalmente, em três elementos: a mobilidade, tanto 
a mobilidade docente e discente, e essa mobilidade bilateral – tanto de ir gente 
para lá como vir gente, quer dizer os dois lados; a outra é a realização de 
projetos de pesquisa em colaboração, inclusive garantindo essa mobilidade, 
envolvendo professores nesses projetos de pesquisa em conjunto, bem como 
alunos; a terceira é a questão do duplo diploma (...). Eu entendo que, daqui 
para frente, que o foco da internacionalização será o duplo diploma. (...) 
Pretendemos avançar nessa direção, trabalhar com a co-tutela e o duplo-
diploma na pós-graduação, não só com as universidades francesas, mas também 
com algumas universidades da Austrália e da Itália. Acho que essa co-tutela 
também é importante na graduação. (...) Eu entendo que a USP deveria, 
efetivamente, se direcionar para a co-tutela, pois acredito que esta prática será 
um diferencial (em termos de Brasil) nesse modelo. (...) Na pós-graduação nós 
criamos um projeto de internacionalização, trabalhamos com os projetos de 
metas, de cada programa de pós-graduação, definindo ações e estratégias para 
desenvolver essa internacionalização. (...) Nós sistematizamos o que as unidades 
colocam como fator de internacionalização de seus programas e, com isso, nós 
definimos as três prioridades – a mobilidade, o projeto em colaboração e a co-
tutela. Então, para a pós-graduação, está definido como sistematizar isso [o 
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processo de internacionalização]. E, quando eu for reitora, eu pretendo 
transpor isso para a dimensão da universidade e realmente ter um projeto 
integrado de internacionalização da graduação, pós-graduação e pesquisa. Eu 
acho que vai ser possível transferir [o projeto existente na pós-graduação] para 
a universidade como um todo e, realmente, ter um projeto de 
internacionalização para a universidade, ter investimentos nessa direção, na 
infra-estrutura. Nós pretendemos; essa é uma das prioridades.” 

 

A responsável pela Coordenação de Convênios Internacionais, Deisemara da Silva, acredita 

que a política de internacionalização já esteja formalizada, pelo menos no âmbito da 

Reitoria. De acordo com Deisemara, tal política tem determinado as metas da CCInt, tais 

como aumentar o número de intercâmbios existente de alunos e professores – 

especialmente dos alunos de graduação – e facilitar os trâmites para a realização de  

convênios. Marta Regina Couto Farias, responsável pelo posto da CCInt da unidade de São 

Carlos (CCInt-SC), também acredita que a política de internacionalização já esteja 

formalizada e institucionalizada. Tal política teria sido resultado de um trabalho conjunto 

entre a Reitoria, a CCInt e as Pró-reitorias de Graduação e Pós-Graduação, e implantada na 

gestão do Reitor Melfi, definindo as metas da CCInt-SC. 

 

No entanto, o Prof. Luiz Nunes Oliveira, Pró-Reitor de Pesquisa até 2005, entende que 

ainda não existe uma política de internacionalização formal da USP, mas que tal política 

começou a ser pensada na gestão do Reitor Melfi. Para o Prof. Oliveira, é preciso, antes de 

uma formalização, definir o que a universidade entende por internacionalização, a fim de 

que os esforços de cada unidade sejam melhor-direcionados. Além disso, este professor 

argumenta que o processo de entendimento e de definição de uma política deveria ocorrer 

no sentido bottom-up, sendo fundamental o papel do Conselho de Pesquisa, uma vez que 

este se encontra intimamente ligado às comissões de pesquisa, que deveriam ser centrais 

neste estágio de planejamento. De acordo com o Prof. Oliveira: 

 

“Não existe [uma política formal de internacionalização da USP]. Nesta gestão 
é que se começou a pensar em uma política. (...) É preciso ter uma canalização, 
(...) ter uma visão clara do que se quer. (...) Eu vejo que se fala muito sobre 
internacionalização. Mas, para muitas pessoas, internacionalização significa ir 
a um congresso e voltar. Para outros, significa mandar o aluno pra fazer um 
doutorado sanduíche no exterior. Então, é preciso ter um consenso na 
universidade do que seria esse conceito de internacionalização; (...) precisa ter 
uma visão. (...) [A política de internacionalização da USP] ainda não foi 
formalizada em termos de documento. Mas, eu acho que isso é bom, pois sempre 
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temos que fazer algumas tentativas isoladas para, depois, tentar construir uma 
visão do que se quer. Nós estamos fazendo esse processo construtivista, como 
uma criança que aprende primeiro as palavras para depois começar a fazer 
frases. (...) O Conselho de Pesquisa deve ter um papel muito importante no 
processo de definição dessa política, porque ele está muito ligado às comissões 
de pesquisa das unidades. (...) As coisas têm que vir de baixo para cima. O fato 
de o tema da internacionalização aparecer no discurso dos candidatos a reitor é 
um sintoma de que toda universidade está interessada nisto. Mas é necessário 
canalizar as idéias para definir modelos. Às vezes o departamento X da unidade 
A tem uma visão diferente da unidade B. E isso é perfeitamente aceitável, desde 
que cada um tenha seu plano para mover sua internacionalização. A 
descentralização é muito importante no planejamento. E aí, dependendo do 
planejamento, cada departamento tem que ter sua CCInt ou pode ser que tenha 
uma só por universidade. Mas isso é uma decorrência desse planejamento 
[conjunto].” 

 

Por sua vez, o Prof. Melfi entende que os programas bem estabelecidos – como, por 

exemplo, o convênio de co-tutela com universidades francesas – são expressão dessa 

política de internacionalização da USP. Ou seja, a política é entendida como a consolidação 

das ações de internacionalização desenvolvidas pela USP. Neste sentido, é interessante 

notar a ênfase dada às estratégias programáticas, no sentido de que as atividades de 

internacionalização (tais como mobilidade, duplo-diploma, pesquisa-conjunta) são tratadas 

quase como sinônimo de “estratégia” ou “política” de internacionalização. Tal fato pode ser 

interpretado como um indício de que as estratégias programáticas predominam sobre as 

ditas estratégias organizacionais de internacionalização.   

 

A CCInt tem tido um papel de grande importância no que diz respeito ao desenvolvimento 

de tais atividades de internacionalização, como, por exemplo, na promoção do intercâmbio 

acadêmico internacional de alunos e docentes. A USP tem acolhido grande número de 

estudantes estrangeiros, em seu Programa de Estudante-Convênio, tanto em cursos de 

graduação (PEC), como em cursos de pós-graduação (PEC-PG), colaborando com o 

Ministério das Relações Exteriores. Os alunos têm sido provenientes principalmente da 

América Latina, do Caribe, e da África, cabendo a CCInt a coordenação dos assuntos 

acadêmicos a eles relacionados.  

 

Ademais, a CCInt tem oferecido alguns auxílios financeiros para docentes, 

complementando recursos maiores oriundos de outras fontes, para atividades de ensino e 

pesquisa que envolvem aspectos internacionais (viagens de docentes para o exterior, ou 
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diárias para Professores Visitantes estrangeiros). A CCInt tem, também, oferecido serviços 

importantes na obtenção de documentação oficial, tais como retiradas de passaportes, 

vistos, regularização de permanências, etc.  

 

Além destas atividades, acordos de cooperação científica e tecnológica bilateral têm sido 

feitos por diversas Unidades da USP, através de convênios inter-universidades, ou através 

de programas institucionais custeados pelo CNPq, pela FAPESP, ou por outras fontes 

externas.  

 

Os convênios existentes são, normalmente, gerenciados por docentes das unidades 

interessadas, cabendo à CCInt o apoio na fase preliminar, assessorando na elaboração dos 

documentos, e, posteriormente, no acompanhamento das atividades de ensino e pesquisa. 

Porém, a CCInt não possui controle sobre todos os convênios existentes na USP. Muitos 

dos acordos realizados pelas unidades são informais, o que poderia ser um obstáculo ao 

processo de internacionalização da universidade. De acordo com Marta Farias, da CCInt-

SCarlos: 

 

“Existem muitos convênios formalizados [na USP], mas existem muitos que são 
informais, que são realizados entre os professores. E estes convênios informais 
acabam não passando por aqui [CCInt-São Carlos]. E este é um fato que 
precisa ser mudado aqui na USP; eu acho que é necessário existir um controle. 
Se nós formos encarar a internacionalização como um desafio, um objetivo, eu 
acho que tudo isso tem que ter um controle; não importa se o acordo resultou do 
contato de um docente com outro docente.” 

 

Neste mesmo sentido, a Profª Vilela expõe a necessidade de se formalizar os acordos de 

pesquisa realizados pela USP com universidades estrangeiras, de forma que o processo de 

internacionalização deixasse de ocorrer por meio de um movimento informal e para que a 

própria universidade tivesse conhecimento do conjunto real das ações de 

internacionalização existentes em seu âmbito. Para esta professora: 

 

“ (...) quando nós falamos de projeto de pesquisa em colaboração, precisamos trabalhar 
a questão do convênio formal, porque hoje nós temos essa internacionalização, mas ela é 
muito mais informal; é muito mais decorrente da iniciativa de um professor que fez um 
pós-doutorado no exterior e que, depois, continuou com aquele relacionamento, levando 
alunos e trazendo alunos. Então, quando olhamos numericamente o que nós temos na 
universidade, isso não reflete toda a nossa realidade. Assim, nós temos que trabalhar no 
sentido de formalizar os convênios que nós possuímos”. 
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A maior parte dos convênios formais realizados pela USP é efetuada com universidades de 

países desenvolvidos (USA, Europa e Japão). Se, por um lado, o trabalho científico da USP 

tem sido estimulado pelo contato com centros de excelência no exterior, por outro lado, há 

considerável demanda por parte de países menos desenvolvidos, particularmente da África 

e da América Latina, que nutrem a expectativa de que a USP possa ajudá-los em seu 

desenvolvimento científico e tecnológico. De acordo com o Prof. Oliveira, a estratégia de 

internacionalização da USP tem sido marcada pela realização de convênios entre grupos de 

excelência da USP e seus correspondentes no exterior. Porém, ele acredita que parcerias 

com países da América Latina seriam de grande proveito para a universidade. No entanto, 

existem obstáculos que poderiam prejudicar a realização de tais parcerias com países menos 

desenvolvidos ou em desenvolvimento, como a falta de recursos financeiros, por exemplo. 

Para este professor: 

 

“Nós [a USP] não queremos incentivar [a internacionalização em] uma área 
específica. O que nós queremos é identificar grupos particularmente fortes no 
exterior, que têm grupos correspondentes, também fortes, aqui na USP, para 
que possamos estabelecer uma parceria entre ‘forte e forte’. Então, essa é a 
nossa estratégia. Mas eu não posso deixar de mencionar que nós gostaríamos de 
ampliar isso para a América Latina, em particular para países como a 
Argentina e o Chile, que estão próximos de nós. A Universidade do Chile e a 
Universidade de Buenos Aires, por exemplo, manifestaram um certo interesse 
nisso e eu acho que seriam parceiros interessantes também. O problema tanto 
da Argentina quanto do Chile é a [falta] de recursos locais.” 

 

De maneira geral, a USP tem buscado desenvolver ações que permitam o avanço do 

processo de internacionalização. Para o Prof. Melfi, dentre essas ações destacam-se a 

flexibilização da estrutura curricular – que favoreceria o intercâmbio internacional no que 

diz respeito à compatibilidade dos créditos curriculares – e o ensino de idiomas, para que os 

alunos estrangeiros tenham uma melhor inserção em uma universidade brasileira. De 

acordo com este professor: 

 

“Eu acredito que uma das principais ações deva ser a flexibilização das nossas 
estruturas internas, tanto do ponto de vista administrativo quanto do ponto de 
vista acadêmico. Por exemplo, nós temos que ter uma flexibilidade para 
apresentar, por exemplo, uma grade, uma estrutura curricular que esteja mais 
ou menos compatível com o que existe no exterior; do contrário, estamos 
criando dificuldades muito grandes [para a nossa internacionalização]. Nós 
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temos que flexibilizar, por exemplo, o ensino de idiomas (...). [Precisamos] ter 
cursos de línguas para os alunos estrangeiros. Eu acho que essas são medidas 
que nós temos que ter em mente para nos adaptarmos às estruturas 
internacionais.” 

 

A possível criação de uma Pró-Reitoria de Relações Internacionais, durante a nova gestão 

da USP, que teve início em 2006, também poderia significar um impulso no sentido de 

acelerar o processo de internacionalização da universidade nos próximos anos. De acordo 

com a Profª Vilela: 

 

“Acho que a internacionalização é uma realidade, é um fenômeno mundial, ela 
tem que ser trabalhada. (...) Acho que a CCInt, da maneira que está estruturada, 
não tem atendido toda a demanda, as necessidades dos docentes. Eu até pensei, 
em algum momento, [na criação] de outro órgão; dar uma outra dimensão [aos 
esforços de internacionalização], talvez uma Pró-Reitoria. (...) Ainda preciso 
trabalhar esta idéia, mas a USP precisa ter alguma coisa de relações 
internacionais (...), articulada nas Pró-Reitorias. [Durante a minha gestão] eu 
pretendo criar uma estrutura de recursos humanos e trabalhar efetivamente 
[para a implantação dessa estrutura]. Começaria contratando uma pessoa, 
depois caminharia no sentido de fazer a estrutura, pois se eu for criar a 
estrutura primeiro, depois eu posso não conseguir viabilizar essa Pró-Reitoria, 
uma vez que depende da aprovação do conselho universitário. Então eu quero 
começar assim, porque hoje eu preciso ter uma pessoa para fazer os convênios 
internacionais.” 

 

Assim, apesar da predominância das estratégias programáticas de internacionalização – tais 

como intercâmbio de estudantes e professores, estudo de idiomas, programas de duplo-

diploma, acordos de pesquisa, dentre outras – é possível perceber a preocupação da USP 

em desenvolver estratégias organizacionais, que envolvem desde o desenvolvimento do 

currículo até o compromisso expresso da administração para com a internacionalização e o 

reconhecimento da dimensão internacional na missão da universidade e no planejamento 

(presente, até o momento, ao menos no âmbito da pós-graduação). Dentre as iniciativas da 

USP, pode ser mencionada a criação de um curso para a capacitação de recursos humanos 

para trabalhar com as áreas de relações internacionais nas unidades. Segundo Deisemara: 

 

“Uma das intenções é trabalhar mais nessa formação de pessoal capacitado para lidar 
com as áreas de relações internacionais nas unidades. (...) Infelizmente, nem toda 
unidade tem um corpo estruturado para dar esse suporte [às ações de 
internacionalização]. Pensando nisso, a  CCInt, mais especificamente as área de 
convênios e de intercâmbios, resolveu, no início desse ano [2005], criar um curso para 
funcionários do setor de relações internacionais. Esse curso foi divulgado para todas as 
unidades da USP e direcionado não só para aquelas unidades que já têm a CCInt, mas 
que têm alguém responsável pelos processos de convênios e intercâmbios dessas 
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unidades. (...) A nossa idéia é formar um pessoal, não é fazer um treinamento. Nós 
queremos um pessoal profissional e capacitado, não só sabendo falar um idioma 
estrangeiro, mas uma pessoa que tenha o porte, porque é fundamental para o 
estabelecimento dessas relações que se conheçam as culturas, pelo menos um pouco.” 

  

Além disso, há a pretensão de que a CCInt venha a atuar de maneira pró-ativa, no sentido 

de dar à USP uma maior visibilidade no cenário internacional, mantendo articulação com o 

Ministério brasileiro de Relações Exteriores, com embaixadas, consulados e organizações 

de diversos países estrangeiros, bem como instituições internacionais do Sistema das 

Nações Unidas e importantes organizações não-governamentais, tais como o ICSU 

(Conselho Internacional para a Ciência) e a ABDL (Associação Brasileira para o 

Desenvolvimento de Lideranças). Neste sentido, foi criada uma comissão temporária com 

quinze docentes, de diferentes áreas temáticas, com a missão de caracterizar as diretrizes 

gerais para o funcionamento da CCInt.  

 

Além disso, existem algumas prioridades temáticas e regionais para ações a serem 

coordenadas pela CCInt, tais como (i) meio ambiente e desenvolvimento sustentável, que 

são questões de âmbito global, nas quais a USP poderia aproveitar sua estrutura já 

implantada, como é o caso do Programa de pós-graduação em Ciências Ambientais 

(PROCAM), da Comissão USP para o UGBP (International Geosphere-Biosphere 

Program), a área de Ciências Ambientais do Instituto de Estudos Avançados, etc.; (ii) 

Mercosul e América Latina, uma vez que a USP pode contribuir com estudos críticos para 

correção da experiência atual, ou para a implementação de determinados objetivos, como 

por exemplo a integração cultural ou social dos países envolvidos, valendo-se, novamente, 

de estruturas já em funcionamento, como é o caso do Programa de pós-graduação em 

Assuntos Latinoamericanos (PROLAM); (iii) Países de Língua Oficial Portuguesa 

(PALOPS), caso em que a USP continuaria sua contribuição no auxílio à formação dos 

quadros da administração superior dos países africanos (Guiné Bissau, Cabo Verde, 

Angola, Moçambique), tanto na recepção de estudantes de graduação e de pós-graduação, 

como no envio de professores em programas de formação de líderes locais, além de 

aumentar seus contatos oficiais com programas das Nações Unidas que visem atividades 

relacionadas ao desenvolvimento (PNUD, UNCTAD, UNESCO) no sentido de obter 

financiamentos para áreas específicas; (iv) cooperação científica internacional, em que a 
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CCInt atuaria no sentido de manter e aprimorar seu apoio às iniciativas espontâneas dos 

docentes da USP, ajudando-os a buscar o auxilio de entidades de fomento, além de 

promover a intensificação da cooperação científica internacional de alguns grupos 

selecionados e apoiar os docentes com importantes cargos e missões junto a organismos 

internacionais; (v) logística para alunos estrangeiros e professores visitantes, caso em que 

deverá ser estudada a possibilidade da construção de alojamentos para visitantes (nacionais 

ou estrangeiros), os quais, eventualmente, poderiam tornar-se auto-financiáveis.  

  

Em suma, a existência de estratégias programáticas e o desenvolvimento de estratégias 

organizacionais para a internacionalização da USP podem caracterizar um esforço real 

desta universidade no sentido de incentivar o processo de internacionalização por meio de 

um modelo pró-ativo, coordenado e institucionalizado.  
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4.3 O Processo de Internacionalização nas Diferentes Áreas do 
Conhecimento 

 

4.3.1 Ciências da Saúde: a Internacionalização nos Programas de 
Medicina (Neurologia e Pneumologia). 

 

4.3.1.1 Histórico e Estrutura da Faculdade de Medicina da USP 
 

4.3.1.1.1 Faculdade de Medicina de São Paulo 

 

No final do século XIX, a então Província de São Paulo já apresentava um apreciável 

desenvolvimento econômico. Os lucros da cultura do café permitiam aos paulistanos a 

diversão com o cinema e em viagens ao exterior. No entanto, os paulistas enfrentavam um 

grave problema: a falta de médicos. Apenas Rio de Janeiro e Bahia dispunham de Escolas 

de Medicina. Apesar da instabilidade política, chegou-se a criar uma comissão encarregada 

de planejar a Academia de Medicina, Cirurgia e Farmácia, cuja criação vinha consolidar o 

anseio da nata da medicina paulistana, que se reunia na Santa Casa de Misericórdia.  

 

Em 1895, São Paulo viu surgir sua primeira associação de médicos, a Sociedade de 

Medicina e Cirurgia de São Paulo, presidida por Pereira Barreto. Entre os fundadores 

estava Cesário Motta Júnior. A Sociedade logo criou uma Policlínica, que oferecia 

atendimento médico gratuito. Quando passou a funcionar plenamente, a Policlínica assumiu 

ares de escola. Constava nos planos da construção de sua sede a cessão de um andar para a 

futura Academia de Medicina. 

 

A essa época Arnaldo Vieira de Carvalho já se envolvia com a concretização da Faculdade, 

mas acreditava que tal empreitada só daria resultados se subvencionada pelo Estado. Assim, 

a lei nº 1357, de 19 de dezembro de 1912, outorgada pelo Presidente Francisco de Paula 



 145 

Rodrigues Alves e pelo Secretário do Interior Altino Arantes, implantou a Faculdade de 

Medicina e Cirurgia de São Paulo. 

  

Na época em que tornou-se o responsável pela implantação do primeiro curso de Medicina 

do Estado de São Paulo, Arnaldo Vieira de Carvalho ocupava o importante cargo de Diretor 

Clínico da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, função que exercia desde 1894. 

Contrário à vinculação da nova Faculdade à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, 

Arnaldo buscou um local para seu funcionamento. A amizade com o Diretor da Escola 

Politécnica, Antonio Francisco de Paula Souza, assegurou a cessão de algumas salas para o 

novo curso. Outras salas foram cedidas pela Escola de Comércio Álvares Penteado, criada 

em 1892. 

  

Apenas em 1914 as aulas passaram a ser ministradas na sede provisória da Faculdade, 

localizada à rua Brigadeiro Tobias. Em 1918 formou-se a primeira turma, composta por 27 

médicos, entre os quais duas mulheres. Em 25 de janeiro de 1920, foi lançada a pedra 

fundamental da sede própria da Escola, localizada em frente ao cemitério do Araçá. Foi o 

último grande gesto público de Arnaldo, que morreu prematuramente meses mais tarde. Do 

projeto original, que previa a construção de cinco edifícios, apenas um foi construído, o que 

abriga o Instituto Oscar Freire.  

 

O edifício que hoje alberga a Faculdade foi construído a partir de 1928, em grande parte 

com recursos da Fundação Rockefeller, o prédio foi inaugurado em 1931. As relações entre 

a Fundação Rockefeller e a Faculdade muito contribuíram para o aprimoramento do curso 

da graduação.  

 

A Faculdade de Medicina passou a integrar a Universidade de São Paulo em 25 de janeiro 

de 1934, através do decreto 6.283. As aulas práticas de clínica e cirurgia continuaram a ser 

ministradas na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, até 1944, quando foi inaugurado o 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.  
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A organização da Faculdade de Medicina na época, sem confronto no âmbito nacional, foi 

fundamental para que ela se desenvolvesse em bases sólidas. Ressalta, a contratação de 

renomados professores estrangeiros como Lambert Meyer, da Faculdade de Nancy, França; 

Emílio Brumpt, catedrático da Faculdade de Medicina de Paris, França; Alfonso Bovero, 

anatomista, e Alessandro Donati, patologista, ambos oriundos da Universidade de Turim, 

na Itália.  

 

A evolução da qualidade do ensino da Casa culminou com a classificação da Faculdade de 

Medicina da USP com o padrão "A" conferido pela Associação Médica Americana em 

1951. O médico formado pela Faculdade tinha, no entender da Associação, o mesmo nível 

daquele formado nas melhores escolas do mundo. (site FMUSP, 2006) A estrutura 

organizacional da FMUSP será exposta na seqüência para melhor visualização de sua 

organização. 

Figura 12 - Estrutura Organizacional da FMUSP.
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4.3.1.1.2 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

 

Os anos 30 e 40 desenharam o perfil emergente da modernidade no Brasil, impondo-se 

esforços à sua interiorização. Criou-se o Ministério da Saúde e Educação (1933) e na 

década de quarenta desmembrou-se em dois ministérios. Estruturaram-se as Sociedades 

para o Progresso da Ciência e de Pesquisa Física; campanhas nacionais de combate à lepra, 

à tuberculose, à malária, com realce à medicina preventiva, tornaram-se bandeiras dos 

sanitaristas brasileiros com respaldo governamental, e paralelamente, nasciam faculdades 

isoladas no "interland" brasileiro sob a égide estatal e/ou religiosa. 

 

Em São Paulo, em 1948, votou-se lei contemplando várias cidades paulistas com diferentes 

cursos superiores. À sociedade de Ribeirão Preto, que reclamava sediar uma universidade 

do interior, destinou-se uma Faculdade de Medicina, aceita de bom grado na certeza de vir 

a ser a "célula mater" daquele ideal. O encaminhamento da execução da lei mostrou-se 

inviável, passando pela emenda da subordinação da futura escola à USP, que, por zelo à 

qualidade do ensino médico, era manifestamente contrária. Não obstante, o então Reitor 

Ernesto Leme recebeu do Governador do Estado sua decisão política: instalação imediata 

da Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto. Foi o "cumpra-se a lei" de nº 161 de 1948, 

que levou a Comissão de Ensino e Regimento (FM-USP) a emitir parecer favorável, 

escudando-se no fato da Faculdade de Medicina de São Paulo dispor de 138 livre-docentes 

dispostos a integrar o corpo acadêmico da futura escola médica. 

 

O embrião da estrutura didático-filosófica da FMRP baseou-se no conjunto de proposições 

elaborado pelo Congresso Pan-Americano de Educação Médica, realizado em Lima, no ano 

de 1951: (i) sistematização da educação médica: curso normal de ciências médicas e curso 

de pós-graduação; (ii) tendência para medicina preventiva; (iii) alicerçar-se na clínica 

médica; (iv) ministrar cursos normais para as disciplinas essenciais; (v) adotar sistema 

departamental: fusão das cátedras de clínica médica em Departamento de Clínica Médica e 

as de clínica cirúrgica em Departamento de Cirurgia e suas respectivas interações com 

laboratórios de patologia; (vi) número de matrículas limitado, ou seja, proporcional à 
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capacidade didática; (vii) obrigatoriedade do internato e (viii) seleção de alunos com 

critérios científico, moral e psicológico. 

 

A estas recomendações somava-se, ainda, a adoção do tempo integral para as disciplinas 

básicas e clínicas, criação de uma Escola de Enfermagem e a construção de um Hospital 

Escola. Consta que a afirmação destas linhas mestras satisfazia às exigências da Fundação 

Rockeffeler para futuro apoio financeiro à Faculdade de Medicina. Os financiamentos 

vieram logo após sua criação e muito ofereceram a FMRP em termos de aprimoramento de 

professores, estruturação de departamentos, equipamentos de laboratórios e serviços da 

Faculdade e do Hospital das Clínicas. Corrobora a veracidade daquelas exigências o fato de 

que os mentores da estrutura didática desta Faculdade preocuparam-se no relacionamento 

universidade-indústria, não próprio ao pensamento de um Brasil agrário. O tema "o que a 

Indústria espera da Universidade" esteve presente no processo de sua criação. 

 

Em 1951, a FMRP ganhou o seu segundo encaminhamento jurídico – a autorização de 

funcionamento. Ao seu primeiro Diretor, Zeferino Vaz (1952-64), deve-se creditar ações 

que contribuíram para o êxito da nova Faculdade de Medicina. Para imprimir à nova FM 

mecanismos da ciência e da pesquisa, Zeferino buscou colaboradores europeus, argentinos 

e nacionais já expressivos – os primeiros dispostos à imigração pelas conseqüências do pós-

guerra europeu e pela arbitrária política peronista. São exemplos Lucien Lison, um dos 

pioneiros da histoquímica, Fritz Köberle, responsável pela teoria neurogênica da fase 

crônica da Doença de Chagas, Miguel R. Covian, discípulo direto de Bernardo Houssay ( 

Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1947) e um dos pioneiros da Neurofisiologia na 

América Latina. Dos nacionais, destacaram-se Pedreira de Freitas, que desde 1941 estudava 

Chagas nos aspectos clínicos, epidemiológicos e profiláticos, Maurício Rocha e Silva, um 

dos descobridores da bradicinina, e outros cientistas que deixaram sua contribuição sem 

aqui permanecerem, como Samuel Pessoa. A estruturação da Biblioteca da Faculdade foi 

também ação do primeiro diretor com respaldo de todas as subseqüentes administrações. 

 

As primeiras aulas ocorreram em abril e maio de 1952, em meio a dificuldades, tendo na 

Faculdade de Odontologia e Farmácia e na Santa Casa de Misericórdia suportes físicos às 
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aulas teóricas e práticas. Posteriormente decidiu-se que a Faculdade se instalaria nos 

prédios de Escola Prática de Agricultura. O Hospital das Clínicas, indispensável ao bom 

ensino médico, teve na Fundação Sinhá Junqueira, a partir de 1956, por cessão de direito 

sua melhor estruturação, enquanto o de Monte Alegre, teve construção lenta pelas 

dificuldades financeiras, somente inaugurado 22 anos depois. Hoje, ambos prestam 

inestimáveis serviços à comunidade como um todo, pois atendem não só populações 

carentes, como também, segmentos socialmente diferenciados - via Clínica Civil. 

 

No transcorrer dos dez primeiros anos, a FMRP tornou-se instituição fidedigna aos seus 

pressupostos básicos de ensino, investigação científica e prestação de serviços. FAO (Food 

and Agriculture Organization), Fundação Rockefeller e instituições nacionais financiaram 

equipamentos para laboratórios, montagens de novos serviços e aperfeiçoamento de 

professores no exterior que, com suas pesquisas de campo e laboratoriais, produziam 

ciência, participavam de congressos, simpósios, defesas de teses, publicações em revistas 

nacionais e estrangeiras, enriquecendo a vida acadêmica da nova escola. 

 

Os cursos de pós-graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP foram 

criados e instalados no início da década de 70, imediatamente após a Universidade de São 

Paulo ter estruturado as suas diretrizes de ensino neste nível, tendo por base a orientação 

estabelecida pelo Conselho Federal de Educação (MEC) no final da década de 60. 

Inicialmente, no período de novembro/70 a julho/1971, foram aprovadas para 

funcionamento 13 cursos ou áreas de concentração, sendo 6 em áreas básicas 

(Bioestatística, Bioquímica, Farmacologia, Fisiologia, Genética e Morfologia-Biologia 

Celular) e 7 em áreas de aplicação (Clínica Cirúrgica, Clínica Médica, Medicina 

Preventiva, Neurologia, Pediatria, Tocoginecologia e Oftalmologia). Posteriormente, foram 

criadas mais 5 áreas (Ortopedia e Traumatologia, Patologia Humana e Experimental, 

Otorrinolaringologia, Imunologia Básica e Aplicada e Saúde Mental), totalizando assim o 

conjunto de 18 áreas de concentração. 

 

Em 2003, a pós-graduação da FMRP-USP possuía um total de 17 áreas de concentração. 

Todas as áreas de concentração têm em funcionamento programas de pós-graduação stricto 



 150 

sensu em níveis de mestrado e doutorado (a área de otorrinolaringologia teve seu doutorado 

implantado a partir de 1999), totalizando 17 programas na FMRP-USP. A pós-graduação 

stricto sensu na área médico-biológica já está consolidada e atinge a maioridade (período 

de funcionamento de até 33 anos) buscando sempre atingir os seus objetivos fundamentais, 

a saber: a formação de docentes, pesquisadores e profissionais capacitados na área médico-

biológica, que possam atender às necessidades e exigências da Universidade Brasileira. 

 

Do ponto de vista qualitativo, o nível científico dos trabalhos desenvolvidos nas 

dissertações de mestrado ou teses de doutorado tem sido atestado não só pelas avaliações 

das bancas examinadoras destes concursos, mas também pelas suas publicações em 

periódicos indexados de circulação nacional ou internacional. Atualmente, a produção 

científica da FMRP-USP (entre as primeiras da USP na relação de trabalhos completos 

publicados por número de docentes) é, em grande maioria, oriunda dos trabalhos 

desenvolvidos pelos pós-graduandos com seus orientadores.  

 

Ao se comemorar os quarenta anos de funcionamento (1992) esta Faculdade sofreu um 

processo de análise e avaliação nos aspectos administrativos e acadêmicos culminando na 

elaboração de um Plano Diretor que foi implantado e encontra-se em fase de observações e 

estudos para futuras reavaliações. O ponto de partida para esta análise conjuntural 

fundamentou-se nos objetivos de um Curso de Medicina fixados pela Congregação em 

março de 1987. Do conhecimento, da análise, da síntese e da avaliação do poder 

institucional traçaram-se diretrizes operacionais, ou seja, as metas a serem perseguidas. 

Assim, nos últimos anos ocorreu uma seqüência de ações – já conquistadas e outras em 

andamento ou em fase de planejamento – como reforma curricular e administrativa, criação 

de suporte psicopedagógico e da Assessoria Cultural, ampliações do espaço físico, 

modernização dos laboratórios, implantação de núcleos de tecnologia educacional e de 

sistema de computação pelo qual se intercomunicam alunos, professores e administração, 

contratação de pesquisadores nacionais ou estrangeiros de comprovado valor com atuação 

nas áreas básicas e clínicas, e, sobretudo apoio contínuo às solicitações dos professores a 

fim de que possam reciclar-se de forma constante, principalmente no exterior. (site FMRP, 

2006). Na seqüência, segue a estrutura organizacional da FMRP-USP. 
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Figura 13 - Organograma da FMRP-USP 
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4.3.1.2 Políticas de Internacionalização e Prioridades 
 

De maneira geral, os professores entrevistados acreditam que a internacionalização é um 

processo necessário e fundamental para o avanço do conhecimento e para a melhoria dos 

cursos e programas de Medicina. Assim, o desenvolvimento e a institucionalização de uma 

política de internacionalização por parte da USP são considerados como algo interessante, 

que poderia estimular o processo de internacionalização em todas as unidades que integram 

a universidade.    

 

No entanto, prevalece a percepção de que tem faltado uma melhor divulgação de tal política 

da USP – suas diretrizes, por exemplo – para as suas unidades. Além disso, seria necessária 

uma definição mais clara acerca do que a universidade considera como 

“internacionalização” para que sua política fosse, efetivamente, institucionalizada e para 

que houvesse um direcionamento de esforços da universidade nesse sentido. De acordo 

com o Prof. Marcos Felipe Silva de Sá, Diretor da FMRP: 

 

“Eu vejo [a política de internacionalização da USP] como uma prática muito 
boa, uma política muito interessante, mas ela precisa ser melhor-divulgada 
dentro da universidade, precisa ter mais visibilidade. A universidade precisa 
definir exatamente o que ela entende por ‘internacionalização’. (...) Quem tem 
bons relacionamentos para a publicação de papers acredita que a 
internacionalização se faz através de publicações em revistas internacionais. 
Quem tem facilidade de intercâmbio, bons relacionamentos pessoais, acredita 
que são as visitas [a mobilidade de alunos e professores]. Enfim, cada unidade 
tem uma visão. E, apesar de a nossa universidade estar caminhando nesse 
sentido, de ser plural e aceitar todo tipo de movimento [voltado para a 
internacionalização], ela ainda não tem isso sistematizado. (...) Então, a gente 
precisava ter mais clareza se ela quer mesmo se internacionalizar em todos os 
sentidos. (...) Eu entendo que ela quer, mas ela tem que mostrar os caminhos 
com mais clareza. (...) [A política formal de internacionalização da USP] não 
está definida. Ela precisa conceituar bem o que ela chama de 
internacionalização. (...) a USP precisa ordenar o que ela entende por 
‘internacionalização de programas’. (...) Se isto é uma prioridade, ela precisa 
fazer algum investimento, começando pela infra-estrutura; divulgar o que ela 
disponibiliza para todos nós; facilitar esse fluxo de pessoas, de alunos (...)”.  

 

Para o Prof. Wilson Marques Júnior, Coordenador Programa de Pós-Graduação em 

Neurologia da FMRP, a USP possui uma política de internacionalização e tem incentivado 

este processo na universidade. No entanto, ele concorda que uma melhor definição do que 
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se entende por “internacionalização” é necessária e argumenta que tal definição deveria ser 

feita pela Capes. Segundo ele: 

 

“Eu acho que existe uma política de internacionalização e acredito que a USP 
está tentando fortalecer esse processo. (...) [Mas] primeiro é preciso definir o 
que é ‘internacionalização’. Quem teria que definir é a CAPES. Na verdade, o 
fato de o Programa de Pós-Graduação em Neurologia ter nota 7 [na avaliação 
da Capes], quer dizer que a gente publica no exterior, a gente tem alguma coisa 
de inserção internacional. Mas acho que as pessoas falam de 
internacionalização sem realmente definir o que ela significa”. 

 

A existência de outras prioridades para a USP também pode ter contribuído para uma maior 

dificuldade no que diz respeito à institucionalização da política de internacionalização da 

universidade e aos esforços da mesma para o avanço deste processo. De acordo com o Prof. 

Mário Terra Filho, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Pneumologia: 

    

 “No momento, [a internacionalização] não é a prioridade da USP. Acredito 
que a prioridade da USP estava sendo discutir a implantação do campus Leste, 
o campus da Zona Leste. E isso deu muito problema, muita coisa para fazer. (...) 
E agora a USP tem que parar, porque ela tem que se sustentar”. 

 

O Prof. Julio Sérgio Marchini, Presidente da Comissão de Pós-Graduação da FMRP-USP, 

argumenta que, apesar da existência de incentivos e estímulos para que este processo se 

desenvolva na área, a internacionalização não é tida como meta prioritária da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, tendo em vista que alguns dos programas desta unidade ainda 

estão em fase de estruturação. Segundo este professor:  

 

“Eu acredito que a internacionalização não é uma prioridade dessa pós-
graduação. Eu acho que nós estamos ainda, na Faculdade de Medicina como 
um todo, numa parte de estruturação ainda, nós estamos em uma fase de pré-
internacionalização. Ela pode ser até um objetivo a ser alcançado, mas no 
momento eu não posso admitir que ela seja, porque para uma avaliação externa 
nós temos alguns programas com nota 7 e 6, mas temos notas que variam de 3 a 
5 também. Quer dizer que, claramente, alguma coisa está faltando. Não que não 
exista o estímulo da própria nossa comissão de pós-graduação; é claro que 
existe esse estímulo. Inclusive, os programas de nota 6 fizeram reuniões com as 
áreas que são três, para ver o que são os problemas dessas áreas e dar 
sugestões de como atingir a nota 6. Isso é uma proposta da USP como um todo, 
que as áreas mais desenvolvidas se inter-relacionem com as áreas menos 
desenvolvidas, para tentar ver se conseguem alguma solução para a melhoria 
dessa áreas. E pode-se dizer que nós fizemos isso. Agora, na Faculdade de 
Medicina, eu acho que a internacionalização é uma perspectiva, que ainda não 
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foi alcançada; pelo menos nesse triênio, até 2003, ela não foi alcançada. Mas é 
uma perspectiva e se discute isso.”  

 

Para o Prof. Marques Júnior, os estímulos e a política de internacionalização – se é 

formalizada ou não, se é uma prioridade ou não – dependem, na realidade, das próprias 

unidades e, até mesmo, de cada programa de pós-graduação. Segundo este professor, o 

Programa de Pós-Graduação em Neurologia começou seu processo de internacionalização 

muito antes de outros programas, por iniciativa de um professor, que incentivou o 

intercâmbio internacional e a realização de cursos no exterior. Assim, a nota 7 na avaliação 

da Capes lhes teria sido atribuída como resultado de uma estratégia que tem sido colocada 

em prática há cerca de 20 anos. De acordo com o Prof. Marques Júnior:  

 

“Eu acho que [a política de internacionalização] depende de cada unidade, de 
cada programa de pós-graduação. Nosso chefe, o Dr. Michel, percebeu isso há 
vinte anos e começou a mandar gente para o exterior, incentivou as pessoas a 
irem para fora. Por isso é que o Programa de Pós-Graduação em Neurologia 
possui nível 7 [na avaliação da Capes]. Por isso este programa passou à frente 
de muitos departamentos maiores, que possuem uma estrutura muito maior que 
a nossa. O Dr. Michel percebeu isso há vinte anos e incentivou as pessoas a 
saírem, voltarem e desenvolverem áreas especializadas.” 

 

Neste mesmo sentido, o Prof. Marchini argumenta que a FMRP possui sua própria política 

de internacionalização, que teve início desde a época em que a escola foi fundada.  

Segundo ele: 

 

“Fundou-se a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto em 1952 e os 
responsáveis pela fundação, na época, tiveram uma idéia brilhante. Eles 
pensaram assim: ‘Como é que nós vamos evitar, daqui a vinte, trinta anos, 
cinqüenta anos, a endogenia? Então, só tem um jeito: a gente quase que obrigar 
todos os alunos, todos os recém-contratados que passem algum tempo no 
exterior’. [Fazendo] doutorado e pós-doc no exterior. Então, isso foi uma 
política da escola, desde a sua origem, que eu considero de muito sucesso. 
Todos nós, ao sermos contratados, desde o primeiro momento, já sabíamos que 
nos seria cobrado a ida para o exterior. E isso vem caminhando desde então, 
quer dizer, se você pegar todos nós aqui da escola, é muito raro uma pessoa que 
não ficou nem um ano fora, quer dizer, dos 300 docentes atualmente - 
aproximadamente - eu acho que você deve encontrar 10 docentes que não foram 
para o exterior. (...) E isso é muito incentivado até hoje, em todos os níveis. O 
aluno de doutorado, as bolsas-sanduíche (...)”. 
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4.3.1.3 Ações de Internacionalização 
 

Apesar de não haver uma política de internacionalização formalizada e institucionalizada 

por parte da USP, a Faculdade de Medicina tem desenvolvido diversas ações de 

internacionalização. Dentre tais ações, destacam-se a realização de cursos de pós-doutorado 

por parte do corpo docente, a participação em congressos internacionais e a publicação de 

artigos em periódicos internacionais. De acordo com o Prof. Silva de Sá: 

 

“Eu acredito que, aproximadamente, 80% dos nossos docentes fizeram pós-doc 
no exterior. (...) E o nosso pessoal freqüenta muito os congressos internacionais. 
(...) Em termos de publicações, eu acho que hoje, dentro da USP, a nossa 
faculdade é a primeira em publicações internacionais. Se não for a primeira, 
está entre as três primeiras nos relatórios anuais da universidade”. 

 

Este professor esclarece, ainda, que a maioria destas ações tem sido realizada em parceria 

com instituições norte-americanas. Apesar de não haver uma preferência geográfica 

expressamente declarada, o Prof. Silva de Sá entende que os Estados Unidos têm oferecido 

vantagens aos alunos e professores da unidade, tais como o idioma falado – uma vez que 

desses indivíduos já têm conhecimento da língua inglesa – e a disponibilidade de recursos 

financeiros para a realização de pesquisas na área de Medicina. No entanto, o número de 

ações realizadas com outros países, especialmente países europeus, tem aumentado nos 

últimos anos. Segundo ele: 

 

“A maior parte das ações de internacionalização ocorrem com os Estados 
Unidos. Eu vejo a questão da língua como uma vantagem – o inglês hoje é uma 
língua internacional – e o acesso aos recursos para a área de pesquisa na área 
médica, que são fenomenais. (...) Talvez essa seja uma visão particular. 
Atualmente, nós estamos percebendo que o pessoal está começando a se 
relacionar com outros países, como o Canadá, Austrália e países europeus, de 
modo geral”. 

 

Uma outra atividade internacional que tem sido realizada pelas unidades são as pesquisas 

conjuntas, feitas em parceria com centros internacionais. Esta atividade tem recebido 

grande apoio da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das 

Clínicas da FMRP-USP (FAEPA). Dentre os convênios internacionais firmados pela 

fundação, podemos citar o acordo com a AO-ASIF Foundation, que possui sede na Suíça e 

tem por objetivo o ensino, a pesquisa e o desenvolvimento de equipamentos relacionados 
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ao tratamento cirúrgico das fraturas. O convênio está em vigor desde 1998 e esta parceria 

viabilizou a criação, no âmbito do Hospital das Clínicas da FMRP, de uma clínica de 

treinamento e de pesquisa no tratamento cirúrgico das fraturas, utilizando a tecnologia 

desenvolvida pelos laboratórios da AO. Além disso, existem contratos, em andamento, para 

a realização de estudos clínicos visando avaliar a eficácia, tolerabilidade e segurança de 

medicamentos, como, por exemplo, com o St. Luke’s Roosevelt Hospital Center. Foram 

assinados, em 2005, acordos com outras instituições internacionais, como o International 

Myeloma Foundation South América, o National Institute of Child Health and Human 

Development (NICHD) e a Universidade do Alabama. 

 

Assim, a mobilidade dos professores – para a realização de pós-doutorados e participação 

de congressos internacionais – as publicações em periódicos de reconhecimento 

internacional e os trabalhos em parceria com instituições internacionais têm sido as 

principais atividades de internacionalização desenvolvidas pelas unidades nesta área. De 

acordo com o professor Marques Júnior: 

 

“Uma das principais ações de internacionalização é a realização de pós-
doutorados ou doutorados no exterior por parte dos nossos professores. A 
maioria dos nossos professores vai para o exterior pelo menos uma vez por ano, 
participa de congressos, etc. Uma outra ação é a publicação: a gente tem 
publicado, cada vez mais, no exterior e tem publicado, também, em revistas 
melhores. Uma terceira ação seriam os trabalhos em conjunto com instituições 
do exterior”. 

 

De acordo com a avaliação da Capes, realizada no triênio 2001/2003, o Programa de Pós-

Graduação em Neurologia da FMRP obteve um aumento em sua nota (de 6 para 7), sendo 

que nos comentários acerca da síntese evolutiva, feitos pela comissão avaliadora, constava 

o fato de que o programa havia produzido 87 artigos em revistas com Qualis Internacional 

A e 34 artigos em Qualis Internacional B. Assim, é possível perceber que o fato de o 

programa privilegiar a canalização de sua produção para veículos de circulação 

internacional teve contribuição relevante para a nota que lhes foi atribuída. 

 

Neste mesmo sentido, as publicações em periódicos internacionais foram importantes para 

a evolução na nota do Programa de Pós-Graduação em Pneumologia, que teve um aumento 
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do nível 4 para o nível 6. A produção intelectual do grupo foi considerada como excelente 

pela comissão avaliadora, sendo que 80% dos docentes publicaram 4 ou mais artigos 

internacionais Qualis A ou B no triênio 2001/2003. Dentre este grupo de professores, todos 

publicaram pelo menos 1 artigo com Qualis Internacional A neste período. Apenas dois 

professores do programa não atingiram esta meta; no entanto, um deles publicou três 

artigos internacionais A/B no triênio (e mais 3 internacionais C) e o outro, 2 artigos 

internacionais A/B no triênio (e mais 3 internacionais C). Além disso, foi observado que 

vários docentes do programa são membros de corpo editorial de revistas internacionais 

indexadas, revisores internacionais, participam da direção de sociedades internacionais e 

têm uma participação significativa como palestrantes e coordenadores de congressos 

internacionais. Um outro fato que foi levado em consideração pela comissão de avaliação 

da Capes foi que o grupo possuiu um intercâmbio ativo internacional, demonstrado por 

estágios de pós-doutores, atividades de professor visitante, participação em livros 

internacionais, número expressivo de colaboradores internacionais, além de bolsas 

internacionais. Assim, a inserção internacional do programa teve importante contribuição 

para a evolução na nota que lhes foi atribuída na última avaliação feita pela Capes.   

  

O intercâmbio de alunos, para a realização de estágios em instituições estrangeiras, também 

foi coloca como uma das ações que tem impulsionado o desenvolvimento do processo de 

internacionalização nas unidades. Para o Prof. Marchini: 

 

“Os alunos do sexto ano da nossa graduação [da FMRP] têm feito, 
propositadamente, um estágio que nós chamamos de optativo. Ele escolhe a 
área em que quer trabalhar; e eu acho que em torno de 10% desses alunos vão 
para o exterior. Este número é significativo.” 

 

 

Por outro lado, o Prof. Silva de Sá acredita que o fluxo de alunos ainda não é tão expressivo 

assim. O Prof. Marques Júnior concorda, argumentando que apenas um pequeno número de 

alunos – no Programa de Pós-Graduação em Neurologia, especificamente – têm ido para o 

exterior. Além disso, o número de alunos brasileiros que vão para o exterior tem sido maior 

do que o número de estrangeiros que são recebidos em sua unidade. Este professor 

argumenta, também, que os estudantes recebidos pela unidade são, geralmente, estudantes 
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latino-americanos. Tal fato poderia ser entendido como um indício do desequilíbrio entre o 

intercâmbio de alunos no sentido Norte-Sul. De acordo com o Prof. Marques Júnior: 

 

“Existe intercâmbio de alunos de pós-graduação, mas não é muito. De lá para 
cá não tem. Quer dizer, teve algumas pessoas que vieram, mas da América do 
Sul, América Latina, um indiano. Mas, estudantes dos Estados Unidos, da 
França, da Europa, nunca aconteceu. Não é um movimento auto-sustentável, 
como a mobilidade de professores, por exemplo. Tem sido algo esporádico, 
realmente muito restrito. (...) Os nossos alunos têm ido mais para o exterior do 
que o contrário, mas os nossos alunos também não vão muito”.  

 

É importante observar que a maioria dos acordos realizados na área de Medicina não tem 

sido formalizada. De acordo com o Prof. Marques Júnior, a preferência por acordos 

informais se deve ao fato de o processo de formalização ser mais demorado e burocrático. 

O Prof. Terra Filho aponta, também, que muitos dos acordos em sua unidade  não passam 

pela CCInt, permanecendo, portanto, nas vias informais. Tratam-se de acordos individuais, 

entre os pesquisadores das instituições envolvidas, mas que não geram um compromisso 

frente à universidade como um todo. Novamente, a questão da praticidade e da rapidez na 

realização do acordo – via informal – foi apontada como uma vantagem. Um ponto 

importante abordado pelo Prof. Terra Filho é o fato de os pesquisadores (da unidade e dos 

seus pares no exterior) possuírem uma relação de confiança – motivo pelo qual os acordos 

informais têm se mantido e contribuído para a internacionalização do programa.  Segundo 

este professor: 

 

“[Os convênios do Programa de Pós-Graduação em Pneumologia] não são 
convênios formais; eles não passaram pelo Departamento de Relações 
Internacionais da USP; não são formalizados. É muito mais um convênio entre 
os pesquisadores. São individuais. Então, por exemplo, nós desenvolvemos um 
projeto e esse projeto gera publicações, mas não tem um compromisso, assim, 
da universidade. (...) Eu não posso dizer que sejam ‘convênios’ porque não são 
formais. (...) Não passaram pela CCInt; são todos convênios informais. Nós não 
temos nenhum convênio internacional firmado e formalizado via CCInt. São 
acordos só entre os pesquisadores porque é muito mais rápido. (...) A 
internacionalização depende muito mais da confiança entre os pesquisadores. E 
acho que nós adquirimos essa confiança dos pesquisadores externos e, portanto, 
os nossos programas acontecem, dão certo, independente de convênios 
acertados com obrigações, deveres e direitos. E isso daí eu acho que é uma 
coisa interessante, pois mostra que existe uma inserção bastante adequada dos 
nossos orientadores; é uma relação de confiança”. 
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No que diz respeito ao uso das tecnologias de comunicação para o ensino à distância, as 

ações encontram-se em um estágio inicial. O Prof. Terra Filho esclarece que existe a 

intenção de realizar, em breve, reuniões mensais por meio de vídeo-conferência com alguns 

parceiros na França, por exemplo. Este professor acredita que este tipo de ensino é 

interessante para os alunos de sua unidade, pois: 

 

“Dessa forma, o nosso aluno [do Programa de Pós-Graduação em 
Pneumologia] vai estar discutindo com um professor francês, em uma outra 
língua – nem o francês e nem o português, provavelmente o inglês. Então, ele 
vai estar usando uma outra língua (...), tendo contatos diretos com um professor 
estrangeiro, no caso, francês, e o indivíduo vai ter uma vivência internacional 
sem precisar sair daqui”. 

 

O Prof. Silva de Sá também comenta que existem alguns projetos que estão sendo 

desenvolvidos para que haja inserção deste modelo de ensino na Faculdade de Medicina. 

No entanto, este professor possui dúvidas com relação à qualidade do ensino à distância. 

Ele argumenta que as iniciativas de inserção de modelos de ensino à distância são isoladas 

e que o processo ainda é incipiente. Segundo ele, em alguns casos, como em disciplinas 

mais conceituais, o ensino à distância pode ser de grande contribuição. Por outro lado, a 

interação dos estudantes, ou seja, o ensino presencial continua sendo primordial. De acordo 

com este professor: 

 

“Estamos trabalhando com isso [modelos de ensino à distância]. Eu tenho um 
projeto, que nós vamos discutir em breve, sobre o desenvolvimento de um 
laboratório para esses modelos de ensino. Nós já temos alguma coisa neste 
sentido, mas são iniciativas isoladas; estamos tentando. (...) Então, programas 
de ensino à distância nós já temos algumas iniciativas. Outro dia, fui assistir 
uma aula do curso de Fonoaudiologia, que é um curso novo aqui da faculdade, 
mas a aula foi ministrada por um professor lá em Bauru e os nossos alunos 
ficaram em uma sala aqui [em Ribeirão Preto]. Então, hoje, o campus já tem 
essa estrutura. E nós estamos comprando os equipamentos. Tem programas de 
ensino em que o material todo é via informatizada. Nós já temos essas 
iniciativas. (...) Eu não sei se isso [ensino à distância] é tão bom assim, quando 
comparado a outros modelos de ensino, ensino baseado em evidências. Hoje tem 
muita variedade de modelos de ensino. Qual é o melhor eu não sei, por isso que 
a gente está querendo criar essa estrutura, até para fazer uma análise acerca do 
aprendizado, conforme a técnica de ensino. (...) Mas com essas técnicas de 
ensino, nada impede que uma escola mescle, porque depende muito das 
características do professor. (...) Agora, uma escola pode conviver com o ensino 
à distância, porque esse ensino à distância tem várias formas. Uma é você dar 
uma aula formal à distância, outra é você fazer procedimentos médicos à 
distância. Nós temos estrutura no Hospital já para fazer. (...) Está começando, 
ela [essa técnica de ensino] é incipiente. Então, você pode, hoje, operar um 
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paciente no bloco cirúrgico e ter uma turma lá no décimo andar discutindo 
aquela mesma cirurgia que está sendo jogada em uma tele. Isso é possível você 
fazer aqui no Hospital das Clínicas. É possível você ter uma aula em Bauru e os 
meninos assistindo a aula aqui no anfiteatro ao lado. Tem estrutura já para isso. 
(...) Agora, todo mundo fala: “Ah, daqui a um tempo os alunos não virão mais 
às salas”. Aí eu não acredito que isso vá acontecer a curto prazo. A interação é 
importante, o ensino presencial. Essa parte mais conceitual tem mais 
possibilidade de ser feita à distância. Mas, do ponto de vista da 
internacionalização, isto é uma coisa fantástica, porque nós vamos poder usar 
isto”. 

 

Assim, apesar de o ensino à distância ser considerado como uma técnica interessante, 

prevalece a visão de que ele deveria ser realizado em alguns casos, sem que houvesse a 

substituição do ensino presencial. A universidade já possui uma certa estrutura para que 

este tipo de ensino fosse colocado em prática – como a utilização de computadores com 

acesso à internet e webcams para a realização de vídeo-conferências – o que tem sido 

trabalhado pelas unidades. Atualmente, as iniciativas para a utilização das técnicas de EAD 

ainda são incipientes, mas as unidades demonstram interesse em desenvolver mais 

atividades que envolvam as novas tecnologias de informação e comunicação, de modo a 

contribuir para o avanço do processo de internacionalização.   

 

4.3.1.4 Razões para a Internacionalização  
As razões para a internacionalização de uma universidade inserem-se, grosso modo, em 

quatro grandes categorias: políticas, econômicas, sócio-culturais ou acadêmicas. No caso da 

Medicina, predomina a percepção de que a USP estaria se internacionalizando devido a, 

principalmente, motivos acadêmicos – tais como o ganho de status ou aumento da 

reputação da instituição no plano internacional, a melhoria da qualidade de ensino, pesquisa 

e serviços da universidade, a redução do grau de endogenia do corpo docente e, 

conseqüentemente, a expansão do horizonte acadêmico.   

 

Para o Prof. Silva de Sá, dentre as principais razões de internacionalização encontram-se (i) 

a visibilidade ou reconhecimento internacional que é adquirido pela universidade e (ii) o 

aumento do escopo da instituição, no sentido de que seus pesquisadores passam a trocar 

conhecimento com pesquisadores estrangeiros da mesma área, mas que estão em um 

mesmo patamar ou possuem maior grau de maturidade científica. Segundo este professor: 
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“Eu acho que [uma das principais razões para a internacionalização da USP] é 
a visibilidade, a exposição internacional da universidade. A outra razão seria o 
próprio crescimento da instituição. (...) A USP cresceu tanto que ela 
necessariamente tem que estar disposta a isso [à internacionalização] porque o 
Brasil ficou pequeno para ela. Por exemplo, na minha área, com quem eu posso 
‘trocar figurinhas’, informações na área de pesquisa em que eu trabalho? Nós 
estamos em um outro nível. Na área de reprodução humana, por exemplo, as 
universidades brasileiras não possuem [recursos suficientes]; os grandes 
centros desenvolvidos na área de reprodução humana são privados.” 

 

Assim, uma das razões de internacionalização tem sido a necessidade que os programas 

com maior maturidade científica têm de recorrer ao exterior para a troca de idéias e 

conhecimento – em pé de igualdade – com outras IES. O Prof. Marchini, por exemplo, 

menciona que em algumas áreas, como a de “fisiologia de sentimento de dor, tuberculose e 

doença de Chagas, a Faculdade de Medicina possui padrão internacional e é referência” no 

mundo. Tal fato pode indicar que esta área tem conseguido estabelecer contatos e acordos 

mais equilibrados com IES de países desenvolvidos, uma vez que suas unidades têm algo a 

oferecer para estas instituições.  

 

O Prof. Marques Júnior argumenta que, no que diz respeito à Medicina, outros países 

possuem recursos – físicos, tecnológicos e humanos – que ainda não estão disponíveis no 

Brasil. Assim, para que os pesquisadores da USP possam continuar produzindo 

conhecimento, muitas vezes, é necessário que eles recorram a países nos quais uma 

determinada área de conhecimento possui um nível mais elevado de desenvolvimento 

técnológico. De acordo com este professor: 

 

“[Dentre as razões para a realização de parcerias e do nosso interesse 
internacional] está o grau de tecnologia que alguns países possuem e que nós 
ainda não temos. (...) Além disso, eles têm estrutura física e humana. (...) Eu 
acredito que trata-se da vontade de participar da ciência em um nível elevado. 
E, depois, difundir esse conhecimento”. 

 

O Prof. Marchini aponta uma outra razão, ainda de âmbito acadêmico, que pode ser 

resumida no fato de a inserção internacional evitar ou reduzir o grau de endogenia dentro 

da universidade – ou seja, a internacionalização seria motivada pela necessidade de haver 
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maior diversidade de conhecimento, que resultaria na expansão do horizonte acadêmico. 

Para ele:  

 

“A principal motivação da internacionalização [da USP] é evitar a endogenia. 
E isso carrega consigo outros aspectos, tais como a expansão do conhecimento, 
o questionamento do conhecimento, a miscigenação do conhecimento, a 
influência externa do conhecimento”. 

 

Por outro lado, outras razões também foram mencionadas, que vão além das motivações 

acadêmicas supracitadas. Apesar de a USP ser uma universidade pública e, portanto, não 

lhe é permitido obter lucro a partir de suas atividades, o Prof. Marchini argumenta que 

existem razões econômicas para que a universidade continue realizando o seu processo de 

internacionalização. Tratam-se de ganhos econômicos indiretos, como a obtenção de bolsas 

(grants internacionais) ou, também, a concessão de recursos financeiros destinados à 

montagem de laboratórios, por exemplo. De acordo com o Prof. Marchini:  

 

“[Existem diferentes razões para a internacionalização da USP], inclusive a 
econômica. Eu acho que graças a esses intercâmbios, você acaba ganhando 
grants. Existem grants importantes como, por exemplo, o do Instituto de Energia 
Nuclear e Atômica, em Viena (da ONU). (...) porque os alunos vão, acabam 
sendo bem-vindos, trocando idéias e, depois, surge um tipo de cooperação com 
pesquisadores internacionais em que o indivíduo consegue trazer cem, duzentos, 
trezentos mil dólares, que servem, no mínimo, para você equipar laboratórios. 
Então, eu não tenho dúvida de que esse aspecto econômico é de extrema 
importância”.  

 

4.3.1.5 Catalisadores 
Dentre os fatores que têm acelerado o processo de internacionalização da universidade, os 

professores têm ocupado lugar de destaque. A realização de doutorados e pós-doutorados 

no exterior, por parte do corpo docente, tem contribuído para a criação de vínculos entre a 

instituição de ensino superior brasileira e a estrangeira, na qual os professores realizam seus 

cursos. O fato é que muitos dos professores, após retornarem à sua instituição de origem, 

continuam mantendo contato com os professores de sua área no exterior, o que facilita a 

criação de acordos de cooperação de pesquisa e a realização de publicações conjuntas, por 

exemplo.  
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Neste sentido, o Prof. Silva de Sá comenta que desde o término de seu curso de pós-

doutorado, nos Estados Unidos, ele tem mantido contato com os professores estrangeiros 

que conheceu e isto tem contribuído para o intercâmbio dos alunos de sua unidade. De 

acordo com este professor: 

“Eu fiz meu pós-doc nos Estados Unidos, em San Diego, e mantenho contato 
com o pessoal de lá. Eu, por exemplo, já mandei alunos para lá, porque eles me 
pedem apresentação e eu faço o contato”. 

 

Neste mesmo sentido, o Prof. Marchini entende que tanto a ida de professores quanto de 

alunos para o exterior têm contribuído para o desenvolvimento de vínculos entre 

pesquisadores e alunos brasileiros e estrangeiros. E, posteriormente, os contatos realizados 

entre esses indivíduos acabam por gerar acordos de cooperação ou proporcionam maior 

intercâmbio entre os alunos das unidades. Segundo ele: 

 

“ O contato no exterior foi sempre uma coisa resultante da amizade – você 
conhece a pessoa, por convivência ou por encontro. Na maioria dos meus casos 
foram convivência, realmente convivência. (...) É, em algum momento posterior, 
você manda um aluno e esse aluno tem um bom desempenho. Esse aluno que 
tem um bom desempenho abre porta para um próximo aluno. Agora, sempre um 
processo individual [de relações inter-pessoais]. Ou um aluno meu que fez para 
um próximo aluno”.  

 

O Prof. Marques Júnior esclarece que a internacionalização de seu programa teve início há 

mais de 20 anos, por iniciativa de um dos professores da unidade e que a ida dos docentes 

para o exterior é fator fundamental para a continuidade do processo de internacionalização. 

Além disso, ele argumenta que, apesar de haver estímulos ao processo de 

internacionalização por parte da USP e da Faculdade de Medicina, o principal fator de 

internacionalização tem sido os professores. Segundo ele: 

  

“A gente [Programa de Pós-Graduação em Neurologia - FMRP] entende que a 
ida dos docentes para o exterior tem sido um fator fundamental [para a 
internacionalização do departamento]. A maneira pela qual o departamento foi 
sendo estruturado ao longo dos anos foi por meio da própria 
internacionalização. (...) O Dr. Michel, na época, percebeu que, se a gente 
fizesse isso, poderíamos melhorar nosso conceito, crescer em termos de ciência. 
Então, na realidade, a internacionalização de hoje, o fato de termos sido 
classificados com nota 7 [na avaliação da Capes] nada mais foi do que o fruto 
de uma ação que teve início há cerca de vinte anos. (...) Bom, tem a política da 
USP que tem estimulado, tem a política da Faculdade de Medicina. (...) Mas eu 
acho que o que mais tem estimulado mesmo este processo é o espírito dos 
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docentes. O que move [a internacionalização], realmente, é a vontade do 
docente”. 

 

Para o Prof. Terra Filho, a ida dos professores ao exterior tem sido a prioridade de sua 

unidade, uma vez que resulta em um aprofundamento das relações inter-pessoais com os 

professores de instituições estrangeiras. Tais contatos entre os docentes acabam por levar à 

formação de uma rede de relacionamentos o que, por fim, deve contribuir para o 

intercâmbio dos alunos – que, para este professor, constituem o objetivo final do processo 

de internacionalização. De acordo com o Prof. Terra Filho: 

 

“Nós [Programa de Pós-Graduação em Pneumologia] já estamos estimulando o 
doutorado sanduíche. O nosso primeiro investimento é a internacionalização 
com os professores, estimulando o máximo para que o indivíduo tenha outros 
contatos, participe das diretorias e, conseqüentemente, seja chamado para as 
conferências internacionais. (...) Essas relações aumentam cada vez mais: 
quanto mais participações internacionais como palestrante ou como 
coordenador você tem, maior é o número de relacionamentos que você faz. Na 
medida em que nós estamos conseguindo fazer esse entrelaçamento, essa rede já 
está começando a ficar bem consistente e, agora, o objetivo é inserir nossos 
alunos. (...) Então, primeiro são os professores, que é uma fase inicial [da 
internacionalização], que foi estabelecer essa malha [de relacionamentos, de 
contatos]. Agora, o objetivo final são os alunos”. 

  

A Capes também é considerada um dos principais catalisadores da internacionalização. Em 

sua avaliação trienal, a Capes exige que os cursos de pós-graduação brasileiros tenham 

certo grau de inserção internacional para que lhes sejam atribuídas as notas 6 e 7. Para as 

áreas I e II de Medicina – nas quais se inserem os programas de Pneumologia e Neurologia, 

respectivamente – a Capes avalia, por exemplo, (i) o número de docentes que foram 

convidados para ministrar conferencias, palestras e cursos em eventos acadêmicos de 

impacto nacional e/ou internacional – quesito de abrangência, especialização e qualificação 

do corpo docente; (ii) o intercâmbio do corpo docente do programa com outras IES e (iii) a 

qualidade dos veículos ou meios de divulgação da produção intelectual, quesito no qual se 

inserem as publicações feitas em Qualis Internacional A, B ou C.  

 

Assim, percebe-se que a Capes tem estimulado a internacionalização dos cursos de pós-

graduação no Brasil. Os quesitos que incluem a abrangência, especialização e qualificação 

do corpo docente e a sua produção intelectual possuem, respectivamente, pesos 30 e 40. Tal 
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fato poderia indicar que a avaliação tem privilegiado as ações de internacionalização dos 

cursos, especialmente as publicações. No entanto, não se pode dizer que a 

internacionalização tem sido colocada, de maneira clara e expressa, como uma prioridade 

para a Capes. Por exemplo, o quesito relativo ao intercâmbio e à renovação do corpo 

docente é um dos que possui o menor peso da avaliação (peso 10). Não obstante, é 

interessante notar que, durante a avaliação, é recomendado aos avaliadores que observem se 

tal intercâmbio é caracterizado pelo enriquecimento ou pela dependência – uma das 

questões discutidas como possível risco advindo do processo de internacionalização das 

IES.  

 

O Prof. Silva de Sá reconhece que a Capes tem tido um papel importante para a 

internacionalização dos programas de pós-graduação: 

 

“A Capes, por conta da avaliação, tem sido um fator muito importante para a 
‘turma se mexer’, como se diz”. 

 

Se, por um lado, este professor reconhece a relevância da avaliação da Capes para o avanço 

do processo de internacionalização, por outro lado, existem ressalvas com relação à 

avaliação, alguns aspectos em que a mesma poderia melhorar. De acordo com o Prof. Silva 

de Sá: 

 

“A Medicina é dividida em três áreas: área I, II e III. E as Comissões de 
Avaliação não têm o mesmo rigor. Então, se você analisar o relatório da área 
II, do curso de Neurologia, por exemplo, e você analisar outros relatórios, 
comparativamente, alguns programas não têm tanta diferença assim e recebem 
notas diferentes na avaliação. Aí você observa o rigor com que a área II avaliou 
e qual foi o rigor da área III. (...) Po exemplo, qual é o número mínimo de 
publicações? Isso não está claro. Então, um grupo de avaliadores avalia o 
programa e fala: ‘Ah, eu acho que está pouco’ e um outro grupo de avaliadores 
olha a mesma coisa e fala ‘Ah, eu acho que eu estou satisfeito’. (...) São 
comissões diferentes, então os programas são analisados diferentemente. São 
critérios iguais, mas os critérios das comissões têm rigor diferente”. 

 

Para o Prof. Marques Júnior, a atribuição da nota 7 pela Capes a um programa de pós-

graduação traz vantagens ao mesmo, uma vez que o programa começa a alcançar e inserir 

pesquisadores brasileiros que se destacam em uma determinada área no exterior. No 

entanto, o apoio financeiro destinado a estes programas não se altera nas proporções 
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necessárias à manutenção e, até mesmo, para o aumento das atividades internacionais do 

programa. Além disso, este professor faz ressalvas acerca do método quantitativo de 

avaliação que tem prevalecido para as agências de fomento, como o CNPq. Para ele: 

 

“Uma das vantagens de o programa possuir nível 7 [na avaliação da Capes] é 
que você consegue pegar pessoas que se destacam no exterior; brasileiros, que 
você traz de volta e consegue pagar o salário dele, dar condições de ele montar 
um laboratório, fazer trabalhos, etc. Ás vezes a gente faz isso pela USP, outras 
vezes pelo CNPq. Essa é uma das poucas vantagens de ser nível 7. (...) O nosso 
número de bolsas é muito pequeno. Então, em alguns pontos, a nota 7 não 
resultou em auxílio efetivo. Eu posso manusear a verba como eu quero, isso é 
real (...) só que eu não tenho verba para decidir sobre. (...) A gente precisava de 
apoio mais efetivo. Começar a valorizar mais isso. Por exemplo, no CNPq, 
essas bolsas de pesquisa que eles dão, eles valorizam mais a quantidade de 
trabalho e não a qualidade dos trabalhos. (...) É quantitativo. Acho quer todo 
esse processo deveria passar por uma análise qualitativa. E, até agora, não foi 
assim”. 

 

Ainda assim, a Capes, o CNPq e outras agências de fomento, como a Fapesp, são tidas 

como importantes catalisadores da internacionalização. Para o Prof. Silva de Sá, tanto a 

Capes quanto a Fapesp têm exercido um papel fundamental para a continuidade do 

processo de internacionalização em sua unidade – apesar da recente redução nos auxílios 

financeiros a bolsas de cursos de pós-graduação pela Fapesp. Segundo este professor:  

 

“(...)O Brasil melhorou muito em termos de recursos financeiros. A Fapesp é 
uma instituição hoje que apóia muito, o CNPq também tem apoiado. (...) 
Eu acho que a Capes [tem sido um catalisador da internacionalização] com as 
cobranças que ela faz [na avaliação] e com as bolsas que ela concede, que são 
as melhores, até com relação à Fapesp. (...) A Fapesp tem suas prioridades. Por 
exemplo, com o Projeto Genoma, ela foi muito criticada, pois esse projeto 
consumiu boa parte de seus recursos e isso prejudicou as bolsas de mestrado e 
as bolsas de pós-doc. (...) Mas o papel da Fapesp na internacionalização, pelo 
menos para nós aqui [da Faculdade de Medicina], tem sido fundamental”. 

 

Um outro catalisador do processo de internacionalização na área de Medicina da USP são 

as fundações. A Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das 

Clínicas da FMRP-USP (FAEPA) contribui, por exemplo, para a entrada de capital nas 

escolas e para a realização de convênios internacionais. O Prof. Silva de Sá esclarece que a 

Faculdade de Medicina recebe financiamentos desta fundação e que ela “controla os 

recursos disponíveis para a Faculdade de Medicina, para o Hospital das Clínicas e isso tem 

facilitado muito”, apesar de a mesma “nem sempre possuir o recurso financeiro”. 
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O Prof. Marchini destaca o papel da Rockefeller Foundation na história da FMRP, uma vez 

que esta fundação auxiliava na manutenção dos laboratórios da faculdade. Além disso, este 

professor menciona que outras organizações, como a PAHO (Pan American Health 

Organization), têm concedido bolsas de pós-graduação para pesquisadores brasileiros que 

desejam ter uma formação no exterior. De acordo com este professor:  

 

“Na história da Escola de Medicina, a Fundação Rockfeller foi muito 
importante. Ela manteve laboratórios aqui durante muito tempo. (...) Existem 
muitos grants de origem internacional aqui na escola. (...) Temos um programa 
da PAHO também, no qual o indivíduo recebe uma bolsa de pós-doutorado para 
o exterior e depois, quando ele volta, recebe um ‘enxoval’, como nós chamamos. 
(...) Ele volta com uma quantia, que há quatro ou cinco anos atrás era um 
‘enxoval’ de cinqüenta mil dólares. Não é pouca coisa”.  

 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP também foi mencionada pelo Prof. Marchini 

como sendo um dos catalisadores do processo de internacionalização, seja por meio da 

realização de convênios, como pelo incentivo à internacionalização – realização de reuniões 

com representantes das unidades, por exemplo. Segundo ele: 

 

“Eu acho que a própria Pró-Reitoria de Pós-Graduação é um grande estímulo; 
sempre estimulou, incentivou, realizou convênios, promoveu reuniões (...)”. 

 

Algumas ressalvas, no entanto, foram feitas com relação ao papel desempenhado pela 

CCInt no sentido de estimular e acelerar o processo de internacionalização. Para o Prof. 

Marchini, a burocracia dos processos relacionados à CCInt fazem com que o órgão, muitas 

vezes, deixe de ser um facilitador efetivo da internacionalização. De acordo com este 

professor: 

 

“Eu acho que a CCInt poderia ser muito melhor. A CCInt, muitas vezes, me 
passa a idéia de ser muito burocrático, não sei se ele ajuda muito; não tem me 
ajudado muito com os meus alunos, por exemplo. (...) Todas as vezes em que eu 
precisei utilizar a CCInt ele foi extremamente burocrático – pode ser que eu 
tenha tido azar. (...) Eu nunca usei a CCInt como veículo facilitador, desde o 
processo de pedido de bolsas para a Fapesp, CNPq ou CAPES”.  

 

O Prof. Marques Júnior argumenta que a CCInt poderia ser um órgão mais ativo e que 

muitos dos acordos internacionais que são realizados pela unidade nunca são formalizados. 
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Além disso, ele atenta para o fato de que os acordos resultam, em sua grande maioria, a 

partir do contato entre os próprios professores – o que reitera a idéia de que os professores 

são um dos principais catalisadores da internacionalização. Para ele: 

 

“Eu acho que a CCInt poderia ser mais ativa. (...) O que a gente faz muito são 
as parcerias não-oficiais [ou acordos informais], por conta dos meus contatos e 
dos vínculos de outros professores no exterior”.  

 

4.3.1.6 Obstáculos à Internacionalização 
Tendo em vista que as ações de internacionalização demandam um montante significativo 

de recursos financeiros, o principal obstáculo apontado pelos entrevistados na área de 

medicina foi a falta de investimento, bolsas e auxílios para que a unidade pudesse 

desenvolver suas atividades internacionais – tais como o envio de professores para a 

realização de cursos de pós-graduação no exterior.  De acordo com o Prof. Terra Filho: 

 

“A USP (...) tem todos os pré-requisitos para ser uma universidade mundial: ela 
tem pesquisa de alta qualidade, absoluta liberdade para se fazer pesquisas e 
condição de ter uma agilidade burocrática para fazer o gerenciamento de tudo 
isso, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Quer dizer, a USP possui os 
pré-requisitos para se tornar uma universidade mundial, mas ela não tem o 
dinheiro para fazer este gerenciamento da liberdade de pesquisa e da qualidade 
da pesquisa. Então, nós dependemos muito do financiamento das agências do 
Estado, às vezes, de agências privadas, mas principalmente da Fapesp, que eu 
acho que é o grande financiador da USP e da Faculdade de Medicina”. 

 

No entanto, as agências de fomento também possuem recursos limitados, o que também 

dificulta o avanço da internacionalização nas unidades. De acordo com o Prof. Silva de Sá: 

 

“Falta apoio financeiro para, principalmente, a concessão de bolsas [de estudo 
no exterior]. Por exemplo, a Fapesp não possui mais [um programa de auxílio] 
que era o grande incentivador dos pós-doutorados no exterior”. 

 

Nesse mesmo sentido, o Prof. Marques Júnior aponta a falta de recursos financeiros como 

um entrave ao processo de internacionalização, no sentido de impedir ou dificultar a criação 

de laboratórios com tecnologias mais avançadas – o que teria uma grande contribuição para 

as pesquisas desenvolvidas pela escola. Além disso, as agências de fomento – como Capes, 



 169 

CNPq e Fapesp – muitas vezes não possuem recursos suficientes para auxiliar o grande 

número de professores que as procuram em busca deste auxílio. Segundo este professor: 

 

“A gente não tem, por exemplo, dinheiro suficiente para ter laboratórios de 
ponta. (...) Eu acho que [um dos obstáculos] é a falta de investimento. Apesar da 
Fapesp ter muitos recursos, a concorrência pelo auxílio da Fapesp é muito 
grande. E eu acho que, nas outras instituições, como Capes e CNPq, os recursos 
são muito limitados pra gente”.  

 

O Prof. Marques Júnior também argumenta que a verba que os programas de pós-graduação 

recebem para realizar suas atividades – não apenas as ações de internacionalização – é 

muito restrita. Mesmo que o programa tenha nota 7 na avaliação da Capes (como é o caso 

do Programa de Pós-Graduação em Neurologia da FMRP, coordenado por este professor), a 

verba destinada ao programa não reflete a evolução do programa, no que diz respeito à 

internacionalização. Assim, mesmo nos casos em que houve aumento da nota do programa, 

a verba destinada ao mesmo não tem aumentado de maneira proporcional às suas 

necessidades – seja para a manutenção das ações de internacionalização, seja para o 

fomento de novas atividades internacionais. Para o Prof. Marques Júnior: 

 

“[Um outro obstáculo à internacionalização] é que a verba do programa é 
muito restrita. Os programas de nível 7 não recebem por serem nível 7; eles 
recebem pelo histórico deles. Então, a disparidade é enorme. O nosso programa 
[de Pós-Graduação em Neurologia] é paupérrimo, está a beira da falência. Se 
você pega um programa que tenha nível 6, não 7, com o mesmo número de 
alunos, ganha três ou quatro vezes mais que a gente da CAPES e têm o triplo de 
bolsa do que nós temos. Então, a gente entende que, como são todos nível 7, 
deveria ter uma distribuição de verba proporcional ao nível 7 ,  e não com 
relação ao histórico do programa. (...) O Programa de Neurologia era um 
programa pequeno e, rapidamente, passou de C para 7. Então, em poucas 
gerações, em poucos triênios a gente mudou radicalmente. E a gente continua 
ganhando, hoje, basicamente o que a gente ganhava quando era nível C, sendo 
que o programa está três vezes maior hoje. Então, não houve uma 
correspondência da parte da CAPES pelo fato de a gente ter melhorado muito. 
(...) A situação é complicada, porque a gente recebe praticamente a mesma 
verba para instruir muito mais gente, com muito mais docentes. Então, em 
alguns pontos, foi até prejudicial ser nível 7. Por exemplo, a gente não tem 
direito à verba da Comissão de Graduação da Faculdade de Medicina. A 
grande vantagem que teria, do ponto de vista financeiro, é que agora eu posso 
dispor da verba como eu quero, então eu posso pegar a minha verba e criar 
uma bolsa, eu posso tirar uma bolsa e colocar para distribuir para os 
laboratórios, por exemplo. Só que a verba é quase a mesma, não aumentou 
10%. Mas antes, eu tinha essa verba e, quando ela acabava, a Comissão de Pós-
Graduação podia me fornecer mais recursos – verba do campus, da faculdade. 
Hoje eu não tenho mais esse direito. (...) Não houve auxílio efetivo com a 
obtenção da nota 7”. 
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A morosidade da realização dos convênios também foi apontada como um grande obstáculo 

ao processo de internacionalização – não apenas da unidade, mas da USP como um todo. 

De acordo com o Prof. Silva de Sá, o excesso de burocracia envolvido nos processos de 

intercâmbio e estágio no exterior tem gerado reclamações por parte do corpo discente e 

levou à criação de uma entidade internacional de estudantes de medicina, que facilita tais 

intercâmbios. Segundo ele: 

 

“Os alunos de graduação estão fazendo um questionamento, porque a USP fez 
uma portaria em que ela exige que haja o convênio para que um aluno faça o 
intercâmbio. Essa formalização burocratiza demais o processo. Não por parte 
dos nossos parceiros no exterior, mas pela USP, do ponto de vista burocrático. 
Ás vezes o aluno pede um estágio e, quando vem a resposta ou o convênio 
firmado, ele já terminou o estágio. Isso é uma coisa comum, porque se for 
esperar formalizar o acordo, o prazo dele já terminou. Os nossos alunos 
criaram uma entidade internacional que promove o intercâmbio, chamada 
International Federation of Medical Studants Association”. 

 

A burocracia existente para a formalização dos convênios internacionais possui efeitos 

negativos para a universidade. Por um lado, a morosidade das vias formais acaba por 

estimular a realização de acordos informais, que são mais frágeis, uma vez que dependem 

do contato inter-pessoal entre os docentes das universidades envolvidas – docentes estes 

que podem sair da universidade ou perder o contato, o que levaria ao fim do acordo. Por 

outro lado, os professores também podem se sentir desestimulados a buscar um acordo com 

uma instituição de ensino internacional, sabendo de antemão das dificuldades de uma 

possível formalização; ou seja, alguns professores podem desistir da realização de um 

acordo, prejudicando, assim, o processo de internacionalização nas unidades. De acordo 

com o Prof. Terra Filho: 

 

“Eu acredito que a maioria [dos professores] aqui da Faculdade de Medicina 
não deve fazer acordos formais, porque nós tentamos resolver a maioria dessas 
coisas por aqui mesmo. Tudo o que vai para a Cidade Universitária entra em 
um gigantismo excessivo, pois a universidade é um absurdo de grande. (...) 
Então, apesar de eu achar que a falta de formalização é uma coisa ruim, a 
formalização também é deletéria sob alguns aspectos. (...) Muitas vezes, as 
exigências, os direitos e deveres são até impeditivos.Eles engessam o processo e 
a pessoa desiste de fazer o acordo”. 
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Um outro obstáculo ao processo de internacionalização seria o idioma. No âmbito 

acadêmico, se um indivíduo possui interesse em realizar algum curso no exterior, é 

necessário que ele tenha conhecimento de outros idiomas – especialmente da língua 

inglesa, que é muito utilizada no âmbito acadêmico. E nem sempre os alunos e professores 

têm o domínio de outros idiomas, o que poderia ser um impedimento para as ações de 

internacionalização. O Prof. Marchini acredita que esta seja uma das dificuldades que 

impedem o avanço do processo de internacionalização em sua unidade. Porém, ele 

argumenta que este seria um obstáculo secundário, facilmente superado, uma vez que, 

havendo interesse entre as partes, os alunos e professores podem aprender o idioma e 

realizar suas atividades no país de destino. Segundo este professor: 

 

“Eu acho que a gente só não tem mais isso [intercâmbios, etc] porque existe 
uma dificuldade de o aluno ser aprovado nos exames de língua. Uma grande 
dificuldade é a língua, é a maneira de se comunicar. Mas eu acho que o nível de 
interesse é tão grande dos dois lados, que a língua se torna uma coisa 
secundária”. 

 

Em alguns casos, os próprios docentes podem oferecer um pouco de resistência à inserção 

internacional dos programas, seja devido às dificuldades de adaptação frente a outras 

culturas ou, também, às barreiras lingüísticas. Porém, considera-se que tal resistência é 

pouco significativa, uma vez que é atribuída a uma minoria do quadro de professores. De 

acordo com o Prof. Silva de Sá: 

 

“Acho que não há muita resistência [ao processo de internacionalização]. É 
lógico, tem aquele professor que ás vezes desdenha ou não se importa com essa 
questão. Mas eu não posso colocar isso aqui, pois são exceções. São pessoas 
que não se sentem bem indo para o exterior, têm dificuldades [devido à] 
barreira lingüística, de adaptação. Tem pessoas que, às vezes, são mais 
sistemáticas e não se aventuram a uma coisa dessas, não vão para o exterior, 
não fazem um pós-doc. E aí esse indivíduo cria na sua mente uma idéia de que 
não precisa ir lá aprender (...).” 

 

A resistência à internacionalização por parte dos professores dos programas de pós-

graduação também pode advir da pressão que existe sobre eles no sentido de estarem 

publicando, com grande freqüência, artigos em periódicos internacionais, para que o 

programa consiga manter ou melhorar sua nota na avaliação da Capes. Assim, alguns 
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professores, que não alcançam um determinado nível de rendimento neste aspecto, podem 

se sentir ameaçados pela internacionalização do curso. Segundo o Prof. Marques Júnior: 

 

“Existe a queixa por parte daqueles professores que não preenchem os 
requisitos para fazer parte do programa; alguns docentes do departamento que 
devem ser excluídos do programa, porque a gente exige um mínimo para entrar. 
Quer dizer, todo docente tem que ter pelo menos uma publicação internacional 
(Qualis A) e uma publicação internacional (Qualis B) por ano, que é o mínimo 
para a gente manter a nota 7. Então, quem não tiver, é excluído. É claro que a 
gente não leva isso tão à risca, mas algumas pessoas se sentem ameaçadas, pois 
não têm essa performance – não que não tenham capacidade, mas que, às vezes, 
gosta mais de clínica ou não gosta de escrever, por exemplo. Então, algumas 
pessoas não conseguem manter esse nível exigido e isso, realmente, cria 
problemas”. 

 

 

4.3.1.7 Benefícios e Riscos da Internacionalização 
Dentre os principais benefícios advindos da internacionalização encontram-se a troca de 

experiências, a diversidade de idéias, a abertura de novos horizontes, o aprendizado de 

outros idiomas e, conseqüentemente, uma formação mais completa tanto para os alunos 

quanto para os professores que realizam cursos no exterior. De acordo com o Prof. 

Marchini: 

 

“Um dos benefícios [da internacionalização] é a diversidade, a miscigenação 
de idéias, o encontro, a abertura de novos horizontes. O conhecimento da língua 
também, o conhecimento de uma outra realidade de vida, eu acho que isso é 
importante. (...) Então, a internacionalização é importante em todos os aspectos 
de incentivo, de estímulo, de desafio. (...) É a formação de pessoal [recursos 
humanos]”.  

 

O Prof. Terra Filho destaca a troca de experiências entre os indivíduos, que beneficia não 

só o aluno ou professor que vai para o exterior, mas o programa como um todo, uma vez 

que as experiências vividas por cada indivíduo contribuem para o amadurecimento 

científico do próprio programa de pós-graduação. Assim, é possível que o programa atinja 

um nível de maturidade tal, no qual os pesquisadores brasileiros consigam dialogar em pé 

de igualdade com pesquisadores de instituições estrangeiras mais desenvolvidas nessa área 

(no caso, pneumologia). Além disso, este professor argumenta que, em um primeiro 

momento, a ênfase se encontra na internacionalização do corpo docente, mas que os alunos 
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– até mesmo pelo fato de eles serem orientados por professores que têm adquirido, cada vez 

mais, uma experiência internacional – são o objetivo final da internacionalização do 

programa. Segundo o Prof. Terra Filho:     

 

“A riqueza de se discutir com um professor ‘face a face’ é muito grande; a 
experiência de montar o método novo, isso traz um enriquecimento muito 
grande. Eles [os professores visitantes] passam três tardes aqui na 
universidade, mas é uma coisa riquíssima. Eu não acho que a vinda do 
professor aqui seja a ação mais importante; é muito importante também a gente 
mandar o aluno para lá. Nós [o Programa de Pós-Graduação em Pneumologia] 
estamos em uma fase inicial da internacionalização. Então eu acho que depende 
muito de nós, os orientadores, nessa fase inicial. Mas o foco final vai ser o 
aluno, porque depois que os professores estiverem ‘internacionalizados’, o 
aluno vai discutir num plano nosso. E, cada vez mais, eu acho que está havendo 
um refinamento dos nossos orientadores. (...) Por isso que nossa nota na 
avaliação da Capes é 6: eu não diria que nós temos um plano absolutamente 
igual com as instituições do exterior, mas nós já podemos, pelo menos, 
conversar com elas. Nós não somos iguais a eles, mas já podemos dialogar 
perfeitamente com eles. Então, eu acho que o outro plano é o aluno sair daqui, 
porque esse aluno já terá tido um grau de diferenciação de qualidade aqui 
conosco [na USP] e depois ele vai para o exterior (...) Quer dizer, ele não vai lá 
apenas para aprender; o indivíduo já tem que ir para lá sabendo, dominando 
80% do que vai ser exposto para ele”.  

 

As atividades internacionais – tais como o intercâmbio de alunos e professores e a 

realização de cursos de pós-graduação no exterior – também contribuem para reduzir o grau 

de endogenia dos programas. Apesar de não utilizar o termo “endogenia” expressamente, o 

Prof. Marchini argumenta que quando um aluno faz um curso em outra instituição, ele 

vivencia outra realidade, entra em contato com pessoas que pensam de maneira 

diferenciada a respeito de um mesmo assunto e, assim, desenvolve seu pensamento crítico. 

É interessante notar que a fala deste professor não se restringe a instituições de ensino 

superior estrangeiras, apenas. Para ele, a formação em uma instituição diferente – inclusive 

no âmbito nacional – possui uma contribuição importante para o desenvolvimento do 

pensamento crítico de um aluno, permitindo que ele cresça profissionalmente. De acordo 

com o Prof. Marchini: 

 

“É uma prioridade o aluno sair de um ninho, ir para um outro ninho e ver uma 
outra realidade. E, com isso, cotar o que você ouve aqui, o que você ouve em 
outro local, fazer uma terceira junção disso tudo e crescer profissionalmente. 
Eu seria contra, por exemplo, uma pessoa fazer o mestrado, o doutorado e o 
pós-doutorado na mesma instituição. Ele tem que ter um momento que ele vai 
conhecer. Hoje em dia, com a evolução, eu não sei mais se é necessária a ida de 
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todos para o exterior. Mas sair de Ribeirão Preto e ir para uma escola 
diferente, que pode estar localizada até no mesmo local físico, mas que tenha 
um pensamento crítico diferente acerca da mesma ciência. E nesse ponto eu 
acho a internacionalização fundamental”. 

 

É possível perceber que há uma predominância dos benefícios acadêmicos – relativos à 

ampliação do horizonte acadêmico, redução do grau de endogenia de um programa, a troca 

de idéias e de experiências – o que condiz com a predominância de razões acadêmicas para 

a internacionalização desta área de conhecimento.  

 

A internacionalização também proporciona benefícios de cunho cultural. Para o Prof. Silva 

de Sá, esse benefício é primordial para o aluno de graduação, uma vez que o período de 

intercâmbio desses alunos, geralmente, é menor do que o da realização de um curso de pós-

graduação. No entanto, para o aluno de pós-graduação o foco está localizado na pesquisa. 

De acordo com este professor:  

  

“No período de graduação, trata-se mais de uma exposição cultural. Até porque 
a duração média é de um mês, ou seja, é um período curto. Então tem muito 
desse aspecto cultural mesmo”. 

 

Além do benefício cultural, mediante a exposição do indivíduo a uma nova cultura, novas 

tradições, costumes e idéias, o Prof. Terra Filho acredita que haja um ganho de aprendizado 

acerca de diferentes modos de se administrar uma ciência. Assim, a experiência 

internacional proporcionaria uma troca de modelos de organização e de gerência de 

pesquisas, por exemplo, que também é considerado como algo de grande relevância. Para 

este professor: 

 

“A exposição à uma outra cultura, isso aí é uma coisa que eu acho fantástica. 
Quer dizer, nós vamos formar o nosso pesquisador por meio deste choque de 
culturas. Também há o ganho da administração da ciência. Os estrangeiros 
fazem isso nos grandes centros de uma maneira completamente diferente da 
nossa. (...) Então, eu acho que assim que nós, orientadores [do Programa de 
Pós-Graduação em Pneumologia], terminamos a nossa internacionalização, o 
passo seguinte será inserir o maior número possível de alunos no exterior, pois 
o indivíduo vai ser visto com uma cultura diferente, a qual ele vai internalizar, 
assim como a gerência da pesquisa, que também é diferente no exterior. O apoio 
lá é diferente, a organização do sistema é diferente, os deveres e direitos são 
diferentes (...)”.  
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Por fim, o Prof. Marques Júnior menciona a existência de um círculo virtuoso, no qual o 

processo de internacionalização, após atingir um grau mais avançado, se auto-sustentaria. 

Por exemplo, os programas de pós-graduação que atingiram os níveis 6 e 7 na avaliação da 

Capes tendem a manter ou buscam aprimorar suas ações de internacionalização, de forma 

que o grau de internacionalização não possa regredir, mas apenas se manter ou avançar. 

Para este professor: 

 

“Eu acho que esse movimento [de internacionalização] se transforma em um 
círculo virtuoso. À medida que a gente [professores e alunos] participa mais 
daquilo que está acontecendo em Neurologia, a gente vai progredindo cada vez 
mais. A internacionalização vai mantendo a internacionalização. Então, na 
medida em que nos empenhamos em nos manter no nível 7 ou 6, a gente vai 
participando mais, quer dizer, a gente entra nesse ciclo e não sai mais. É um 
ciclo auto-sustentável”. 

 

Se, por um lado, a internacionalização proporciona benefícios às universidades e suas 

unidades, por outro lado, existem riscos resultantes deste mesmo processo. A atual 

realidade brasileira – altos índices de desemprego, difícil inserção no mercado de trabalho – 

pode desestimular os indivíduos que estão no exterior a voltar para o país, dando origem ao 

problema da evasão de cérebros (ou brain drain).  

 

De acordo com o Prof. Silva de Sá, muitas vezes o indivíduo retorna do exterior e não 

consegue seguir carreira, não é absorvido pelo mercado de trabalho: 

 

“O profissional chega aqui [no Brasil] e a universidade não contrata ninguém, 
não tem mercado. As federais, atualmente, não absorvem quase ninguém, não 
abrem concursos, não tem nada”. 

 

Por outro lado, o Prof. Terra Filho aponta que o brain drain não é uma realidade em seu 

programa de pós-graduação. Apesar de ser um risco real, dadas as condições de baixa 

perspectiva de emprego e crescimento profissional no Brasil, o número de pessoas que 

retornam ao país tem sido muito mais significativo do que aqueles que resolvem continuar 

no exterior. Segundo ele: 

 

“Eu acho que o brain drain é uma perspectiva. Mas a nossa [do Programa de 
Pós-Graduação em Pneumologia], por ser pequena, ela não é real. Eles 
[professores e alunos] vão e voltam. (...) Agora, é uma situação perfeitamente 
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lógica. (...) Quando esses indivíduos voltarem para o Brasil, o que eu posso 
oferecer para eles? Será que eu posso oferecer um emprego para eles na USP? 
Nem isso eu posso garantir. Será que terão um emprego? Serão pesquisadores 
da USP? Eu não sei. (...) Mas, na Pneumologia, (...) eu acho que a 
probabilidade de acontecer isso ainda é pequena, as pessoas ainda voltam, 
ainda existe essa perspectiva de eles voltarem e ter alguma coisa para fazer 
aqui”.   

 

Um outro risco que se coloca é o de os intercâmbios serem pautados por uma relação de 

absorção de conhecimento ao invés de uma troca de conhecimento propriamente dita. Na 

verdade, o Prof. Marques Júnior não encara esta situação como um risco, mas sim como 

uma realidade. Ele reconhece que os pesquisadores, pelo menos em sua área de 

conhecimento, têm aprendido mais com os estrangeiros do que ensinado a eles. No entanto, 

este professor argumenta que essa situação está mudando: 

 

“É, nós aprendemos mais do que ensinamos. Quer dizer, a gente mais tem a 
colaboração deles [estrangeiros] para desenvolver as nossas pesquisas do que a 
gente ensina para eles. Mas está melhorando, a gente está apresentando coisas 
novas também”.  

 

O Prof. Marchini entende que, em algumas áreas, existe absorção de conhecimento – que 

ocorre no sentido Norte-Sul, ou seja, a partir dos países desenvolvidos, em direção aos 

menos desenvolvidos. Porém, ele argumenta que existem muitos programas de pós-

graduação que já possuem maturidade intelectual suficiente para evitar este tipo de 

situação. Assim, não se pode falar que os pesquisadores brasileiros apenas copiam ou 

reproduzem o conhecimento que lhes é passado no exterior; muitos deles já têm condição 

de contribuir efetivamente para o avanço do conhecimento, exercendo influência e trocando 

experiências e idéias com os pesquisadores estrangeiros. De acordo com este professor: 

 

“[Intercâmbio] é buscar conhecimento e trocar conhecimento; as relações são 
equilibradas. Existem algumas escolas, algumas áreas, em que o conhecimento 
é dirigido do Norte para o Sul e não ao contrário. Mas eu acho que isso é uma 
coisa que a gente tem que evitar. E nós estamos em condição de evitar isso. 
Esses programas que possuem nota 7 [na avaliação da Capes] definitivamente 
conseguem fazer isso tranqüilamente. Se você for pesquisar o número de 
citações que os docentes desse programa de Neurologia possuem, você vai ver 
que alguns têm cerca de quinhentas citações, o que é um número ótimo. Cem, 
cento e cinqüenta, quatrocentas citações é uma coisa muita expressiva. (...) uma 
das críticas que eu não gosto de ouvir é que a hora que você está indo para o 
exterior, você está indo simplesmente para copiar coisas e aplicar aqui. (...) O 
docente que pensa assim está errado, está fora do mundo. A internacionalização 
é justamente o contrário: é a possibilidade de você influenciar 
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internacionalmente, não de simplesmente usar as coisas que são produzidas no 
exterior. Mas eu acho que tem um grupo significativo de pessoas que pensam 
que nós só estamos internacionalizando para trazer coisas para cá. Na minha 
opinião, quem pensa assim está errado”.  
 

 

O Prof. Marchini reitera sua visão de que a internacionalização não se limita às trocas 

realizadas com instituições estrangeiras, mas que o processo de internacionalização 

engloba, também, as trocas de conhecimento e experiências entre as instituições de ensino 

superior brasileiras. Segundo ele: 

 

“Às vezes, existe um centro de pesquisa no Rio de Janeiro que faz a mesma 
coisa que eu faço [aqui na USP]. E, de repente, eles fazem de um jeito 
totalmente diferente do meu jeito. O fato de eu sair de Ribeirão Preto ou de um 
aluno ir para o Rio de Janeiro está propiciando essa aquisição de 
conhecimento, essa internacionalização. Eu não estou me prendendo ao país, 
Brasil, eu estou colocando o Brasil dentro de um processo global. Eu estou 
removendo as fronteiras entre Brasil e Inglaterra do mesmo jeito eu estou 
tirando as fronteiras entre São Paulo e Rio de Janeiro. Porque não pode haver 
aí uma troca [uma internacionalização]? Desde que os dois sejam avaliados por 
critérios que sejam válidos em Tóquio, em Londres, em Paris. (...) Devemos 
buscar o melhor onde ele estiver, desde que o padrão deles seja um padrão 
universal”. 

 

 

4.3.2 Internacionalização do Ensino Superior: o caso da Engenharia 
 

4.3.2.1 Histórico e Estrutura da Escola Politécnica e da Escola de 
Engenharia de São Carlos. 

 

4.3.2.1.1 Escola Politécnica 

A Escola Politécnica foi criada em 1893 e incorporada à USP somente em 1934. Possui 15 

Departamentos de Ensino e Pesquisa ocupando uma área construída de 141.500 m2 (9 

prédios). A Poli oferece a seus alunos a oportunidade de estágios em 323 convênios/ 

contratos com empresas. No total são 473 docentes, sendo: 434 com titulação mínima de 

doutor; 327 em tempo integral e 509 funcionários.  
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A área de Relações Internacionais (CRInt) é responsável pelo incentivo e divulgação aos 

alunos das oportunidades de mobilidade acadêmica (31 Convênios Internacionais com 27 

diferentes países). 

  

Os Cursos de Graduação compreendem 10 cursos semestrais, sendo 3 cursos quadrimestrais 

cooperativos com a indústria (4.524 alunos). A Pós-Graduação possui 16 cursos de 

Mestrado com 1.312 alunos, enquanto o doutorado conta com 827 alunos. Há também 

1.915 alunos especiais cursando disciplinas na pós-graduação da Poli.  

 

As fundações de apoio da Poli também promovem cursos de Educação Continuada, 

contribuindo com as atividades de extensão da escola. São 222 cursos contando atualmente 

com 7.777 alunos. (site Poli, 2006) Na seqüência, segue ilustração da estrutura 

organizacional da Escola Politécnica. 

Figura 14 - Estrutura Organizacional da Escola Politécnica – USP  
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4.3.2.1.2 Escola de Engenharia de São Carlos (EESC). 

A Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-USP) foi criada pela Lei Estadual nº 161, em 

1948, e implantada em dezembro de 1952. O primeiro vestibular realizou-se em 1953, com 

a oferta de cinqüenta vagas para ingresso no Curso de Engenharia, com vistas às 

Habilitações em Engenharia Civil e Engenharia Mecânica. A partir do segundo semestre de 

1955, passou a Escola a oferecer os denominados Cursos de Doutoramento e, em 1956, 

estabeleceu os cursos de especialização e aperfeiçoamento. Os programas dos cursos de 

pós-graduação foram organizados em 1969 e, no ano seguinte, as atividades pertinentes 

foram regulamentadas. 

 

Em 1970, somaram-se às Habilitações em Engenharia Civil e Engenharia Mecânica, outras 

duas opções de formação: Engenharia de Produção e Engenharia Eletrotécnica, depois 

denominada Engenharia Elétrica. Em 1985, foi implantado o Curso de Arquitetura, atual 

Curso de Arquitetura e Urbanismo e, no ano de 2002, teve início o Curso de Engenharia 

Aeronáutica. Os cursos e habilitações que compõem as atividades de graduação da Escola 

caracterizam-se por uma forte interligação com as pesquisas desenvolvidas pelos docentes, 

em programas de pós-graduação, projetos individuais ou integrados e prestação de serviços. 

 

Os atuais cursos de pós-graduação stricto sensu, nos níveis de mestrado e doutorado, visam 

à formação de docentes, pesquisadores e profissionais especializados em todos os ramos do 

saber abrangidos pela Escola. Para os cursos de pós-graduação em Engenharia Hidráulica e 

Saneamento – programa que foi objeto de estudo nesta pesquisa – são exigidas 2 disciplinas 

obrigatórias. 

 

As atividades de pós-graduação lato sensu da EESC-USP desenvolvem-se através do 

oferecimento de cursos de especialização de longa duração. O ensino propiciado pela 

Escola compreende também algumas modalidades de cursos de extensão universitária. 
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Compõem a Escola, atualmente, nove Departamentos e três Centros. Em seus cursos de 

graduação há 1244 alunos matriculados e nos de pós-graduação, 1382. Encontra-se em 

atividade 204 servidores docentes e 326 não-docentes. (site EESC, 2006). Na seqüência 

apresenta-se a estrutura organizacional da EESC:  

Figura 15 - Organograma da EESC  
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4.3.2.2 Políticas de Internacionalização e Prioridades 
De maneira geral, os professores desta área entendem que a internacionalização é uma 

questão necessária e de grande importância para a USP e para a própria escola. Para a área 

de Engenharia, o Prof. Adnei Melges de Andrade, Presidente da CRInt-Poli, argumenta que 

a internacionalização contribui para que os profissionais tenham uma noção maior do que 

acontece em outros países nesta área e para que eles aprendam outros idiomas – enfim, a 

internacionalização ajuda na formação e capacitação dos engenheiros. Para este professor:  

 
“Eu não tenho dúvida de que a internacionalização é importante. Para a 
formação competitiva de nossos profissionais, é preciso conhecer o que 
acontece em outras paragens, é preciso conhecer outras línguas. A 
internacionalização pressupõe uma comunicação fluente, fácil; (...) é quase um 
bônus a pessoa falar pelo menos uma língua a mais. Dando um exemplo, na 
área de engenharia, não há escolas européias que formem engenheiros que não 
saibam mais de uma língua. Ou seja, a nativa e pelo menos mais duas. Uma 
num nível de fluência e outra no nível de domínio. De modo que, para formar 
profissionais competentes, a internacionalização é necessária”.  

 

O Prof. Melges de Andrade também percebe que a internacionalização tem sido uma 

prioridade para a USP, em todos os níveis – graduação, pós-graduação e extensão. Este 

professor ressalta que todos os pró-reitores têm destacado a importância da 

internacionalização em seus pronunciamentos. Tal fato pode significar que existe um 

reconhecimento por parte da alta administração da USP no que diz respeito à importância 

do processo de internacionalização nesta universidade. De acordo com o Prof. Melges de 

Andrade: 

 
“A internacionalização é uma prioridade em todas as áreas: graduação, pós-
graduação, pesquisa e também cultura e extensão. Todos os Pró-Reitores, em 
seus diversos pronunciamentos, (...) destacaram a importância da 
internacionalização nas suas respectivas áreas”. 

 

O Prof. José Roberto Cardoso, Chefe do Departamento de Engenharia de Energia e 

Automação Elétricas (da Escola Politécnica da USP), entende que a comunidade acadêmica 

desta universidade tem dado muita importância aos relacionamentos internacionais. Ele 

também aponta os discursos dos candidatos à Reitoria como um indício deste 

reconhecimento da importância da internacionalização. Para ele: 
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“No meu ciclo de amizades, eu vejo que todo mundo tem um relacionamento 
internacional. Todos, sem exceção, de modo que comunidade acadêmica inteira 
está envolvida nisso. Eu acho que a comunidade dá uma importância muito 
grande a esse tipo de relacionamento. Além disso, é o que tem sido preconizado 
por todos os candidatos a Reitor”. 

 

A colocação da internacionalização como uma das prioridades no nível da pós-graduação, 

durante a gestão do Reitor Melfi, também é entendida como uma política de 

internacionalização da USP e pode indicar um reconhecimento formal existente por parte 

desta universidade com relação à relevância do processo de internacionalização. Para o 

Prof. Francisco Antonio Rocco Lahr, Diretor da Escola de Engenharia de São Carlos 

(EESC), tal reconhecimento impulsiona a realização de ações voltadas para a 

internacionalização. Apesar de a USP e, mais especificamente, de a Escola Politécnica (EP-

USP) possuir uma tradição de internacionalização, devido às suas origens, o 

posicionamento formal do Reitor fez com que este processo se acelerasse, tanto na 

universidade quanto nesta unidade. Segundo o Prof. Rocco: 

 
“Quando há quatro anos, assume o Reitor Melfi e ele coloca entre seus dez 
pontos de ação a internacionalização – aspecto que não estava presente de 
maneira tão clara na programação dos reitores anteriores – isso faz com que as 
ações [de internacionalização], que antes eram episódicas no nosso meio, 
comecem a ter um amparo da instituição, um amparo mais claro e mais 
decisivo. Na USP já existia essa tradição da internacionalização. (...) Quando 
nós iniciamos nossa unidade aqui, em 1953, nós tínhamos professores italianos 
que vinham dar aulas para nós, tivemos professores alemães que vinham dar 
aulas para nós. E, inclusive, alguns professores italianos davam aula em 
italiano. E, mais recentemente, no final dos anos 60 e início dos anos 70, 
tivemos professores belgas que vieram especialmente no Instituto de Física e 
Química e davam aulas para os alunos de Engenharia. Mas a ação decisiva de 
um Reitor, que coloca a internacionalização nos seus dez pontos principais, 
acabou fazendo com que a convergência fosse um pouco mais acelerada. (...) A 
canalização [deste processo] foi a partir de uma decisão do Reitor que sentiu 
essa necessidade. O Prof. Melfi tem uma passagem internacional muito forte, 
então ele sente a importância disso, sabe da importância, inclusive, para a 
sobrevivência da universidade enquanto um agente que vai ter uma 
interferência positiva na interpretação, no diagnóstico e na resposta para os 
problemas – não só nossos, mas problemas gerais da humanidade”. 

 

Neste mesmo sentido, a Profª Maria do Carmo Calijuri, Coordenadora do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Hidráulica e Saneamento (EESC), argumenta que o papel da 

gestão do Reitor Melfi (o reconhecimento da internacionalização como uma prioridade da 

pós-graduação e a atuação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, por exemplo) contribuiu para 
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dar continuidade ao processo de internacionalização na universidade, agilizando os 

procedimentos para a formalização dos convênios com IES estrangeiras e promovendo a 

conscientização dos professores desta universidade acerca da relevância do processo de 

internacionalização. Para esta professora: 

 
“Nesta gestão, como um dos principais objetivos do professor Melfi, a 
professora Sueli, na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, trabalhou-se muito na 
direção da internacionalização dos programas de pós-graduação. Eu participei 
de uma comissão que fez o levantamento da internacionalização nos programas 
de pós-graduação na USP e o que nós detectamos foi que, esses programas já 
consolidados, com nota 7, sempre foram internacionais, quer dizer, sempre 
caminharam para a internacionalização. Na verdade, o que faltava era a 
formalização. Porque, o que ficou aparente é de que os convênios existem, mas 
como a parte burocrática era lenta, então ficavam entre os professores [acordos 
informais]. Então, o grande impulso que teve foi, justamente, agilizar esses 
convênios para que se tornassem institucionais. (...) E isso acabou abrindo a 
mente dos professores; houve uma conscientização acerca da importância da 
internacionalização”. 

 

Em um primeiro momento, pode-se pensar que tal política teria sido imposta, de cima para 

baixo – a partir de um posicionamento da administração para as unidades da USP (sentido 

top-down). No entanto, o Prof. Rocco esclarece que tal posicionamento por parte da alta 

administração se deu a partir de uma demanda já existente por parte das escolas. Assim, 

este professor acredita que a política de internacionalização da USP ocorreu no sentido 

bottom-up. Segundo ele: 

 
“Eu acho que ele [o Reitor Melfi] previu essa política justamente por sentir que 
já havia manifestação das escolas. É uma coisa que veio de baixo para cima. 
Antes de ser Reitor, o professor Melfi tinha sido Pró-Reitor de Pós-Graduação. 
Então, ele tinha idéia muito clara do que se passava nas diferentes unidades. E, 
sabendo dessas ações individuais das unidades, tomou a iniciativa e 
institucionalizou. Não foi de cima para baixo, foi de baixo para cima. Ele 
somente captou [essa demanda de internacionalização] e pôs em prática”. 

 

No que diz respeito às políticas de internacionalização da USP, o Prof. Melges de Andrade 

menciona a existência de uma política, emanada pela CCInt-USP, no sentido de as unidades 

realizarem convênios com IES estrangeiras e montarem suas próprias CCInts. 

 

No entanto, tais políticas de internacionalização não estão claras para todos os professores 

desta unidade. Se, por um lado, há a percepção de que a internacionalização tem sido 

incentivada pela USP nos últimos anos, por outro lado, alguns professores acreditam que tal 
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política precisa ser formalizada, institucionalizada e divulgada entre as unidades. De acordo 

com o Prof. Eduardo Cleto Pires, Chefe do Departamento de Hidráulica e Saneamento 

(EESC): 

 
“Eu acho que talvez exista uma política de internacionalização da USP, mas ela 
está mal divulgada. Ainda está nos planos da Profª Sueli. O que a gente vê é só 
o que transparece; é, por exemplo, o esforço do diploma duplo ou (...) a 
realização de convênios com outros países, além da França – como a 
Alemanha. Acho que existe um empenho de fazer mais convênios com a 
Alemanha, ouvi qualquer coisa assim, mas não posso precisar”. 

 

A Profª Lívia Sato, do curso de Engenharia Elétrica da EP-USP (ex-coordenadora da pós-

graduação), argumenta que existe um incentivo à internacionalização por parte da USP, 

mas que não sabe dizer se este processo é, ou não, uma prioridade para a universidade. 

Além disso, ela menciona a existência de um plano de internacionalização que estaria sendo 

desenvolvido para os programas de pós-graduação de nota 5. Segundo ela: 

 
“Não saberia te dizer se existe uma política de internacionalização da USP. 
Existe o incentivo: eles têm um verba, uma reserva, através da CCInt, que nós 
temos usado. Mas essa verba é pouca. (...) Não saberia dizer se [a 
internacionalização] é uma prioridade, mas é importante, tanto que na pós-
graduação foi pedido de plano de internacionalização para os programas de 
nota cinco, porque seriam os potenciais para ir para nota seis, para estar 
melhorando esse conceito”.  

 

O Prof. Nelson Kagan, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Elétrica da EP-USP, também considera a internacionalização como um direcionamento 

importante, mas argumenta que não tem conhecimento de uma política de 

internacionalização, no sentido de facilitar ou de prover recursos para o desenvolvimento 

das ações internacionais do programa. Segundo ele: 

 
“Eu considero a internacionalização como algo importante, mas eu não vejo 
uma política que facilite este processo. Apesar de ter a CCInt, eu não vejo um 
plano estratégico para esse tipo de ação nas unidades. (...) Cada vez que você 
vai receber um professor visitante, você tem que cuidar dos recursos, você tem 
que descobrir o caminho das pedras. Não existe um órgão que facilite algumas 
ações”. 

 

Apesar de haver uma necessidade de formalização e de maior divulgação da política de 

internacionalização da USP, o Prof. Pires ressalta que, se houver um excesso de 
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formalização e de burocracia, o processo de internacionalização pode, inclusive, ser 

prejudicado. De acordo com este professor: 

 
“As ações de internacionalização têm ocorrido, principalmente, em nível 
informal. Não sei se precisa formalizar, porque pode começar a colocar 
barreiras [ao processo de internacionalização]. Se a formalização for uma 
folhinha de papel, em que o chefe de departamento de lá e o chefe de 
departamento daqui, e o diretor de lá e o diretor daqui têm que assinar - ou 
seja, se tiver que passar por todas as comissões – o processo se torna mais 
complicado”. 

 
 

Além de haver estratégias de internacionalização por parte da universidade como um todo, 

existem, também, estratégias próprias dos departamentos ou das unidades. O Prof. Pires 

argumenta que existe uma política de internacionalização em seu departamento, mas que 

ainda não foi formalizada, uma vez que grande parte das ações de internacionalização têm 

ocorrido a partir de iniciativas pessoais e informais. Como exemplo de estratégia de 

inserção internacional, este professor menciona a exigência da proficiência em inglês para a 

entrada de alunos nos programas de pós-graduação de sua unidade. Segundo ele: 

 

“O departamento [de Hidráulica e Saneamento da EESC] possui uma política 
própria de internacionalização, mas não está formalizada, (...) não está 
detalhada, são linhas gerais. A troca de experiência entre este departamento e 
os departamentos no exterior ainda é relativamente pequena, é muito informal. 
(...) O nosso passo inicial foi financiar os nossos alunos na participação de 
congressos internacionais, para eles começarem a ter um incentivo [para ir 
para o exterior]. (...) Começamos, também, a focar na exigência de línguas: nós 
fomos um dos primeiros programas a exigir a aprovação do aluno no Toefl”. 

 

O Prof. Cardoso (Engenharia de Automação - Poli) também esclarece que há uma política 

voltada para a internacionalização de seu departamento. Ele explica que parte dos recursos 

adquiridos para a realização de projetos em seu departamento – via fundações – é destinada 

para a vinda de um professor estrangeiro, por meio do financiamento do próprio 

departamento. Segundo ele: 

 
“Aqui no nosso departamento [Engenharia de Energia e Automação Elétricas, 
da EP-USP] nós temos uma política de internacionalização. Em função de todo 
projeto que se faz com as indústrias, com as empresas, uma porcentagem dos 
recursos obtidos é canalizada para o departamento. Isso é feito por meio das 
fundações. Então, uma parte desses recursos vem para o departamento e a 
chefia quebra esse recurso – evidentemente, ouvindo o Conselho. Então, no 
nosso departamento nós criamos um programa de internacionalização: nós 
temos sete grupos de pesquisa aqui, sete laboratórios de pesquisa; e cada 
laboratório tem o direito a trazer um pesquisador do exterior para ficar até três 
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semanas aqui e o departamento é que financia isso, com a verba que vem dos 
projetos. Este é um programa de internacionalização do departamento, local e 
recente, também; foi instituído há seis meses atrás”. 

 

Para o Prof. Kagan (Elétrica - Poli), apesar de seu programa não possuir uma política 

própria de internacionalização, as ações que têm sido realizadas neste sentido – como o 

estímulo à participação de eventos internacionais – têm contribuído para a melhoria do 

programa (tendo, como indicador, o aumento na nota da avaliação da Capes). De acordo 

com este professor: 

 
“Eu não vejo uma política forte por parte do departamento neste sentido [da 
internacionalização]. Eu acho que, por enquanto, nós estamos tentando 
‘arrumar a casa’. Nós éramos bem avaliados na CAPES, depois sofremos uma 
caída e só agora conseguimos o 6. (...) A gente fez esforços para diminuir o 
tempo dos bolsistas, dos convênios; estimular as publicações em revistas 
internacionais e nacionais. Por exemplo, de 50 a 70% da verba ProAP está 
sendo utilizado para mandar os alunos para eventos nacionais ou 
internacionais. (...) No doutorado, a ação que a gente tem, talvez, mais forte 
dentro no nosso programa é para facilitar com que os alunos participem de 
eventos internacionais”. 

 

O Prof. Melges de Andrade, da CRInt esclarece, também, que a Escola Politécnica possui 

prioridades, como a internacionalização em nível da graduação. Para ele, os programas de 

pós-graduação “possuem mecanismos próprios” para estimular a internacionalização, como 

a Capes e a Fapesp, que concedem bolsas para a realização de estudos no exterior. No que 

diz respeito às prioridades geográficas, este professor argumenta que não existe uma 

prioridade estabelecida pela EP, mas que “sido mais fácil atuar junto à Europa, pois ela está 

muito aberta, (...) realizando esforços para buscar um lugar de destaque também”. Assim, 

“os países europeus têm facilitado mais, até porque, nos Estados Unidos, as concessões 

disto [para a internacionalização] têm sido mais difíceis”. 

 

Em suma, os professores desta área percebem que a USP tem reconhecido a importância da 

internacionalização – o que pode ser entendido como uma estratégia organizacional de 

internacionalização desta universidade. No entanto, as políticas e estratégias de 

internacionalização desta universidade não estão claras para todas as unidades, tornando-se 

necessária, portanto, uma maior institucionalização e divulgação das mesmas. A despeito 

da existência de uma política geral e formal de internacionalização da USP, foi possível 

constatar que alguns departamentos e programas de pós-graduação têm desenvolvido suas 
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próprias prioridades e políticas de inserção internacional. De maneira geral, tais políticas 

têm estado voltadas para estratégias programáticas (focando, principalmente, as atividades 

relativas à pesquisa e os programas acadêmicos) e têm contribuído para o avanço do 

processo de internacionalização, ainda que também não tenham sido formalizadas.   

  
 

4.3.2.3 Ações de Internacionalização 
Diversas ações de internacionalização têm sido desenvolvidas na área de Engenharia, 

dentre as quais podem ser citadas: (i) o intercâmbio de alunos (tanto da graduação quanto 

da pós-graduação); (ii) a mobilidade do corpo docente; (iii) as publicações em periódicos e 

congressos internacionais; (iv) projetos de pesquisa conjuntos e (v) realização de convênios 

com IES estrangeiras (para intercâmbios acadêmicos ou duplos-diplomas, por exemplo).  

 

No que diz respeito às publicações, o Prof. Rocco esclarece que uma ação da EESC tem 

sido a exigência de que o doutorando só possa estar apto a defender sua tese após publicar 

um artigo em um periódico internacional. Segundo ele, no início da implantação deste pré-

requisito houve muita resistência, mas com o passar do tempo, tal ação foi aceita tanto 

pelos professores quanto pelos alunos, na medida em que contribui para o avanço da 

internacionalização dos programas. De acordo com este professor: 

 
“O aluno só defende seu doutorado se tiver um trabalho publicado ou aceito em 
uma revista internacional – e não apenas submetido. (...) No começo, queriam 
me matar. Mas agora, isso faz parte do nosso cotidiano”. 
  

Com relação aos acordos existentes nesta área, o Prof. Cardoso (Poli) aponta um acordo de 

pesquisa recém-aprovado com uma universidade italiana, a Universidade de Palermo. É 

interessante notar que, de acordo com este professor, esta universidade procurou o 

Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas da EP-USP porque este 

último tinha maior conhecimento acerca de determinado tema, que a universidade italiana 

ainda não possuía – o que indica que, em alguns departamentos desta área, os grupos de 

pesquisa conseguem interagir em pé de igualdade com os grupos de pesquisa estrangeiros, 

sem haver uma “dominação” por parte dos grupos de países desenvolvidos ou, ainda, uma 
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absorção de conhecimento, ao invés de uma troca propriamente dita. Segundo este 

professor: 

 
“Nós temos um projeto da comunidade européia, liderado pela Universidade de 
Palermo, na Itália, no qual estamos envolvidos. É um projeto que foi aprovado 
recentemente e é interessante, pois a Universidade de Palermo nos contatou 
porque tem uma competência nossa na parte de simulação de fenômenos 
eletromagnéticos que eles não têm”. 

 

O Prof. Pires (EESC) argumenta que na área de saneamento, por exemplo, seu 

departamento possui prestígio internacional, de forma que seus professores têm mantido um 

diálogo no mesmo nível dos professores de IES de países desenvolvidos. Segundo ele, tal 

fato tem contribuído para que os docentes do departamento sejam convidados para a 

participação de congressos internacionais e comissões científicas. Para ele: 

 
“Hoje, na nossa área de saneamento, a gente começa a receber mesmo esse 
respeito [internacional], tanto que agente vê os nossos colegas participando de 
congressos de internacionais, de comissões organizadoras, de comissão 
científica. E são convidados por conta desse respeito; os professores só passam 
a ser convidados no momento em que falam em um nível de igual para igual”. 
 

A Profª Sato (Poli) argumenta que os acordos internacionais realizados em sua escola têm 

como objetivo “o desenvolvimento de projetos em conjunto, de pesquisas, assim como o 

intercâmbio de idéias e de alunos”. Além disso, as pesquisas em conjunto têm gerado 

publicações com parceiros internacionais, o que é, também, uma ação de 

internacionalização. 

 

O Prof. Pires (EESC) atenta para o fato de que tais projetos de pesquisa em conjunto, em 

sua unidade, não têm sido formalizados. Em sua fala, também pode-se notar que, nas áreas 

em que o conhecimento está em um estágio mais avançado, os pesquisadores brasileiros 

têm conseguido realizar muitas trocas com seus pares no exterior – ou seja, não 

caracterizaria uma situação de aprendizado ou de absorção de conhecimento apenas por 

parte dos grupos de pesquisa brasileiros. Além disso, este professor argumenta que é 

necessário um controle ou uma formalização maior da USP com relação a estes convênios 

para que os mesmos tenham uma maior durabilidade – e não se percam, por exemplo, 

quando o professor perde o interesse naquela determinada área de pesquisa. Segundo ele: 
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“Projeto de pesquisa em parceria, não tem nenhum formalizado [no 
Departamento de Hidráulica e Saneamento da EESC-USP]. O que tem é muita 
troca em vários projetos. O anaeróbio tem-se destacado muito, pois é um tema 
em que somos muito fortes. Por exemplo, uma professora nossa tem trabalhos 
com um grupo na Inglaterra, onde ela fez o pós-doc, mas não tem formalmente, 
pelo menos pelo departamento não passou. A parceria não é formalizada pelo 
departamento. (...) Talvez a administração universitária precise ter uma visão 
mais global, começar a perceber mais essas ações, de maneira que estes 
convênios durem mais que o professor; porque esses convênios, ás vezes, ficam 
tão ligados à figura do professor que, quando o professor perde o interesse por 
aquele convênio, por algum motivo, ele se perde, ninguém mais ouve falar, 
ninguém mais tira proveito do convênio”. 

 

Os convênios assinados pelas agências de fomento brasileiras também são utilizados pelas 

escolas desta área. O Prof. Cardoso (Poli) menciona, como exemplo, os seguintes 

convênios: (i) Capes/Cofecub, entre Brasil e França; (ii) Capes/DAAD, entre Brasil e 

Alemanha; e (iii) o Programa RHAE (para a formação de Recursos Humanos em Áreas 

Estratégicas), do CNPq. Para ele, tais convênios têm permitido o desenvolvimento das 

relações bilaterais internacionais do departamento e têm sido “utilizados com freqüência 

para que o mesmo possa ter uma maior mobilidade entre os pesquisadores”. 

 

O Prof. Cardoso (Poli) também menciona que o seu departamento tem incentivado a 

participação de seus alunos em convênios de duplo-diploma. Este professor esclarece, por 

exemplo, que estes convênios incluem um sistema de equivalência de créditos, o que 

facilita a validação das disciplinas que os alunos cursam no exterior em sua universidade de 

origem. De acordo com ele: 

 
“Nós temos um convênio de duplo-diploma com a França e, agora, com 
algumas universidades italianas. E temos mais de cem alunos nossos no 
exterior. Então, isso é muito incentivado aqui na escola. Sempre é feito um 
esforço muito grande no sentido de reconhecer os créditos que eles fazem lá 
fora, por causa da equivalência; sempre no sentido de não criar confusão com 
aluno, para que ele vá”. 

 

No que diz respeito ao intercâmbio de indivíduos, a Profª Calijuri (EESC) comenta que, em 

seu departamento, existe um intercâmbio significativo de professores. Segundo ela, o 

departamento recebe professores estrangeiros para ministrar cursos concentrados – de curta 

duração – e, em contrapartida, os professores do departamento também têm ido para IES 

estrangeiras com o objetivo de dar aulas. De acordo com esta professora: 
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“Na Hidráulica, nós temos exemplos de professores estrangeiros que vieram 
para o departamento, o que deu início a uma interação na área de pesquisa. E, 
atualmente, nós recebemos professores estrangeiros para ministrar cursos, 
assim como professores nossos ministram cursos lá. Por exemplo, o Prof. 
Eugênio acabou de ministrar um curso na Espanha. (...) São cursos 
concentrados. O pesquisador vem, fica um mês aqui e pode ministrar um curso 
em quinze dias, porque para ele fica mais fácil também. (...) A mesma coisa 
ocorre com os nossos professores que vão para o exterior, que ministram cursos 
de, no máximo, um mês”. 

 

Segundo o Prof. Cardoso (Poli), os professores de seu departamento têm ido ao exterior, 

principalmente, para participarem de congressos, enquanto os professores estrangeiros 

“vêm para trabalhar com os grupos de pesquisa, mas não chegam a dar aulas”, pois 

permanecem no Brasil por pouco tempo. Às vezes, estes últimos dão palestras “que são 

abertas para todos os alunos e professores, mas, geralmente, se dedicam aos grupos de 

pesquisa”. 

 

O Prof. Melges de Andrade (CRint – Poli) chama a atenção para um fato interessante: a 

internacionalização tem ocorrido de maneira mais substantiva na pós-graduação, uma vez 

que muitos alunos e professores fazem seus cursos de doutorado e pós-doutorado no 

exterior. Dessa forma, a internacionalização na pós-graduação tem ocorrido de maneira 

mais natural, até mesmo por um movimento iniciado no passado, no qual os atuais docentes 

realizaram seus cursos de pós-graduação no exterior.  

 

No entanto, de acordo com este professor, as unidades têm percebido a importância de 

começar a internacionalização antes, ainda no nível da graduação, de forma que o processo 

continue a fluir até atingir a pós-graduação. Neste sentido, as escolas têm estimulado a 

formação de convênios de duplo-diploma – no caso da CRInt, os convênios têm sido feitos 

com IES européias, especialmente as francesas. Segundo este professor: 

 
“A Poli, assim como a maioria das unidades da USP, tem desenvolvido, de 
maneira substantiva, um processo de intercâmbio na pós-graduação. Ou seja, 
muita gente sai da Poli pra fazer doutorado e pós-doc. No passado, muitos dos 
nossos docentes fizeram mestrados e doutorados no exterior. Agora, a Poli e as 
outras unidades da USP têm tido uma idéia muito clara de que a 
internacionalização tem que começar mais cedo. A cooperação internacional 
tem que começar na graduação. Então, nós temos dado uma grande ênfase na 
graduação, porque sabemos que, junto com a graduação, vem a pós-graduação, 
vem a pesquisa. (...) Nós começamos, desde o ano de 2000, a negociar com as 
grandes escolas de engenharia européias. E eu chamo de ‘grandes’ porque há 
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uma conotação de qualidade nisso, até porque na França, que é o país com que 
a nossa  relação é mais intensa, as escolas de engenharia recebem apoio direto 
dos diversos ministérios. Elas são mais fortes, pois têm mais prestigio, têm mais 
recursos financeiros. Então, nós começamos com as grandes escolas e hoje nós 
temos cerca de vinte convênios internacionais de intercâmbio de alunos de 
graduação. A maioria com a França, produzindo o que se chama de duplo- 
diploma. (...) E temos, também, convênios com as melhores escolas de 
engenharia da Itália, da Espanha, e começamos, recentemente, com a 
Alemanha”.   

 

Este professor menciona, também, que os alunos de graduação têm realizado estágios em 

empresas estrangeiras, inclusive no Japão. Além disso, o Prof. Melges de Andrade destaca 

uma ação de conscientização dos alunos, que é feita pelo departamento. Segundo ele, os 

calouros da Escola Politécnica recebem uma explicação acerca dos programas 

internacionais disponíveis, por meio de palestras, por exemplo. Este professor argumenta 

que, cada vez mais, tem aumentado o número de alunos que já entram na Escola Politécnica 

da USP sabendo dos convênios internacionais oferecidos por ela. Tal fato pode ser um 

indicador de que os alunos de graduação estão muito interessados nas ações de 

internacionalização, ou seja, têm demandado tais ações com o objetivo de terem uma 

formação mais completa, com o diferencial da experiência internacional (maior tolerância 

cultural, proficiência em diferentes idiomas, dentre outras habilidades). De acordo com o 

Prof. Melges de Andrade: 

 
“Nós [EP-USP] estamos nesta atividade [internacionalização] desde 
2000/2001. E no dia em que nós recebemos os alunos para uma palestra sobre 
internacionalização, nós recebemos muitos alunos. A Poli recebe setecentos e 
cinqüenta novos estudantes a cada ano. Nós fazemos, então, a seguinte pergunta 
a todos os alunos – que, normalmente, temos que dividir em duas turmas, 
porque não temos auditório que caiba mais do que 350 pessoas: ‘quantos de 
vocês conhecem o programa de internacionalização, de duplo diploma, da 
Poli?’. No primeiro ano, que foi em 2002, 30% já conheciam; já sabiam desde o 
cursinho para o vestibular ou até antes. No segundo ano em diante, este número 
foi crescendo progressivamente. Hoje, quase que a totalidade, 80% dos alunos, 
respondem: ‘já sabia isso desde o colégio ou do cursinho’. Isso significa que os 
alunos não querem só um ensino de qualidade, eles querem também ter a 
oportunidade de desenvolver uma capacitação de atuação internacional”.  

  

A oferta de oportunidades em âmbito internacional tem diferenciado as universidades (entre 

IES que possuem internacionalização e IES que ainda não desenvolveram tal processo) e 

tem contribuído para a atração de alunos de qualidade, que entendam a necessidade de se 

ter uma formação internacional. Segundo o Pof. Melges de Andrade: 
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“Eu acredito que está acontecendo uma clivagem entre as boas escolas – 
universidades que se formam com uma visão internacional, que pressupõe o 
deslocamento dos indivíduos – e aquelas que não a fazem. E isso se transforma 
em um mecanismo para se conseguir novos alunos. Os bons alunos, bem 
motivados, eles sabem dessa necessidade, dessa clivagem. E eles normalmente 
vão escolher as escolas que estimulem, que dêem condições para que eles 
tenham uma formação internacional”.  

 

Nas palestras da EP-USP, são expostas, também, as oportunidades de intercâmbios na pós-

graduação. O Prof. Melges de Andrade esclarece que, para este nível, existem programas de 

“master” (mestrado), MBAs e co-tutelas, programa segundo o qual há dois orientadores e 

os participantes recebem o diploma de doutor da USP e da escola estrangeira conveniada. 

Para este professor, os alunos da graduação e da pós-graduação têm recebido todas as 

informações acerca das oportunidades de intercâmbio no exterior, o que tem contribuído 

para o aumento da internacionalização nesta unidade. Segundo ele: 

 
“Os alunos recebem as informações. (...) Hoje, então, dos nossos 750 alunos, 
nós mandamos quase 20% para o exterior. Nós estamos chegando ao número de 
quase 150 alunos enviados pra fora a cada ano, o que é bastante – até mesmo 
porque bolsas não são fáceis de se conseguir. Mas nós, explicamos logo no 
começo quais são os requisitos – ter bons resultados escolares, ter bom projeto, 
por exemplo”. 

 

Além disso, a Poli tem oferecido cursos de idiomas para os alunos, o que também tem sido 

uma ação relevante de internacionalização desta escola. De acordo com o Prof. Melges de 

Andrade: 

 
“Nós passamos a ensinar línguas na Escola Politécnica, com o apoio da 
faculdade de Filosofia, o Centro de Línguas e, também, do governo francês, em 
num momento inicial, que nos deu recursos financeiros para contratarmos 
monitores de língua francesa. Nós estamos ensinando o alemão, com o apoio do 
DAAD. (...) E está nos nossos planos a introdução da língua espanhola e da 
língua italiana. (...) Para que os intercâmbios ocorram, os alunos precisam 
saber falar outras línguas”.  

  

No que diz respeito à origem dos intercambistas estrangeiros, o Prof. Pires esclarece que 

“recentemente, o Departamento de Hidráulica e Saneamento (da EESC) começou a receber 

alunos espanhóis, que vêem fazer parte de seu curso de doutorado na escola” e que é 

necessário “começar a atrair mais gente do Norte, ao invés de receber apenas alunos da 

América Latina”. A fala deste professor pode indicar que tem existido um desequilíbrio 

entre o número de estudantes que têm sido enviados para IES de países desenvolvidos (do 
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Norte) e o número de estudantes destas IES estrangeiras que têm sido recebidos pelo 

departamento – havendo, portanto, a necessidade de atrair mais estudantes provenientes de 

países desenvolvidos.  

 

O Prof. Melges de Andrade acredita que tal assimetria nos intercâmbios pode ser explicada 

pelo fato de a cooperação internacional ser uma atividade ainda recente na Escola 

Politécnica. Além disso, ele argumenta que, nos últimos anos, esta assimetria tem reduzido 

bastante e que, cada vez mais, tem aumentado a presença de estudantes europeus na Escola 

Politécnica. Para ele: 

 
“Os países europeus e da América do Norte têm uma história bastante 
desenvolvida de cooperação internacional. Têm, portanto, parceiros em muitos 
países. Nós começamos há poucos anos, apenas. Então, nós temos muito mais 
alunos interessados em sair do que alunos estrangeiros interessados em vir para 
cá. E nós percebemos claramente essa assimetria. Depois de dois anos de 
relação com as escolas estrangeiras, quando os bons resultados dos nossos 
alunos lá fora começaram a ficar mais evidentes, nós começamos a ter um 
afluxo de lá para cá. Esse ano nós temos quarenta e um. No primeiro ano 
(2001), nós mandamos mais de vinte e recebemos nenhum. No segundo ano, 
mandamos outro tanto, talvez trinta, e recebemos dois. No terceiro ano, 
recebemos oito. No quarto ano, recebemos, talvez, quinze ou vinte. E nesse ano 
nós temos quarenta e um estudantes estrangeiros. A maioria é composta por 
franceses, italianos, espanhóis, alemães, noruegueses, suecos”.  

 

O Prof. Cardoso esclarece que as relações internacionais de seu departamento têm sido 

direcionadas, principalmente, para os países europeus, devido às linhas de pesquisa 

existentes no mesmo. Segundo ele: 

 
“No nosso caso [Departamento de Engenharia de Energia e Automação 
Elétricas, da EP-USP], a nossa linha de pesquisa começou na Europa, é 
européia. Evidentemente, difundiu para o mundo inteiro, mas os grandes centros 
de pesquisa nessa área são europeus – ingleses, franceses, alemães. Depois, a 
Ásia, em especial o Japão, conseguiu se destacar também nessa área, então nós 
temos um relacionamento com os japoneses. E os Estados Unidos 
desenvolveram também, não resta dúvida, mas ficou muito vinculado às 
indústrias, às empresas; e fica um relacionamento um pouco mais difícil de 
fazer quando envolve indústria. Embora a gente conheça vários pesquisadores 
americanos e canadenses também, nós não temos um acordo formal com eles. 
Na minha opinião, quem lidera são os europeus”.  

 

De maneira geral, os professores Rocco e Calijuri entendem que o intercâmbio de 

professores e de alunos da pós-graduação tem sido a ação mais desenvolvida pela EESC, 

devido à existência de bolsas para a realização de estudos no exterior, dos auxílios para a 
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participação em congressos internacionais e dos convênios de co-tutela assinados entre a 

USP e as IES estrangeiras. Segundo eles, o intercâmbio de professores tem sido maior do 

que o intercâmbio de alunos da pós-graduação, mas este último tem crescido muito nos 

últimos anos, de maneira reativa, devido ao aumento do número de bolsas voltadas para os 

alunos de pós-graduação. De acordo com estes professores: 

 
“As principais ações de internacionalização têm sido o intercâmbio de 
professores e o intercâmbio de alunos. Além da bolsa da CAPES – a bolsa de 
doutorado sanduíche – os doutorando têm apoio para a apresentação das 
pesquisas em periódicos internacionais, em congressos internacionais. Nós 
temos apoio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, por exemplo, nos convênios de 
co-tutela, que têm sido muito estimulados. (...) Tem também o apoio a visitas 
técnicas. (...) O que tem acontecido em maior número, até então, é o 
intercâmbio de professores. Mas está crescendo o número de alunos da pós-
graduação que vão para o exterior (...) porque o número de bolsas de doutorado 
sanduíche (PDEE) que se usa hoje – em comparação com o que se usava antes – 
é muito grande. Então, a questão da priorização nossa, é reativa: na medida em 
que a instituição de fomento disponibiliza mais recursos, nós vamos reagir mais, 
evidentemente. Agora, por exemplo, a Pró-Reitoria [de Pós-Graduação] 
aumentou o número de bolsas de 40 para 120 bolsas. E isso aumentou muito a 
demanda. Aqui na escola havia programas que nunca tinham enviado 
estudantes e hoje enviam direto. Além disso, tem sido comum, por exemplo, o 
docente não ficar só num período de pós-doc. O pessoal já tem dois, três 
períodos de pós-doc. Essa história de ‘já fiz o meu pós-doc’ não existe mais”.  

 

Na última avaliação promovida pela Capes, no triênio de 2001/2003, o Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Elétrica, da EP-USP, obteve um aumento em seu conceito, 

passando do nível 5 para o 6. A comissão de avaliadores considerou que os cursos deste 

programa se destacaram, principalmente, nos indicadores referentes a publicações 

indexadas de circulação internacional e teses de doutorado, e que apresentaram significativa 

inserção nacional e internacional. Além disso, constatou-se a existência de diversos 

projetos de pesquisa com financiamento, sendo que cerca de 25% do corpo docente recebeu 

bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq e houve a presença de um professor Fellow 

do IEEE. A comissão ainda destacou em seu relatório que houve a participação de docentes 

como editores de revistas científicas, em sociedades e comitês científicos e na organização 

de eventos nacionais e internacionais. Assim, pode-se perceber que as ações de 

internacionalização contribuíram para o aumento da nota deste programa.  

 

Para o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Hidráulica e Saneamento, da EESC, a 

comissão da Capes avaliou que, no triênio de 2001/2003, o indicador de publicações em 
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periódicos internacionais nível A mostrou-se excelente e que, embora a maior parte dos 

professores tenha obtido o doutoramento há mais de 10 anos, o programa tem se 

preocupado com o intercâmbio e com a renovação do corpo docente, fazendo, inclusive, 

contrações de doutores nos últimos anos e possibilitando intercâmbios de professores e 

alunos com instituições nacionais e estrangeiras. Assim, o aprimoramento do corpo docente 

foi considerado como “bom”, uma vez que, nos últimos 10 anos, mais de 30% dos docentes 

concluíram o doutoramento, ou estiveram envolvidos em programas de pós-doutoramento – 

o que também contribuiu para a exogenia do programa.  

 

Neste triênio, este programa obteve um aumento da nota, de 6 para 7. Dentre as 

justificativas para tal aumento, a comissão de avaliadores da Capes considerou que trata-se 

do melhor programa de pós-graduação na área de saneamento, no país, e que o mesmo tem 

se equiparado aos melhores programas internacionais do gênero. Ademais, neste último 

triênio, foram feitas mudanças estruturais importantes, que possibilitaram a correção dos 

problemas apontados em avaliações anteriores, notadamente em relação à endogenia, corpo 

docente permanente, tempo de titulação e inserção internacional. Particularmente em 

relação a esse último quesito, foram destacados os seguintes indicadores que demonstram a 

inserção e o padrão internacional alcançados pelo programa:  

 

� Produção de circulação internacional: os docentes do programa têm publicado 

em, pelo menos, 10 diferentes periódicos internacionais nível A, de elevados 

índices de impacto e meia-vida longa. Toda a produção científica do 

programa encontrou-se relativamente bem distribuída entre os docentes do 

corpo permanente. Destacou-se, também, a produção de um capítulo de livro 

(Chapter 17 - rapid filtration, do livro "small community water supplies - 

technology, people and partnership, publicado pelo International Water and 

Sanitation Centre - Delft, Holanda); 

 

� Participações internacionais: também em relação a esse indicador, os docentes 

do programa tiveram importantes participações em: (i) comitês científicos de 

importantes eventos internacionais (9th world congress on anaerobic 
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digestion - Antuérpia - Bélgica, 7th latin american workshop and symposium 

on anaerobic digestion, Mérida - México); (ii) conselhos editoriais de 

periódicos internacionais (Re/views in environmental science and 

bio/technology, Journal of Water Suply, Research & Technology, AQUA-

IWA); (iii) "key note speakers" em importantes congressos da área, realizados 

na Bélgica, Holanda e Argentina; (iv) bancas de doutorado no exterior 

(University of Wageningen - Holanda - participações de dois docentes do 

programa); (v) comitê de orientação de alunos de programas de pós-

graduação - Instituto Politécnico Nacional do México - DF; (vi) eventos no 

exterior: no triênio, vinte e nove docentes participaram de eventos 

promovidos por associações/agências internacionais. Podem ser destacadas, 

ainda, importantes atividades de consultoria internacional, notadamente na 

Colômbia e no Uruguai, e editoria de periódicos qualificados, de circulação 

internacional. O programa mantém, também, dois importantes convênios de 

cooperação internacional, com a Université de Sherbrook e com a Faculdade 

de Colônia; 

 

� Captação de recursos: foi excelente a captação de recursos nacionais em 

situação de competitividade, a exemplo da constituição de grupos temáticos, 

com recursos da FAPESP, e de programas como o PRONEX e o PROSAB; 

 

� Indicadores discentes: constatou-se que o programa tem absorvido expressivo 

número de discentes de outros países, notadamente da América Latina, tanto 

em nível de mestrado quanto de doutorado. Também foi muito expressiva a 

participação de discentes nas publicações do programa, em todos os níveis. 

Ressaltou-se, ainda, o grande esforço feito pelo programa, nos últimos anos, a 

fim de promover a participação de discentes do programa em importantes 

congressos no exterior. Particularmente no congresso mundial de digestão 

anaeróbia, realizado na Antuérpia, Bélgica, em 2001, a delegação do Brasil 

constituiu-se na quarta maior do mundo (perdendo apenas para Holanda, 
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Bélgica e Espanha), em função do elevado número de discentes de pós-

graduação do programa da USP-EESC. 

 

Assim, as ações de internacionalização deste programa de pós-graduação, tais como o 

intercâmbio de professores e dos alunos do programa, assim como as publicações em 

periódicos e a participação em congressos internacionais foram de extrema importância 

para a obtenção da nota máxima na avaliação da Capes – que significa que este programa 

possui um desempenho diferenciado e em nível compatível com padrões internacionais, ao 

menos no que diz respeito à sua produção intelectual e ao seu grau de inserção 

internacional.   

 

Com relação às ações voltadas para a educação à distância, alguns cursos possuem 

iniciativas, como a utilização de vídeo-conferência e a implantação de alguns cursos à 

distância, por exemplo. De acordo com o Prof. Cardoso (Poli), houve dificuldades no início 

do processo de implantação destes cursos, mas sua unidade conseguiu baixar os custos da 

EAD por meio da utilização de um sofware livre. Este professor argumenta que a EAD tem 

sido utilizada em conjunto com algumas formas de ensino presencial (como a realização de 

provas) e que ela poderia ser uma ferramenta de apoio ao ensino da graduação. Além disso, 

ele acredita que a EAD tem contribuído para o desenvolvimento do processo de 

internacionalização, por meio da participação de professores estrangeiros nas bancas 

examinadoras, via utilização de vídeo-conferência. No entanto, este professor ressalta que o 

desenvolvimento de tais ações tem sido impedido devido aos seus elevados custos. 

Segundo ele: 

 

“Eu acredito na educação à distância. Eu coordeno o PECE - Programa de 
Educação Continuada de Engenharia, que são os cursos de extensão – e lá nós 
implantamos a EAD. Nós temos o curso de EAD implantado. Até tivemos 
dificuldade no início, quando eu comecei a me envolver com isso. (...) Tinha 
muitas dúvidas e li bastante sobre o assunto, participei de apresentações de 
ferramentas computacionais para gerenciar. Fiquei assustado, porque o custo 
era elevado, mas nós conseguimos implantar a EAD aqui usando um software 
livre. (...) Temos alunos da África, do Equador, todos eles envolvidos no curso. 
Mas tem a questão da prova ser presencial. Então, uma vez por semestre eles 
vêm aqui, passam um período e fazem as provas. (...) O que nós queremos é que 
isso seja, de fato, uma ferramenta de uso intenso na graduação, com um 
objetivo: redução da presença do professor em sala de aula. Não é redução de 
conteúdo e (...) não haveria menos trabalho; não haveria redução da carga 
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horária dos professores. Mas a aula presencial, na minha opinião, está 
desgastando muito. Você tem que ter um ambiente muito agradável pro aluno 
ficar ali, atento, vinte e oito horas por semana. Mas, enfim, eu acredito na EAD 
como um apoio à graduação; não digo fazer o nosso curso de graduação à 
distância, seria uma ferramenta de apoio. (...) Para a internacionalização, a 
EAD tem facilitado algumas ações. Por exemplo, a gente tinha dificuldade em 
ter professor estrangeiro nas bancas, mas agora a gente já tem, por vídeo-
conferência (nós temos uma sala aqui com essa ferramenta). (...) Mas nós 
reparamos que estas ações têm um custo elevado, de linha telefônica, por 
exemplo. Isto me desanimou um pouco; vamos ter que esperar esse custos 
caírem um pouco, porque é muito caro”. 

 

O Prof. Melges de Andrade também acredita que a EAD pode contribuir para o avanço do 

processo de internacionalização e comenta que a EP-USP possui algumas iniciativas neste 

sentido. Para ele: 

 
“Sem dúvida a educação à distância pode contribuir para a 
internacionalização. Nós fazemos vídeo-conferências, tanto para seleção de 
alunos, como para as defesas de trabalhos de conclusão de curso. (...) Eu acho 
que isso só tende a aumentar”.  

 

De maneira geral, o uso de ferramentas de EAD nesta área tem sido feito de forma 

esporádica. Apesar de este movimento ser algo incipiente nas escolas de Engenharia da 

USP, existe a intenção de promover e implantar novos métodos de EAD nestas unidades. 

De acordo com o Prof. Kagan, as novas tecnologias têm oferecido grandes vantagens aos 

programas, como o acesso às publicações em bancos de dados virtuais, que tem contribuído 

para o desenvolvimento das pesquisas no Brasil. Segundo este professor: 

 
“Praticamente não temos ações de ensino à distância. Existe a idéia de se 
utilizar mais, é plataforma da nova diretoria. (...) É, aqui na Elétrica, nós temos 
uma sala para tele-conferência, que é bem interessante. Esta ferramenta é 
utilizada, mas não corriqueiramente. Mas eu acho que isso mudou a pesquisa no 
Brasil. Quando eu estive na Inglaterra cursando meu doutorado, a biblioteca 
era o diferencial. Então, lá eu tinha uma biblioteca com acesso a qualquer 
publicação, do mundo inteiro. E aqui a gente tinha um acesso restrito. Hoje em 
dia, com esses bancos de dados, bancos de artigos, de papers, você tem um 
acesso extraordinário. Então, (...) hoje a gente tem um acesso muito maior a um 
custo muito menor. A internet mudou isso”. 

 

Alguns professores fazem ressalvas à implantação da EAD, argumentando que a 

proximidade e o contato pessoal são muito importantes para o ensino e a troca de idéias e 

experiências entre os indivíduos. Para a Profª Sato (Poli), por exemplo, a EAD poderia ser 

utilizada como uma ferramenta de apoio ao ensino presencial. Segundo ela: 
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“Eu diria que a EAD é uma ferramenta importante, mas não acredito em uma 
disciplina totalmente à distância, porque essa participação do professor, o 
contato do aluno com o professor, é importante; ele não vai conseguir passar 
toda a experiência dele à distância, sem um contato com os alunos. E tem a 
questão da avaliação também, que deveria ser presencial. (...) Eu mesma tenho 
dificuldades quando os alunos estão longe, os que eu oriento, pois a 
proximidade é muito importante para trocar idéias. Em termos de disciplinas à 
distância, a EP-USP não possui iniciativas neste sentido, mas existe um 
incentivo em utilizá-la como ferramenta”. 

 

O Prof. Pires (EESC) também argumenta que o ensino presencial é importante, 

especialmente em áreas que utilizam atividades em laboratório como método de ensino. De 

acordo com este professor: 

 
“Eu não tenho participado destas iniciativas de EAD. Acho interessante, mas 
acho que eu sou muito antigo. Eu acho que aluno aprende, mas é muito mais 
auto-didatismo. (...) O nosso departamento não tem nenhum exemplo de 
experiência nesse sentido em uma disciplina. Ainda não fizemos nenhum esforço 
maior do que uma vídeo- conferência.(...) No caso da Engenharia, nós temos 
muita atividade de laboratório, que é uma coisa muito importante. E aí não tem 
jeito: ou você faz no laboratório ou você não faz. (...) É muito difícil você 
ensinar uma técnica complicada e complexa, de microbiologia, por exemplo, à 
distância. (...) Acho que isso é difícil, por isso não tem sido muito incentivado”. 

 

Para o Prof. Rocco (EESC), a EAD possui aspectos positivos e aspectos negativos, de 

forma que a mesma deve ser utilizada como um mecanismo de apoio ou um “coadjuvante” 

do ensino presencial, que é considerado como “insubstituível”. Segundo ele: 

 
“Pode ser até um costume nosso, mas a gente quer o aluno aqui. (...) Eu já 
estive em alguns lugares discutindo isso e um médico comentou, uma vez, que 
ele não achava muito interessante um aluno ‘pôr a mão’ em um corpo humano à 
distância. A réplica disso é que você pode fazer operações à distância, salvando 
inclusive vidas em momentos críticos; existe todo um debate acerca dessa 
questão. Então, eu creio que o ensino à distância deve ser um coadjuvante. Mas 
o protagonista é o ensino presencial, (...) é insubstituível, por enquanto”. 

 
 
 

4.3.2.4 Razões para a Internacionalização  
 

Os professores desta área destacaram a demanda dos professores e alunos, a troca de 

conhecimento e a formação de recursos humanos como as principais motivações do 

processo de internacionalização. 
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Para o Prof. Pires (EESC), a internacionalização tem ocorrido a partir da vontade dos 

próprios professores e da exigência dos alunos, que têm interesse em realizar cursos de pós-

graduação no exterior – especialmente, cursos de doutorado. Além disso, este professor 

menciona que a troca de idéias e de conhecimento tem sido uma razão para o 

desenvolvimento da internacionalização em sua unidade. Segundo ele: 

 
“A primeira razão para a internacionalização é a motivação própria dos 
docentes. Em segundo lugar, (...) os nossos alunos têm exigido também. Eles 
dizem: ‘professor, estou interessado em fazer um doutorado sanduíche e eu 
gostaria de ir para uma instituição com a qual o senhor tenha convênio; quais 
são os seus contatos?’. Eu tenho notado essas coisas nos alunos de doutorado, 
principalmente, e os de mestrado ainda nem tanto.(...) A terceira  é mesmo a 
vontade de aprender, de trocar conhecimento. (...) Acho que é a vontade dos 
indivíduos mesmo”. 

 

A Profª Sato (Poli) também argumenta que o intercâmbio de idéias e de conhecimento tem 

sido uma forte motivação para a internacionalização, assim como a melhoria da qualidade 

do programa. É interessante notar que, para esta professora, o aumento no conceito do 

programa na avaliação da Capes é uma conseqüência da melhoria da qualidade do 

programa, ou seja, a avaliação da Capes não é colocada como uma razão de 

internacionalização; a melhoria da nota do programa seria mais um efeito advindo dos 

esforços de internacionalização, que ocorrem a partir de outras motivações – como a 

divulgação do conhecimento que tem sido produzido em sua unidade. De acordo com esta 

professora: 

 
“[A razão para a internacionalização] é adquirir conhecimento daquilo que 
está sendo desenvolvido no exterior, fazer um intercâmbio de idéias. É a 
divulgação dos nossos resultados [da produção intelectual] no exterior; para 
não ficar confinado aqui no Brasil, isso é importante. E melhorar a qualidade 
do programa, também. Isso implica em melhorar o conceito [na avaliação da 
Capes]; melhorar a nota é conseqüência”. 

  

O avanço do conhecimento e a evolução ou maturidade acadêmica dos programas e 

unidades é tida como a principal motivação da internacionalização para o Prof. Cardoso 

(Poli). Além disso, ele aponta a importância da capacitação de recursos humanos, na qual 

se torna necessário que o indivíduo tenha uma experiência internacional. Segundo ele: 

 
“A principal razão é queimar etapas. (...) O pessoal fica lendo muito, vê os 
artigos e vê que, de fato, tem um monte de coisas que precisa ser feita aqui, que 
já tem desenvolvimento lá [no exterior], então não compensa ficar aqui, 
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trabalhando sozinho, sem ter um contato internacional que permita a ele 
avançar com mais velocidade. A outra razão seria a formação de recursos 
humanos qualificados. E uma formação de recursos humanos qualificada, a meu 
ver, tem que envolver uma participação do exterior”. 

 

O Prof. Melges de Andrade cita outra razão acadêmica, além da troca de conhecimento, 

para a internacionalização: o aumento do status da universidade, que passa a ser conhecida 

no exterior. Além disso, este professor menciona que existe uma motivação de cunho 

cultural para a internacionalização, como o aprendizado de costumes e hábitos em outros 

contextos culturais. De acordo com este professor: 

 
“É muito importante que nós conheçamos os nossos parceiros, para poder fazer 
um intercâmbio cultural, acadêmico, mas também de resultados de pesquisa. 
(...) Para as empresas brasileiras - isso não vale só para a engenharia, mas 
também para a administração, economia - é importante que seus profissionais 
conheçam o lado de lá – como, por exemplo, os hábitos de consumo. [Além 
disso], o ensino fica oxigenado. Os nossos pesquisadores, que no caso da USP 
são docentes também, ao ir para o exterior e cuidar dos alunos dos dois lados, 
eles vêem novas formas pedagógicas. E isso ajuda a USP, a Poli e a qualquer 
outra unidade que participa da internacionalização a cuidar bastante bem da 
questão curricular, da pedagogia do ensino. Então, existem muitas vantagens 
pelas quais nós entendemos que a internacionalização dá prestigio para a 
universidade. Hoje, na formatação chinesa de classificação das universidades, a 
USP já ocupa a 101ª posição em um universo de 500 instituições. (...) Quem 
consegue classificar alguém que não é conhecido? Se a pessoa não se mostra, 
fica escondido? A Universidade de São Paulo, ao se expor ao mundo, com a 
qualidade do seu ensino, com a qualidade de sua pesquisa, conseguirá subir 
nessas classificações [rankings internacionais]”. 

 

Uma outra razão seria a própria tradição da instituição, sua origem histórica. De acordo 

com o Prof. Rocco (EESC), a USP, desde a sua fundação, possui uma tradição de 

internacionalização – devido, por exemplo, à presença de professores estrangeiros em suas 

escolas. Além disso, esta universidade tem se internacionalizado com o intuito de 

“sobreviver” no contexto atual, no qual existe um direcionamento das IES ao cenário 

internacional. Segundo ele: 

 
“A primeira razão para a internacionalização da USP é sua origem. E, também, 
a universidade não pode ficar fora de uma postura institucional tão importante. 
(...) Na verdade, a USP nasceu de um processo de internacionalização setenta e 
poucos anos atrás. (...) Somos formados enquanto instituição por um grupo de 
pessoas que estava aqui no país, principalmente das áreas aplicadas. (...) 
Pesquisadores franceses, italianos, que vieram. Tudo isso faz com que nós 
tenhamos uma origem da soma de esforços nacionais e internacionais. Então, 
isso vem vindo ao longo do tempo. (...) A internacionalização da USP, portanto, 
é simplesmente uma somatória daquilo que vem pela sua tradição, pela sua 
origem, com aquilo que é uma necessidade emergente nos últimos anos. Então, 
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a questão da internacionalização é uma questão de sobrevivência, para que 
você fique fiel à sua origem e para que (...) esteja acompanhando e seja 
acompanhada naquilo que ela tem de melhor nas diferentes áreas de atuação. 
Ou seja, é uma questão de atendimento à sua origem e de sobrevivência no 
mundo como ele está hoje”. 

 

De maneira geral, para os professores desta área, as principais motivações para a 

internacionalização da USP e desta unidade, têm sido acadêmicas – como, por exemplo, a 

reputação da instituição, a melhoria da qualidade dos programas e a troca de conhecimento 

e experiências com IES estrangeiras. Existem, também, motivações culturais e econômicas, 

como o conhecimento das tradições e hábitos em outros países e a formação de recursos 

humanos mais capacitados, respectivamente.    

 

4.3.2.5 Catalisadores 
 

Dentre os fatores que têm acelerado o processo de internacionalização podem ser 

destacados: (i) os contatos realizados por professores e alunos em congressos internacionais 

e cursos de pós-graduação no exterior; (ii) a Capes, CNPq, Fapesp e outras agências de 

fomento; (iii) a Pró-Reitoria de Pós-Graduação; (iv) os próprios departamentos e (v) a 

CCInt e a CRInt-Poli.  

 

Um dos principais catalisadores deste processo têm sido os professores e os alunos, devido 

aos vínculos internacionais que são formados com os professores de IES estrangeiras. Esta 

rede de contatos pessoais acaba gerando acordos informais ou, até mesmo, evolui para a 

formalização de algum convênio, o que contribuiu para o avanço do processo de 

internacionalização.  

 

Para o Prof. Melges de Andrade, existe uma demanda por parte dos estudantes para o 

avanço do processo de internacionalização. Os estudantes têm interesse, por exemplo, em 

realizar estágios no exterior e ter uma experiência internacional, o que poderia facilitar sua 

inserção no mercado de trabalho, tendo em vista as habilidades e conhecimentos adquiridos 

no exterior. 
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De acordo com os professores Rocco e Calijuri (EESC), os alunos e os professores têm um 

papel importante neste processo. Por um lado, os professores seriam responsáveis por 

“fazer a indicação e abrir as portas” para o desenvolvimento de uma relação entre suas 

unidades e as IES estrangeiras. Além disso, os contatos realizados por alunos das escolas 

que realizam cursos de pós-graduação no exterior também seriam um importante estímulo à 

internacionalização. Como exemplo, o Prof. Rocco menciona que: 

 
“Existe um convênio que está sendo firmado com a França no departamento de 
Hidráulica, que foi realizado porque um doutorando foi fazer um estágio na 
França e aproximou os orientadores. A partir daí, começou-se a ter um 
intercâmbio e surgiu o convênio”. 

 

A Profª Sato (Poli) também cita um relacionamento internacional que teve início a partir 

dos contatos feitos por um professor em um convênio internacional. Segundo ela: 

 
“Tem um professor aqui, o João José Neto que tem um contato internacional. 
Ele participou de uma conferência, de um grupo de pesquisa, e fez contatos. Isto 
é interessante, porque acaba levando a parcerias. Ele está, inclusive, 
escrevendo um livro com um pessoal do Peru”.  

 

O Prof. Cardoso (Poli) argumenta, também, que a internacionalização tem ocorrido, em 

grande medida, a partir de contatos inter-pessoais. De acordo com este professor, tais 

contatos resultam, na maioria das vezes, em acordos informais. Para ele: 

 
“Por ter um bom contato com o pessoal do exterior, a gente também tem mais 
acordos informais. A gente tem cooperações informais por conta disto, por 
exemplo, com o pessoal da Espanha e com o Japão. São acordos gerados a 
partir de iniciativas dos professores. Quer dizer, os professores se conhecem em 
congressos ou em outras atividades internacionais e a gente acaba tendo uma 
relação de amizade, as coisas começam a caminhar informalmente, acaba 
resultando em acordos. (...) Os principais catalisadores da internacionalização 
são os professores. Este processo é fruto, normalmente, de viagens que eles 
fazem para congressos. Daí, conhecem pesquisadores, identificam alguém que 
tenha o trabalho semelhante ao dele e dá início a este processo”. 
 

Além dos contatos realizados em congressos internacionais, o Prof. Kagan (Poli) menciona 

as iniciativas de professores que fizeram seus doutorados e pós-doutorados em IES 

estrangeiras. Para ele, os acordos internacionais não têm resultado de uma estratégia 

conjunta do programa, mas sim por meio dos contatos interpessoais do corpo docente. De 

acordo com este professor: 
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“Nós [Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, da EP-USP] 
temos professores que fizeram seu doutorado ou pós-doutorado no exterior e 
que ainda têm um vínculo com as instituições de origem e isso, obviamente, 
tende a melhorar esse nível de internacionalização. As ações de 
internacionalização têm sido ações individuais, ou de um grupo de pesquisa 
específico ou de um professor. Eu não vejo uma iniciativa conjunta do 
programa: ‘vamos formar um plano estratégico de internacionalização, de troca 
de professores, de alunos, intercâmbio de alunos’. Aqui na Elétrica, por 
exemplo, a gente tem diversos grupos de pesquisa. Então, determinado grupo de 
pesquisa tem uma afinidade com um grupo estrangeiro e aí forma-se um 
acordo”. 

 

Por outro lado, o Prof. Pires argumenta que seu departamento (Hidráulica e Saneamento, da 

EESC) teve um papel como motivador da internacionalização. Além disso, este professor 

acredita que a existência de outros departamentos de destaque nesta área gerou uma espécie 

de concorrência, que também tem contribuído para o desenvolvimento de ações por parte 

deste departamento no sentido da internacionalização. Segundo ele: 

 
“O nosso milagre foi determinação: ‘ vamos fazer a internacionalização’. Por 
outro lado, foi importante, também, o fato de existirem outros departamentos 
importantes, nesta mesma área, no Brasil. Tal fato cria uma competição, uma 
rivalidade saudável. Existem outros departamentos no Brasil, que querem ser 
iguais ao de São Carlos, mas nós queremos continuar a ser o melhor. Então, eu 
acho que essa concorrência entre as instituições, entre os departamentos, ela é 
saudável. Se fôssemos o único departamento, não teríamos um parâmetro de 
comparação; nós ficaríamos acomodados”. 

 

A Capes e outras agências de fomento, como o CNPq e a Fapesp, também foram apontadas 

como sendo importantes catalisadores do processo de internacionalização. O financiamento 

de projetos e a concessão de bolsas de estudo no exterior têm contribuído para o 

desenvolvimento deste processo, assim como a avaliação da Capes dos programas de pós-

graduação brasileiros (que exige determinado grau de inserção internacional para a 

obtenção das notas 6 e 7). Para os professores Rocco e Calijuri: 

 
“A maneira pela qual a Capes avalia os programas de pós-graduação, os 
recursos que ela tem disponibilizado, as bolsas, tudo isso é fundamental para o 
processo de internacionalização. Ninguém sobreviveria sem isso. O CNPq é 
fundamental, a Fapesp é fundamental. Sem eles, as ações [de 
internacionalização] seriam muito mais lentas”. 

 

Neste mesmo sentido, o Prof. Pires argumenta que: 

 
“Sem dúvida as agências de fomento têm estimulado a internacionalização, 
porque as ações deste processo são caras. (...) O papel deles [Capes, CNPq, 
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Fapesp] é fundamental. (...) Estes organismos têm dado oportunidade de 
mandar gente e trazer gente do exterior. (...) Seria um papel de facilitador de 
convênios, de contatos e financiamento. No caso da Capes, tem a nota [da 
avaliação dos programas de pós-graduação]: você tem nota 7 porque você é 
mais internacional – e isto fala mais alto, pois a gente gosta de ser 
reconhecido”. 

 

Com relação às agências de fomento, a Profª Sato (Poli) menciona, além da Capes, Fapesp 

e CNPq, os auxílios financeiros proporcionados pela Financiadora de Estudo e Projetos 

(Finep), que também têm contribuído para a internacionalização de sua área. Esta 

professora comenta, também, que as ações de internacionalização dos programas de pós-

graduação têm se pautado pelos critérios de avaliação da Capes. Além disso, a verba 

adquirida no Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP), da Capes, tem sido utilizada 

para a participação de mestrandos em congressos nacionais e de doutorandos em 

congressos internacionais. De acordo com a Prof. Sato: 

 

“A Capes tem avaliado a publicação dos trabalhos relacionados às teses e 
dissertações. Assim, tem havido uma cobrança aqui dos doutorados e teses de 
que originem, pelo menos, uma publicação em congresso internacional No caso 
do mestrado, a exigência é de, pelo menos, participação em um congresso 
nacional. A nossa política na questão do PROAP foi a seguinte: no mestrado, 
nós apoiamos a participação de congressos e publicações em nível nacional; e 
no doutorado, somente congressos e periódicos internacionais, uma vez que 
existe uma cobrança ou incentivo da Capes, até para a obtenção da nota 7. (...) 
A Engenharia Elétrica tem as publicações mais concentradas nos eventos, 
conferências e em periódicos também. Nós melhoramos bastante na avaliação 
deste triênio, incentivando o pessoal, falando que nós precisávamos melhorar o 
conceito. Nós realmente melhoramos tanto nos periódicos nacionais quanto nos 
internacionais, e principalmente na participação de conferências e publicações 
de trabalhos de tese dos alunos. (...) A gente investiu, tanto no âmbito nacional 
como no internacional, na questão dos alunos estar participando nas 
conferências, estar submetendo, e estar apresentando. (...) Nós temos uma 
verba, chamada PROAP, que é para pós-graduação. (...) O que nós fizemos? 
Estabelecemos uma parte dessa verba só para essas ações. (...) Com isso, muitos 
alunos conseguiram ir para o exterior e apresentar os trabalhos e ter uma 
divulgação maior”.  

 

Esta professora argumenta que, em algumas áreas da Engenharia, os principais periódicos 

são internacionais e que isto seria um estímulo à internacionalização das mesmas – uma vez 

que a produção intelectual seria direcionada, naturalmente, para a publicação nestes 

periódicos. Além disso, os objetos de estudo dos grupos de pesquisa são de interesse 

internacional, o que também facilitaria a inserção internacional dos programas nesta área. 

Para ela: 
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“Os principais periódicos são internacionais. Na área de microeletrônica, por 
exemplo, tem muita coisa no exterior. Outra coisa são os simpósios que têm 
acontecido. Por exemplo, eu coordeno um grupo da SBC que é responsável por 
um evento que vai acontecer no Rio. Em 1999, nós decidimos que iria ser tudo 
em inglês e nós iríamos publicar tudo pelo IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers), para ter uma divulgação mais internacional. Então, está 
ocorrendo este movimento [de internacionalização] no Brasil. E de vários 
simpósios, não apenas deste que eu mencionei. (...) E isso acaba facilitando a 
inserção internacional dos programas. (...) A gente tem essa facilidade, uma vez 
que nossas áreas estão no âmbito internacional; todo mundo pesquisa no mesmo 
enfoque; facilita.”. 

  

A Profª Sato faz uma ressalva com relação à avaliação da Capes, uma vez que esta 

instituição tem valorizado mais as publicações em periódicos do que a publicação em 

conferências. Segundo ela, muitas idéias inovadoras são apresentadas nas conferências, mas 

tais publicações têm peso menor (em comparação com o das publicações) de acordo com os 

critérios da avaliação da Capes. Assim, seria necessário, talvez, uma flexibilização de tais 

critérios. Para esta professora: 

 
“Nós publicamos muito em conferências. Inclusive, em algumas conferências é 
até mais difícil você conseguir a aprovação do que em alguns periódicos. Mas, 
na hora da avaliação [da Capes], privilegia-se mais os periódicos. (...) E as 
conferências são meios de divulgação importantes. O ISCA, por exemplo, que é 
uma conferência na área de arquitetura de computadores – e que é muito difícil 
para o indivíduo conseguir uma aprovação – é onde o pessoal divulga as idéias 
mais inovadoras. Mas é uma conferência e, como tal, dentro do critério da 
Capes, não teria o valor do periódico. Talvez uma flexibilização dos critérios 
em cada área fosse interessante. (...) Nas áreas em que as conferências exigem 
resumos, talvez a Capes devesse manter este critério, porque não teriam o 
mesmo peso do periódico. Mas na nossa área, não é resumo; é artigo 
completo”. 

 

Para o programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica, a Capes tem valorizado a 

internacionalização por meio dos critérios de intercâmbio ou renovação do corpo docente e 

da qualidade dos veículos ou meios de divulgação. O primeiro critério faz parte do quesito 

de avaliação do Corpo Docente, sendo que, dentre os quatro critérios que fazem parte deste 

quesito, os pesos variam entre 5 e 35 e o de intercâmbio e renovação do corpo docente é o 

de menor peso (5). Já a qualidade dos veículos de divulgação, que faz parte do quesito de 

Produção Intelectual dos programas, possui o maior peso (40) entre os 5 critérios avaliados. 

Tal fato pode ser visto como um indício de que a Capes tem, realmente, valorizado mais as 
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publicações internacionais, relegando a um segundo plano outras ações de 

internacionalização, como a mobilidade dos professores.  

 

A Publicação Total (PT) de um programa inclui todos os artigos que foram publicados em 

periódicos nacionais ou internacionais classificados no Qualis Nacional e Internacional A, 

B e C. Além disso, a PT inclui todos os trabalhos completos aceitos para apresentação em 

congressos nacionais ou internacionais classificados no Qualis Nacional e Internacional A, 

B e C. No que diz respeito aos congressos internacionais de grande repercussão para a área, 

mas que publicam apenas abstracts, a Comissão pode considerar tais publicações, mas 

sempre em número muito restrito de artigos por autor, independente do número de 

trabalhos efetivamente apresentados pelo docente no congresso.  

 

Com relação ao programa de pós-graduação em Engenharia Hidráulica e Saneamento, a 

internacionalização tem sido avaliada, por exemplo, nos seguintes critérios: (i) intercâmbio 

ou renovação do corpo docente, (ii) aprimoramento do corpo docente, (iii) exogenia e (iv) 

qualidade dos veículos ou meios de divulgação da produção intelectual. Os três primeiros 

critérios são relativos ao quesito “Corpo Docente”. Levando-se em conta que os pesos neste 

quesito variam de 10 a 25, dentre os 6 critérios avaliados, os 3 que se relacionam com a 

internacionalização possuem menor peso (10). Talvez o principal indicador para o grau de 

inserção internacional, no âmbito da avaliação da Capes, seja este último relativo à 

produção intelectual, no qual são avaliadas as publicações em periódicos internacionais A e 

B por docente. De certa forma, essa maior atenção dada às publicações pode ser percebida 

pelo peso atribuído pela instituição à qualidade dos veículos de divulgação (peso 30).    

  

O Prof. Cardoso (Poli) argumenta que a Capes tem valorizado muito as ações de 

internacionalização e que tais ações têm contribuído para o aumento das notas dos 

programas. Este professor entende, também, que avaliação possui dois aspectos: uma parte 

da avaliação se baseia em números e é, portanto, objetiva, enquanto a outra parte consiste 

em uma avaliação subjetiva, feita pela comissão de avaliação. Segundo ele: 

 

“Eu faço parte da Comissão de Avaliação da Capes, e a gente dá uma 
importância muito grande à internacionalização. A nota da Capes tem duas 
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partes. Uma primeira parte é em função de números – quantos artigos foram 
publicados, quantas teses defendidas, enfim, são índices numéricos. Com base 
nestes índices, dá-se uma nota que vai de zero até cinco. Mas a nota máxima é 
sete; e para sair de cinco e chegar ao seis ou ao sete, aí já é uma avaliação 
subjetiva. Então, nessa análise subjetiva, a internacionalização tem um peso 
importante. Por exemplo, um acordo bilateral é avaliado em função da 
qualidade das instituições, do parceiro que ele tem. Se o programa tem 
programas de cooperação internacional, é um qualificador para ele sair do 
cinco e ir para o seis, por exemplo. Então, se, além da internacionalização, o 
programa possuir outras qualificações, por exemplo, os professores tiverem 
escrito livros em língua inglesa, livros de pesquisa que causaram impacto, aí 
teriam o sete. (...) Então, é assim que a coisa caminha, quer dizer, a 
internacionalização é justamente essa parte que entra no delta, no acréscimo da 
nota. (...) É difícil a gente falar ‘é assim que a coisa funciona’. Quer dizer, 
quando a comissão vai dar uma nota superior a cinco, a rigor, a 
internacionalização é importante, mas não é só ela; avalia-se um conjunto de 
fatores (...) como patentes que foram requeridas de programas, alunos que 
foram premiados, professores que foram premiados. Tem uma série de outros 
fatores que, junto com a internacionalização, faz o programa aumentar a nota. 
Agora, um programa que tem um monte de coisas mas não tem a 
internacionalização vai subir, mas não vai chegar no topo, ele não vai chegar 
no sete. (...) A Capes dá uma importância muito grande à internacionalização; é 
relevante”. 

 

No entanto, este professor faz uma ressalva, no sentido de que a Capes – e até mesmo a 

USP – devem levar em conta tanto os projetos que têm interesse internacional, quanto os 

projetos que são focados em temas específicos do Brasil. Segundo este professor, os 

projetos de interesse internacional têm sido mais valorizados por ambas as instituições e 

que deveria haver um equilíbrio com relação a esta questão, ou seja, os dois tipos de 

projetos deveriam ser valorizados. De acordo com o Prof. Cardoso: 

 
“Na Capes, a avaliação é global, de modo que você inclui todos os professores 
e cada um tem uma forma de agir. Então, tem aquele professor que trabalha 
com projeto que tem interesse internacional. E tem aqueles que trabalham em 
outros projetos, que não têm interesse internacional – o nosso departamento tem 
muitos projetos deste tipo. Mas o que interessa é o global. O que não pode é ter 
só um tipo. Agora, o que a universidade precisa é valorizar os dois tipos de 
projetos. Por exemplo, nós temos um projeto aqui que não resulta em 
publicação em lugar nenhum, mas tem um alcance social muito grande, que era 
a eletrificação rural (o ‘Luz da terra’). (...) Esse projeto já é do governo, mas 
surgiu aqui. E isso, de fato, a Capes nem ficou sabendo; não foi nem colocado 
no relatório da Capes. A universidade também não deu muita importância a 
isso. (...) Apesar de isso não gera paper internacional, é uma atividade que nós 
[do Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas, da EP-
USP] achamos importante. (...) Esses projetos que não tem um alcance 
internacional, de fato, a Capes passa ao largo. Mas acho que ela também não 
poderia contemplar tudo”.  
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A Profª Sato (Poli) também faz uma ressalva, no sentido de que a Capes e o CNPq 

poderiam disponibilizar mais recursos para a realização das ações de internacionalização 

nos programas. Segundo ela: 

 
“A Capes e o CNPq poderiam dar um apoio maior, principalmente na questão 
do pós-doc e da participação em conferências, já que querem a 
internacionalização. Eu acho que não é tão fácil os programas conseguirem 
essas metas. Já que estas agências querem promover este movimento de 
internacionalização, deveriam incentivar mais”. 

 

O Prof. Melges de Andrade reconhece que existe um interesse por parte das agências de 

fomento, especialmente da Capes, por meio de sua avaliação, em promover a 

internacionalização das IES brasileiras. No entanto, ele ressalta que as reuniões voltadas 

para as ações de internacionalização deveriam ocorrer com mais freqüência, até que fosse 

criado um sistema brasileiro focado neste processo. Segundo ele: 

 
“A Capes não dá nota 7 para bons departamentos que não têm relações 
internacionais. Por si só, este fato indica o quanto ela acha importante a 
internacionalização. Além disso, a Capes tem o sistema de bolsas que permite 
fazer bolsa sanduíche, como fazem também outras agências, como a Fapesp e o 
CNPq. Então, isso mostra o interesse em que haja uma exposição do estudante, 
de que ele faça uma parte de seu trabalho, tanto de formação quanto de 
pesquisa, no exterior. Assim, estou certo de que há um interesse em se fazer uma 
internacionalização. Mas seria bom também, que reuniões que discutissem essa 
formação internacional ocorressem com uma maior freqüência, até que nós 
tenhamos estabelecido um sistema, não universal, mas um sistema brasileiro 
que cobrisse não só as universidades e escolas que hoje têm se lançado nesta 
tarefa, mas que incluísse outras universidades que assim o desejassem”.  

 

Apesar das considerações e ressalvas, os professores reconhecem a importância do papel da 

Capes e das agências de fomento, admitindo que elas têm facilitado e promovido este 

movimento de internacionalização. De acordo com o Prof. Kagan: 

 
“Em geral, as agências de fomento têm divulgado bastante todos os programas 
e recursos disponíveis. Eu estou sempre recebendo e divulgando informações 
que vem da Capes, do CNPq, da FAPESP. Então, eu acho que eles agem no 
sentido de facilitar e de promover a internacionalização; têm recursos abertos 
para isso. Também utilizamos recursos da FINEP, para desenvolver nossos 
projetos de pesquisas”. 

 

A Capes estaria estimulando a internacionalização, também, por meio da exigência ou 

pressão que tem exercido no sentido de que os programas criem uma página na internet 

com seus dados em inglês. Segundo o Prof. Rocco: 
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“Uma das exigências da Capes tem sido a criação da homepage dos programas. 
Então, o nosso programa já tem a homepage em português e em inglês. E outros 
programas já estão se movimentando para fazer, porque tem sido uma 
exigência”. 

  

Além disso, a avaliação da Capes também estaria contribuindo para um direcionamento à 

formalização das ações de internacionalização, uma vez que os programas de pós-

graduação têm que preparar um relatório para a comissão avaliadora, sistematizando e 

expondo todas as ações internacionais realizadas pelo programa durante o triênio. A Profª 

Sato comenta um pouco sobre este esforço de organização para o relatório da Capes: 

 
“(...) como é que nós fizemos para fazer a ligação destas ações de 
internacionalização? Teríamos que estar conhecendo os professores, vendo e 
buscando as dados. Então, o que nós fizemos? Para a produção intelectual, nós 
separamos pelo orientador. Então, pelo professor que estava orientando, eu 
sabia que departamento era – porque aqui são quatro departamentos, é muita 
gente. Pelos autores, mesmo sem citar o orientador, sempre é possível detectar 
de qual é o departamento. Então, eu separava os trabalhos em quatro pilhas e 
cada coordenadoria pegava a sua pilha para fazer esse cruzamento. Isso foi 
comentado: o pessoal comentou que, realmente, o relatório [contribuiu para o 
aumento da nota .Ficou mais organizado”. 

 

Ainda assim, em muitas escolas falta um banco de dados, no qual as ações de 

internacionalização estejam sistematizadas. Para os professores Rocco e Calijuri (EESC), o 

predomínio das iniciativas isoladas e interpessoais, assim como a ausência de uma 

formalização maior das ações de internacionalização e a naturalidade com a qual o processo 

tem ocorrido têm contribuído para a carência destes dados. No entanto, eles argumentam 

que os programas de pós-graduação têm se preocupado mais em organizar e apresentar 

estes dados para a comissão da Capes, no sentido de obter um conceito melhor na avaliação 

trienal. Segundo eles: 

 
“Não tenho esses dados – número de professores e alunos que foram para o 
exterior, por exemplo – aqui, pois essas coisas nunca foram formalizadas. Na 
verdade, tais ações acontecem muito entre os professores. Então, não temos os 
dados. Todo dia nós recebemos não sei quantos professores estrangeiros. (...) É 
uma coisa tão natural, faz parte do nosso cotidiano. Então, não é uma coisa que 
a gente diga: ‘vamos registrar isso aí, vamos tirar fotografia que é uma coisa 
que vai acontecer só daqui a seis anos’. (...) Mas a gente tem incluído estes 
dados no relatório da Capes, porque os programas estão tendo que apresentar a 
internacionalização do programa – pela questão do conceito. Aí sim, a gente 
precisa lembrar todo mundo que participou, de onde vieram, quantos vieram. 
Então, esses programas, pelo menos os que possuem nota 5, 6 e 7, esses têm os 
dados. (...) Nos últimos anos, a Capes exigiu isso para, pelo menos, dar a nota, 
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avaliar o programa. Então, os programas têm se preocupado um pouco mais em 
apresentar os dados. (...) Mas acreditamos que ainda está faltando alguma 
forma de sistematização”. 

 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP também foi apontada como um importante 

catalisador da internacionalização desta universidade, uma vez que tem auxiliado os 

programas de pós-graduação na participação e envio de professores a congressos. De 

acordo com os professores Rocco e Calijuri: 

 
“Nós temos apoio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. (...) Normalmente, ela 
sempre ajuda com a passagem e com a inscrição no congresso. (...) Existe um 
estímulo constante a essas ações”. 

 

Além do apoio financeiro, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação tem estimulado a 

internacionalização dos programas na medida em que tem exigido um planejamento dos 

mesmos para a promoção deste processo. Segundo a Profª Sato: 

 
“Uma das coisas que foi incentivada pela própria Pró-Reitoria de Pós-
Graduação foi essa questão da internacionalização. Acho que foi em 2002, que 
nos pediram até um plano para a internacionalização. Se eu não me engano, foi 
pedido para os programas de nota cinco. Eu mesma fiz um plano e mandei, 
colocando as atividades que a gente tinha com o pessoal do exterior. E também 
para que nós conseguíssemos auxílio da Pró-Reitoria, para mandar os alunos 
para fora, para que eles participassem dos congressos. (...) Em termos de 
eventos, nós utilizamos o auxílio da Pró-Reitoria. Tem uma verba que eles 
oferecem; são recursos financeiros para pagar as passagens, a estadia e a 
inscrição do indivíduo. No geral, eles não financiam tudo. O que nós fizemos 
para alguns casos, quando possível, foi complementar o que a Pró-Reitoria não 
deu com a verba do PROAP. Mas já é um incentivo; acho que foi uma coisa 
muito positiva”. 

  

Algumas empresas também têm auxiliado no avanço do processo de internacionalização, 

fornecendo recursos financeiros para a realização de projetos, por exemplo. De acordo com 

o Prof. Cardoso: 

 
“A gente [Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas, da 
EP-USP] faz muito projeto de cooperação com empresas. Esses projetos de 
cooperação envolvem recursos e a gente reserva parte desse recurso para trazer 
algum professor do exterior. (...) As empresas têm interesse nos objetivos dela, 
querem resolver um problema que ela tem e nos procuram para que a gente dê a 
solução. Elas não se envolvem diretamente, em trazer alguém de fora, por 
exemplo. A gente inclui algum recurso para isso no meio do projeto. Então, elas 
apóiam indiretamente”.  
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O Prof. Melges de Andrade entende que a CRInt-Poli tem contribuído para o 

desenvolvimento do processo de internacionalização nesta área, principalmente apoiando as 

iniciativas individuais dos professores. Para ele: 

 
“A CRInt-Poli busca apoiar e catalisar este processo de internacionalização. 
Na maioria das vezes, as iniciativas que funcionam são aquelas que têm 
interlocutores próximos, como, por exemplo, um professore daqui e um do 
exterior. Então, nós [CRInt-Poli] apoiamos os departamentos que vêm com 
estas sugestões [para realização de acordos]”.  

 

A CCInt-USP também tem acelerado a internacionalização por meio da realização de 

convênios formais para os duplos-diplomas. A Profª Sato menciona, por exemplo, o 

convênio de duplo-diploma existente entre a Poli e uma universidade francesa, que foi 

formalizado e teve o auxílio da CCInt. No entanto, ela esclarece que a maioria dos acordos 

feitos em sua escola não dependem da CCInt, pois tratam-se de acordos informais.  

 

Os professores Rocco e Calijuri também entendem que, de modo geral, os acordos 

internacionais são resultantes do contato entre os indivíduos (professores e alunos) que 

participam de congressos ou cursos de pós-graduação nom exterior. Tendo em vista que os 

procedimentos de formalização destes acordos são burocráticos, estes professores destacam 

a iniciativa que a USP tem tido no sentido de estimular a criação de CCInts nas suas 

unidades – o que aceleraria o processo de formalização, estimulando a internacionalização. 

No entanto, estes professores fazem uma ressalva ao papel da CCInt-USP, argumentando 

que é necessário que ela seja um órgão mais pró-ativo, capaz de trazer maior agilidade ao 

processo de internacionalização. Segundo eles: 

 
“O professor que interage com o professor visitante e quer trazê-lo para cá 
para ficar um tempo, ele tem que correr atrás de toda documentação, de toda 
aquela burocracia. Então, com isso, já surgiu a primeira iniciativa da USP, no 
sentido de colocar postos da CCInt em algumas unidades. A nossa, por exemplo, 
funciona há, aproximadamente, dois anos. (...) O que talvez precisasse é de uma 
CCInt central um pouco mais ágil, um pouco mais decisiva ou decidida; mais 
pró-ativa. (...) A CCInt deveria ser um agente que nos trouxesse um pouco mais 
de agilidade, um pouco mais de detalhes [acerca dos procedimentos de 
formalização das ações de internacionalização]. (...) A CCInt precisa ganhar 
um fôlego, por exemplo, com alguém que fosse responsabilizado pela CCInt e 
pudesse estar como full time lá. Hoje, a quantidade de trabalho que a CCInt 
pode fazer é muito diferente do que era há alguns anos atrás, quando alguns 
docentes tinham mais tempo e podiam resolver algumas dessas questões. Hoje, 
não dá para ser assim; é necessário que tenha mais gente trabalhando direto 
nisso, (...) pois cresceu muito essa internacionalização. E também cresceu a 
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quantidade de detalhes que nos é pedido. Então, tem que ter alguém que escute, 
que saiba, que se vire com isso e diga: ‘é aqui, é por esse caminho, faça 
assim’”. 

 

 

4.3.2.6 Obstáculos à Internacionalização 
 

Um dos principais obstáculos ao processo de internacionalização seria a burocracia 

envolvida nos procedimentos de formalização dos convênios e do envio de professores e 

alunos, dentre outras ações. De acordo com o Prof. Pires (EESC), alguns alunos e 

professores que desejam ir para o exterior ficam “desanimados com o tamanho da 

burocracia”, o que tem prejudicado o processo de internacionalização na USP. Este 

professor sugere que, para resolver tal problema, esta universidade deveria ter uma maior 

sensibilidade frente às diferenças culturais, ao menos no que diz respeito aos procedimentos 

de formalização, de modo que o estrangeiro não se sinta incomodado pela demora destes 

procedimentos. Não obstante, o Prof. Pires argumenta que a USP tem flexibilizado seus 

critérios, facilitando a assinatura de convênios com IES estrangeiras. Segundo ele: 

 
“A burocracia na universidade é muito complicada. No nosso sistema cartorial, 
pede-se muito papel, muito carimbo, muita coisa. Então, para se 
internacionalizar, a USP precisa examinar outras culturas, até para tratar de 
maneira semelhante. (...) Ela precisa dessa sensibilidade para tratar com 
americano, como ele gosta de ser tratado; o inglês como ele gosta de ser 
tratado. (...) Acho que precisa haver esta sensibilidade cultural. Quando você 
começa a pedir um monte de carimbo para um australiano, que é meio 
mecanizado nesse aspecto, você sente que começa a haver uma certa irritação 
da  parte dele: ‘você quer fazer o convênio, faça; mas resolva logo, pois eu não 
quero ficar perdendo tempo, pedindo carimbo do Reitor, do Pró-Reitor. (...) Não 
basta a minha carta dizendo que eu aceito?’. (...) Neste aspecto, acredito que a 
USP está flexibilizando um pouco, melhorando na facilidade da formalização 
dos convênios. (...) Isto é importante; a universidade precisa simplificar o 
processo. (...) É uma questão cultural: eles não entendem; eles acham que a 
gente não quer fazer o convênio, que é falta de confiança da nossa parte”. 

 

A Profª Sato (Poli), por exemplo, menciona que a exigência do credenciamento de 

professores estrangeiros para ministrar disciplinas em sua unidade tem sido um obstáculo 

ao avanço do processo de internacionalização. De acordo com esta professora: 

 
“Existe a burocracia de credenciamento de professores, que vai para Reitoria. 
Você tem o contato com o professor estrangeiro e ele quer vir pra cá. Mas tem a 
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questão da aprovação, que é um obstáculo, pois você tem que ter o 
credenciamento do professor para dar a disciplina”. 

 

Tendo em vista que muitos convênios resultam do esforço pessoal de alguns professores, o 

Prof. Pires (EESC) acredita que a simplificação nos procedimentos de formalização pode 

contribuir para a durabilidade ou manutenção destes acordos. Por exemplo, se o professor 

responsável pelo convênio sai da faculdade, outro professor teria maior interesse em manter 

o convênio, pois não seria mais uma atividade tão complicada e burocrática. Para este 

professor: 

 
“Acho que com isso [a simplificação dos procedimentos burocráticos] o 
convênio tem mais facilidade para durar, não só por meio do professor que fez 
todo o esforço, mas outro professor entra e dá continuidade. Muitas vezes, a 
própria manutenção do convênio começa a ficar complicada e aquele professor 
que não tem muito interesse, que não foi o responsável pela assinatura do 
acordo, acaba deixando de lado”.  
  

A falta de recursos financeiros e de recursos humanos capacitados também consiste em 

uma grande barreira à internacionalização desta universidade. Para a Profª Sato, a 

disponibilidade de recursos financeiros contribuiria para que a USP tivesse uma maior 

capacidade de trazer e manter os professores estrangeiros no Brasil. O Prof. Kagan aponta 

que a falta de recursos financeiros tem sido um obstáculo à realização de ações de 

internacionalização, tendo em vista que, na maioria das vezes em que pediu “recursos para 

uma viagem internacional, o pedido foi negado, por menor que ele fosse, ou sempre foi 

limitado a um valor baixo”.  

 

A concessão de bolsas de estudo no exterior, que se encontra aquém da demanda, também 

se relaciona com esta questão da indisponibilidade de recursos financeiros. As ações de 

internacionalização são caras – por exemplo, o alto custo de um curso de pós-graduação no 

exterior, as despesas com moradia, alimentação e transporte no exterior – e não há bolsas 

para todos os indivíduos que desejam realizar tal intercâmbio, o que tem impedido o avanço 

da internacionalização. De acordo com o Prof. Melges de Andrade: 

 
“Nós temos bons candidatos e boas escolas em número suficiente para mandar 
todos que estivessem interessados neste intercâmbio. (...) Então, nós queremos 
fazer [a internacionalização], mas nós não temos os meios. Nós não temos 
bolsas para todos os alunos. E nós podemos ter, às vezes, um aluno excelente, 
cuja família não pode pagar em euros”.  
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No que diz respeito à falta de recursos humanos capacitados, o Prof. Pires (EESC) 

argumenta que a USP precisa investir na capacitação dos funcionários responsáveis pela 

área de relações internacionais. Segundo ele, os funcionários precisam aprender a falar 

inglês, por exemplo, o que auxiliaria na recepção dos professores e alunos estrangeiros. 

Este professor esclarece que esta situação começou a mudar, uma vez que as secretárias 

têm realizado cursos de inglês, por exemplo. Para ele: 

 
“É preciso ter funcionários bem treinados na administração, precisa ter apoio. 
(...) A universidade [USP] tem que entender que ela precisa investir nos 
funcionários, não só nos professores, porque a hora que a gente recebe um 
professor estrangeiro aqui é muito desgastante, do ponto de vista do tempo. (...) 
Quando a gente recebe professores estrangeiros, a maior parte não fala 
português. (...) E se os nossos funcionários não têm um pouco de conhecimento 
na língua estrangeira para nos ajudar, fica complicado. A universidade tem que 
investir nisso. Aqui em São Carlos, nós estamos recebendo algum apoio neste 
sentido. O centro cultural tem oferecido cursos de inglês para as nossas 
secretárias. Está melhorando”.  

 

Neste mesmo sentido, a Profª Calijuri argumenta que: 

 
“Um dos obstáculos à internacionalização é ter alguém que receba o 
estrangeiro, apresentar um caderno de orientação para ele, caso ele precise. 
Poderia ser até uma publicação simples, de três, quatro páginas, mas que 
orientasse este professor, porque ele chega e pensa: ‘onde eu vou?’. (...) Eu 
acho que deveria ser uma coisa mais organizada”. 

 

O objeto de estudo também oferece dificuldades ao desenvolvimento das ações de inserção 

internacional nesta área. O Prof. Kagan (Poli) explica que, em sua unidade, muitas 

pesquisas são feitas com relação a questões específicas do Brasil. Tal fato dificulta a 

publicação de artigos em periódicos internacionais, uma vez que não existe interesse 

internacional por determinados temas. De acordo com este professor: 

 
“Muitas pesquisas que a gente faz na Engenharia são voltadas para a indústria 
nacional, são problemas específicos do Brasil, que devem ser voltados, digamos, 
para publicação em nível nacional. Dificilmente você consegue publicar um 
artigo sobre um problema nacional em uma revista internacional, porque para 
eles não interessa”. 

 

O Prof. Pires também sente esta dificuldade, uma vez que, em sua área (saneamento), os 

temas de pesquisa se referem a problemas existentes em nível nacional. Além disso, este 
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professor propõe uma solução para este problema, que consistiria na mudança do foco das 

ações de internacionalização: ao invés de realizar intercâmbio com universidades de países 

desenvolvidos, que não possuem os problemas que são estudados nesta área, as escolas 

poderiam aumentar o intercâmbio com países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, 

no qual tais temas sejam relevantes. Assim, as escolas que têm como objeto de estudo 

temas específicos poderiam ser agentes intermediários, trabalhando junto a países que 

estejam em uma situação igual ou inferior à do Brasil. Segundo ele: 

 

“A pesquisa, na nossa área [de saneamento], a gente tem que se preocupar com 
os problemas brasileiros, de fato. Talvez a gente devesse dar prioridade para os 
intercâmbios com universidades estrangeiras que também tenham programas 
voltados para países em desenvolvimento. Então, a gente seria um agente 
intermediário. Por exemplo, tem um grupo da Holanda que faz muito trabalho 
com ex-colônias, países que estão em um estágio de desenvolvimento, no geral, 
bem inferior ao Brasil. Acho que, nesse caso, o ‘gap’ é muito grande e se nós 
conseguíssemos entrar, como parceiro intermediário, facilitaria, seria 
interessante para nós. Nós estaríamos em contato, por um lado, com um grupo 
que tem acesso a coisas muito avançadas e, por outro lado, com um grupo que 
necessita de coisas muito básicas, fundamentais. (...) Poderíamos procurar esses 
nichos, onde a gente pode ter uma atuação em comum, um parceiro ou 
interlocutor intermediário”.  

 

A carga horária dos professores também seria um obstáculo ao processo de 

internacionalização, na medida em que reduz o tempo que os professores poderiam estar 

dedicando à realização de esforços para ações de internacionalização – como a publicação 

de mais artigos em periódicos internacionais, por exemplo. Segundo o Prof. Cardoso: 

 
“A gente [Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas, da 
EP-USP] tem um obstáculo que é justamente a carga horária elevada dos 
nossos professores. Aumentou o número de alunos, por exemplo, e começou a 
ter uma carga horária pesada, que inclusive nos penaliza na Capes. Então, se o 
professor tem uma carga horária pesada, precisa viajar e um outro professor 
precisa assumir a carga dele, então vai ficar mais pesado ainda. Então, isso de 
fato é um fator complicador. (...) Em um departamento como o nosso, se sai 
professor, a gente assume a carga dele, mas se saem dois professores, já não é 
viável.(...)  
 

Para a Profª Sato, este problema é “um problema prático”, na medida em que “a carga do 

professor que viaja deve ser distribuída para quem fica”.  

 

A falta de um sistema de equivalência de créditos foi mencionada pelo Prof. Melges de 

Andrade como uma grande barreira ao processo de internacionalização no nível da 
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graduação. Este professor comenta que, com o aprofundamento da internacionalização, na 

Europa foi criado o European Credits Transfer System (ECTS), que seria uma espécie de 

“moeda” pela qual o aluno que realiza intercâmbio em uma IES estrangeira consegue 

validar seus créditos em sua universidade de origem. Tal sistema de equivalência tem 

facilitado o intercâmbio de alunos de graduação e, assim, contribuído para o avanço do 

processo de internacionalização nos países europeus. Assim, para este professor, a 

inexistência de um sistema de equivalência impõe dificuldades à internacionalização das 

IES brasileiras.  

 
O idioma e a cultura também foram apontados pelos professores desta área como 

obstáculos à internacionalização. De acordo com o Prof. Pires,  “se o indivíduo não for 

fluente na língua estrangeira, ele não responde com rapidez” e, assim, não consegue discutir 

com seus parceiros em pé de igualdade. Dessa forma, para este professor: 

 
“A principal barreira é a língua e a cultura. Ao mesmo tempo em que existe a 
necessidade de aprender o idioma, é preciso ensinar, também, as diferenças 
culturais, a questão do tratamento diferenciado”. 

  

A Profª Sato (Poli) argumenta que o problema da língua se coloca tanto para os indivíduos 

brasileiros que têm interesse em ir para o exterior, quanto para os professores estrangeiros 

que vêm para o Brasil, pois teriam que aprender a língua portuguesa.  

  

Por outro lado, a Profª Calijuri (EESC) acredita que a língua não tem sido uma barreira à 

internacionalização de seu programa, uma vez que “os candidatos que não entregam o 

exame de inglês (o Tofel), comprovando sua proficiência neste idioma, não fazem a 

inscrição para o processo de seleção do programa”. 

  

De acordo com o Prof. Pires, as dificuldades impostas pela língua acabam por gerar, em 

alguns professores, um certo grau de resistência ao processo de internacionalização. Porém, 

este problema tem sido mitigado pela nova geração de professores, que, em sua maioria, 

sabem falar outros idiomas. Segundo ele: 

 
“Tivemos resistência por parte de professores mais antigos, que não entendem o 
processo de internacionalização, que estão mais acomodados, no final de 
carreira e até mesmo pela barreira cultural da língua. (...) Nem todos os 
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professores têm fluência na língua estrangeira. Agora os professores mais novos 
têm contribuído para diminuir este problema, naturalmente, porque estão mais 
expostos [a este contexto de internacionalização e de globalização]. Mas existe 
resistência sim”. 

 

Segundo o Prof. Melges de Andrade, alguns professores são resistentes ao processo de 

internacionalização, pois acreditam que as escolas estão exportando os alunos mais 

capacitados – problema da evasão de capital intelectual. Porém, este professor esclarece 

que “na verdade isso não ocorre; todos os alunos voltam”. Assim, apesar de haver 

resistência por parte do corpo docente, ela não possui base, ou seja, não teria razão de 

existir. 

 

Por outro lado, o Prof. Rocco acredita que não existe resistência por parte dos professores, 

alunos ou pela administração em sua unidade. Para ele, todos os grupos têm demandado e 

incentivado a internacionalização. O Prof. Kagan também argumenta que não tem 

percebido resistência ao processo de internacionalização. Segundo ele: 

 
“Não há resistência. As ações internacionais dos grupos de pesquisa são 
sempre bem vindas e, até mesmo, estimuladas”. 

 

 

4.3.2.7 Benefícios e Riscos da Internacionalização 
 

Dentre os principais benefícios advindos do processo de internacionalização, os professores 

desta área destacam o avanço do conhecimento, a melhoria de qualidade dos programas, a 

capacitação dos profissionais e o entendimento cultural.  

 

Segundo o Prof. Cardoso, os relacionamentos internacionais têm contribuído para o 

desenvolvimento de seu departamento, para a evolução do conhecimento e para a melhoria 

de qualidade do programa de pós-graduação. De acordo com este professor: 

 
“Desde o começo do nosso grupo de pesquisa – em 1988, aproximadamente – 
eu acho que o relacionamento internacional foi fundamental para o estágio de 
desenvolvimento em que a gente chegou. Nós estamos num estágio muito bom de 
desenvolvimento. (...) E eu acho que foi justamente devido a este intenso 
relacionamento internacional que a gente possui que nos levou a queimar 
etapas de desenvolvimento. (...) [Assim] um dos benefícios da 
internacionalização tem sido um melhor desempenho do programa como um 
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todo – sobretudo no que se refere à Capes. Outro benefício é o avanço do 
conhecimento; é queimar etapas no desenvolvimento, acelerar esse processo 
(...); é o prazer de se sentir atualizado”. 
  

Os professores Rocco e Calijuri entendem que o avanço do conhecimento é o principal 

beneficio advindo do processo de internacionalização. Ademais, este processo tem 

contribuído, também, para a capacitação dos profissionais. Para eles: 

 
“A internacionalização tem proporcionado ajustes em conteúdos de disciplinas, 
atualização de bibliografia (...). Assim, achamos que o desenvolvimento do 
conhecimento é o benefício primordial. Depois, tem o preparo do indivíduo, a 
sua formação”. 

 

Além da troca do conhecimento, o Prof. Kagan argumenta que a internacionalização tem 

contribuído para reduzir o grau de endogenia em sua unidade e para a expansão do 

horizonte acadêmico e cultural de professores e alunos. Para ele: 

 
“A internacionalização é muito importante para reduzir o grau de endogenia 
nesta unidade. Na Poli, nós somos tratados como endogênicos. (...) Isto tem 
melhorado um pouco, mas no meu departamento, realmente, o número de 
professores que fizeram ou doutorado ou um pós-doc no exterior é muito 
pequeno em relação aos 37 professores. (...) Acho que os benefícios principais 
são essas trocas de experiências, o amadurecimento de professores e alunos em 
pesquisa, a redução da endogenia, que eu acho importante e as experiências de 
projetos conjuntos com diferentes culturas”. 

 

O Prof. Pires também menciona o entendimento cultural como um grande benefício da 

internacionalização. Para ele, os intercâmbios proporcionam aos indivíduos uma facilidade 

para trabalhar em diferentes contextos culturais. Além disso, ele argumenta que este 

processo contribui para a formação de vínculos entre os pesquisadores brasileiros e 

estrangeiros – questão das redes de contato interpessoais. Este professor também destaca o 

aumento do prestígio do programa e do departamento como um importante benefício 

proveniente da realização de ações internacionais. Segundo ele: 

 
“Acho que um dos benefícios é a questão do entendimento da cultura, de [o 
indivíduo] ter mais facilidade de trabalhar em situações diferentes. O 
profissional vê o que está ocorrendo lá fora, mas não de maneira superficial, 
naquela visita rápida de um mês; ele tem essa vivência. (...) O fato de estarmos 
começando a receber alunos estrangeiros, contribui para a criação de vínculos 
internacionais, que vai facilitando o processo de internacionalização depois, 
por meio das networks, ou seja, das redes para a troca de experiência. Um outro 
aspecto muito importante é a questão da auto-estima do programa. (...) Acho 
que a produtividade, o prestígio do departamento, facilidade em pesquisa, 
aceitação, a visibilidade e o respeito do departamento são muito importantes”. 
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Para o Prof. Pires (EESC), o aumento do prestígio do programa proporciona outros ganhos, 

como a facilidade de captação de recursos junto às agências de fomento e o aumento da 

procura do programa por parte de professores estrangeiros – ou seja, o aumento do 

intercâmbio no departamento, que acaba por aumentar o dinamismo do ambiente 

acadêmico. Além disso, ele argumenta que passa a existir um ciclo virtuoso, no qual os 

alunos que saem da faculdade têm uma melhor inserção no mercado de trabalho, o que, por 

sua vez, atrai alunos de melhor qualidade para o ingresso nos cursos e programas deste 

departamento. Segundo ele: 

 
“[Com o aumento do prestígio ou status do departamento] eu acho que tem-se 
facilidade de captação de recursos no próprio país. Eu percebo uma boa 
vontade das agências quando examinam os nossos projetos; a gente percebe 
pelo próprio parecer, que o projeto já é bem visto desde o começo. Esta é uma 
vantagem. A outra vantagem, é a facilidade de colocação dos nossos ex-alunos 
[no mercado de trabalho], o que acaba atraindo alunos de melhor qualidade, 
gerando um ciclo virtuoso. Outra vantagem é que fica mais fácil nós 
conseguirmos os intercâmbios. Hoje, o programa já começa a ser mais bem-
visto, como tem uma exposição fora. Então, é mais fácil trazer um docente de 
fora, como um professor visitante. Ele também quer vir pra cá, ver o que está 
acontecendo. Antes, a gente tinha que pagar para o professor visitante vir aqui, 
nós tínhamos que oferecer muitas vantagens para atrair um professor 
estrangeiro. (...) Hoje, ele já tem vontade de vir pra cá. (...) E isto transforma o 
ambiente acadêmico em um ambiente mais dinâmico, mais ágil, mais 
agradável”.   

 

Este professor acredita que existe uma diferença entre os benefícios do processo de 

internacionalização nos níveis da graduação e da pós-graduação. Na graduação, os 

benefícios seriam predominantemente culturais, enquanto na pós-graduação haveria um 

desenvolvimento da pesquisa, o avanço do conhecimento. Para ele: 

 
“Na graduação, os benefícios são o contato e o ensino; é o aluno estudar, ver 
como se fazem as coisas, como se estuda no exterior. Na graduação, é mais este 
intercâmbio cultural e o aprendizado. (...) Na pós-graduação, o benefício é [o 
desenvolvimento da] pesquisa, é aprofundamento; vai muito além”. 

 

Neste sentido, o Prof. Rocco argumenta que a internacionalização tem sido mais presente 

na pós-graduação, pois este nível está “muito mais ligado à pesquisa do que a graduação” e 

envolve a “busca do conhecimento”. 
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O Prof. Melges de Andrade, assim como os professores Rocco e Calijuri, apontam a 

capacitação de recursos humanos como um dos ganhos advindos do processo de 

internacionalização. Para ele: 

 
“Os alunos passam a ter uma visão muito aberta da formação do engenheiro, 
outra pedagogia do ensino. Os alunos saem da universidade muito mais 
capacitados, porque eles fazem estágio das empresas no exterior, por exemplo. 
Então, é uma formação muito densa”.  

 

Para este professor, a internacionalização oferece poucos riscos, uma vez que os alunos que 

fazem intercâmbio com instituições estrangeiras têm retornado para a unidade, 

completando sua formação na USP. Assim, de acordo com este professor, não tem havido 

evasão de capital intelectual. Segundo ele: 

 
“[A internacionalização] é uma operação de risco muito baixo, porque, pelos 
convênios que nós fizemos, os alunos fazem uma parte do curso no exterior e, 
depois, voltam para terminar o curso na Poli. Então, ele se forma aqui. (...) O 
nível de perdas é minúsculo. Nós não tivemos nenhum aluno que não voltou – e 
nós temos cinco anos de experiência nestas ações”.  

 

Neste mesmo sentido, a Profª Sato (Poli) argumenta que não existe preocupação com o 

risco de brain drain em sua unidade. Segundo ela, é interessante que os alunos realizem 

cursos no exterior, pois continuam a manter contato com a unidade, transformando-se em 

um canal de comunicação ou “ponto de ligação” entre os grupos de pesquisa brasileiros e 

os da IES estrangeira.  

 

Os professores Rocco e Calijuri, apesar de acreditarem que o risco da evasão de cérebros é 

“inerente” ao processo de internacionalização, argumentam que não têm se preocupado 

com este risco, uma vez que não há meios de se controlar as decisões pessoais dos 

indivíduos. Para o Prof. Rocco: 

 
“Não pode haver essa preocupação. Se perder [o capital humano], perdeu. 
Você não é dono da vida da pessoa”.  

 

Neste mesmo sentido, o Prof. Pires admite que, com a internacionalização, existe o risco da 

evasão de cérebros, mas argumenta que “este é um risco que nós temos que correr”. Assim, 

os benefícios deste processo seriam maiores do que os riscos, de forma que esta área deve 
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continuar a se internacionalizar, a despeito da existência do risco de perda de capital 

humano. 

 

O Prof. Cardoso (Poli) expõe que, em sua área, a perda de capital humano tem sido algo 

comum. Segundo ele: 

 
“Os prejuízos que, às vezes, a gente sofre com essa relação internacional é que 
a gente manda os nossos alunos para o exterior e eles não voltam. E isso, na 
área de tecnologia, é comum porque no exterior eles têm relacionamento muito 
forte com a indústria, as escolas de Engenharia, muito mais do que nós. Eles 
chegam lá e se envolvem em projetos que, normalmente, têm uma indústria 
financiando. (...) Já perdemos vários alunos, que decidiram ficar no exterior. 
(...) Eles ficam porque recebem em euro, por exemplo. Esta evasão de cérebros, 
na Engenharia, é grande. O risco maior nesta área, para mim, é esse. Até 
professores nossos, que vão fazer um pós-doc, ficar um ano, às vezes não voltam 
mais. O indivíduo consegue desenvolver um trabalho que passa a ser prioritário 
para ele; e fica no exterior”.  

 

Por outro lado, o Prof. Pires (EESC) argumenta que o maior risco da internacionalização 

seria a perda de foco da realidade brasileira, deixando de lado temas de interesse nacional 

para estudar assuntos que sejam de interesse internacional, apenas. De acordo com este 

professor: 

 
“Acho que o perigo da internacionalização é nós esquecermos de que moramos 
no Brasil. Acho que esse é o maior risco: começar a estudar apenas os 
problema de países desenvolvidos e esquecer, por exemplo, que na área de 
saneamento básico, no Brasil, é necessário realizar estudos sobre a malária, 
por exemplo. (...) O risco maior é a gente perder o chão, perder o foco da 
realidade brasileira; (...) é perder tempo, fazendo pesquisa que interessa 
somente aos Estados Unidos, por exemplo”. 

 

No entanto, este professor defende que a internacionalização é necessária. Além disso, ele 

argumenta que não tem havido um predomínio do Norte sobre o Sul (questão do 

neocolonialismo, que também é tratada na literatura como um risco da internacionalização), 

ao menos nas áreas que têm desenvolvido conhecimento de ponta. Nestas áreas, os 

estrangeiros têm vindo para o Brasil para aprender com os pesquisadores brasileiros, e não 

para nos ensinar ou transferir conhecimento. Para ele: 

 
“Antes de tudo, eu acho que a internacionalização ela é necessária. No caso da 
área agrícola, rural, toda essa área de agronegócio, em que o Brasil é ponta, a 
internacionalização significa os outros [estrangeiros] virem aqui aprender com 
a gente”. 
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Neste mesmo sentido, a Profª Sato (Poli) argumenta que: 

 
“Eu acho que nós estamos no mesmo nível do exterior. Existem alguns aspectos 
em que eles estão mais avançados. Mas a gente também contribui, não trazemos 
coisas para cá apenas; nós transmitimos conhecimento para fora também”.  

 

De acordo com esta professora, a sua área (especificamente, de engenharia elétrica) possui 

“recursos humanos capacitados, potencial e competência”, o que tem atraído parceiros 

internacionais. Assim, as relações entre as IES do Norte e sua unidade têm sido mais 

equilibradas, uma vez que os grupos de pesquisas dos países desenvolvidos têm 

demonstrado interesse pelo capital humano e pela produção intelectual desta área. No 

entanto, o equilíbrio de tais relações tem sido prejudicado pela falta de recursos financeiros, 

no sentido de estimular e arcar com os custos das ações de internacionalização.  

 

O Prof. Cardoso argumenta que, em alguns casos, a internacionalização tem sido 

equilibrada – no que diz respeito à troca de conhecimento. Porém, existem situações em 

que a transmissão de conhecimento ocorre, predominantemente, do Norte para o Sul. É 

interessante observar, no entanto, que este professor não vê tal transmissão de 

conhecimento como um risco de neocolonialismo; seria apenas um fato, ou seja, em 

algumas áreas, os países desenvolvidos possuem conhecimentos e tecnologias mais 

avançadas e, por meio das ações de internacionalização, este conhecimento tem sido 

passado para países menos desenvolvidos. De acordo com este professor: 

 
“Em alguns casos, a troca de conhecimento é equilibrada. No caso da 
Alemanha e da França, por exemplo, ela não é equilibrada; a transmissão de 
conhecimento é maior de lá para cá, do Norte para o Sul. É um fato. Mas nós 
não temos problemas com isso; nós somos humildes neste sentido”. 

 

De maneira geral, é possível perceber que, apesar de existirem riscos advindos do processo 

de internacionalização (como o brain drain, o neocolonialismo e a perda de foco da 

realidade nacional), os professores desta área consideram que os benefícios deste processo 

têm sido maiores e mais importantes do que os mesmos. Além disso, os ganhos com a 

internacionalização seriam, predominantemente, acadêmicos e culturais – como, por 

exemplo, o avanço do conhecimento, a ampliação do horizonte acadêmico, a redução da 

endogenia e o desenvolvimento de uma consciência cultural entre os indivíduos.  
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4.3.3 Internacionalização do Ensino Superior: o caso da FEA 
 

4.3.3.1 Histórico e Estrutura da Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade da USP. 

A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP) foi criada em 

janeiro de 1946, logo após o término da Segunda Guerra Mundial e simultaneamente com a 

redemocratização do Brasil. A nova instituição surgiu doze anos depois da constituição da 

Universidade de São Paulo, com o nome de Faculdade de Ciências Econômicas e 

Administrativas (FCEA), numa época em que a economia brasileira acelerava seu processo 

de industrialização e ampliava significativamente o setor de serviços, deixando de ser 

predominantemente agrária e exportadora. 

 

As transformações da economia faziam crescer a demanda por profissionais especializados 

em economia, administração e contabilidade, particularmente em São Paulo, principal 

centro econômico do Brasil. Nas décadas de 50 e 60, o sistema educacional brasileiro 

começou a dar mais ênfase às matérias exigidas pelo novo estágio da economia, entre elas 

matemática, administração financeira, contabilidade de custos e métodos quantitativos. A 

FCEA adaptou, assim, seu currículo às exigências do mercado de trabalho, interessado na 

maior qualificação técnica de economistas, contabilistas, atuários e administradores de 

empresas. 

 

Pouco antes do estabelecimento do regime militar, uma portaria federal transformou a 

estrutura didática da FCEA (que se adaptava às exigências dos currículos mínimos 

federais), estabelecendo cinco cursos de graduação: Ciências Econômicas, Ciências 

Contábeis, Ciências Atuariais, Administração de Empresas e Administração Pública. Foram 

criados cursos de pós-graduação nas mesmas áreas oferecidas de graduação. As cadeiras 

são reunidas em Departamentos, antecipando-se a departamentalização instituída pela 

reforma da USP de 1969. 

 

Após a reforma universitária de 1988, a faculdade muda seu nome para Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade (FEA). Atualmente, a FEA-USP é uma 
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instituição pública de ensino e pesquisa conhecida no país e no exterior pela excelência de 

seus cursos, pela qualidade de sua produção acadêmica e pelos inúmeros serviços prestados 

à comunidade. Na linha de frente das instituições que formam economistas, 

administradores e especialistas em contabilidade no Brasil, ela pauta suas atividades pelos 

elevados padrões da Universidade de São Paulo e alia o conhecimento sobre a realidade 

brasileira ao referencial teórico e metodológico dos mais avançados centros de 

conhecimento internacionais. 

 

A qualidade de seus cursos tem sido evidenciada pela significativa contribuição de seus ex-

alunos ao avanço econômico e social do Brasil, tanto no setor privado como no setor 

público. Muitos deles alcançaram renome nacional e internacional, outro indicador do 

relevante papel do ambiente universitário em que se formaram para o desenvolvimento de 

suas competências e personalidades. 

 

O curso de graduação em Administração da FEA/USP conta, a cada ano, com cerca de 

1.000 alunos regularmente matriculados nos períodos diurno e noturno. São 74 professores 

responsáveis pelas, aproximadamente, 50 disciplinas oferecidas aos alunos, distribuídas em 

sete áreas: Administração Geral, Finanças, Métodos Quantitativos e Informática, 

Marketing, Recursos Humanos, Produção e Operações e, Política de Negócios e Economia 

de Empresas.  

 

A disputa por uma vaga no curso de Administração tem se acirrado ano a ano, colocando-o 

entre os mais concorridos da USP. Para obter o título de Bacharel em Administração de 

Empresas, o aluno da FEA/USP precisa concluir créditos obrigatórios, créditos de optativas 

livres e créditos de optativas eletivas no decorrer de, no mínimo, oito semestres (período 

diurno) ou dez semestres (período noturno). Os créditos estão distribuídos em disciplinas 

das áreas de Administração Geral, Finanças, Métodos Quantitativos e Informática, 

Marketing, Recursos Humanos, além de disciplinas suplementares e o estágio 

supervisionado (Trabalho de Conclusão de Curso). 
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O Programa de Pós-Graduação em Administração da FEA/USP inclui o curso de 

Doutorado e o curso de Mestrado. Todos os cursos são de natureza stricto sensu e atribuem 

o título correspondente conferido pela Universidade de São Paulo. O PPGA se situa entre 

os melhores programas nacionais de pós-graduação em administração conforme conceito 

atribuído pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do 

Ministério da Educação (CAPES). 

 

O curso de Mestrado tem por objetivo iniciar a formação de seus alunos nas atividades de 

pesquisa e docência em administração. O aluno precisa cursar onze disciplinas, das quais 

três são obrigatórias e de natureza metodológica e oito são eletivas. Também faz parte da 

formação do aluno o seu envolvimento com atividades de docência e monitoria junto ao 

Programa de Graduação em Administração, a publicação de trabalhos em co-autoria com 

seu orientador e o desenvolvimento de uma dissertação ao final do curso. 

 

O curso de Doutorado tem por objetivo aprofundar a formação de seus alunos nas 

atividades de pesquisa em administração. O aluno precisa cursar nove disciplinas, das quais 

apenas uma é obrigatória, fazendo parte da formação do aluno o seu envolvimento com 

atividades de docência (monitoria junto ao Programa de Pós-graduação em Administração), 

a publicação de trabalhos em co-autoria com seu orientador e o desenvolvimento de uma 

tese que dê uma contribuição original ao estado da arte do tema tratado. 

  

O Departamento de Economia da FEA forma o maior número de mestres e doutores no 

país, colocando-se no restrito grupo de instituições de primeiro nível nesse campo 

profissional. Os programas de mestrado e doutorado da Economia surgiram com a proposta 

de oferecer uma formação acadêmica pluralista na área de Economia. Atualmente, o 

programa de Mestrado conta com duas áreas de concentração: Teoria Econômica e 

Economia das Instituições e do Desenvolvimento. 

 

As fundações de apoio (FIPE – Departamento de Economia) e FIA (Departamento de 

Administração) desenvolvem cursos de pós-graduação lato sensu ampliando, desta forma, 



 227 

as atividades extracurriculares em diversas áreas de especialização. (site FEA-USP, 2006). 

Na seqüência será ilustrada a estrutura organizacional da FEA-USP. 

 

Figura 16 - Estrutura Organizacional da FEA-USP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FEA/USP. 
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4.3.3.2 Políticas de Internacionalização e Prioridades 
Os professores da FEA entendem que a internacionalização tem sido uma prioridade da 

USP. Com a globalização, o processo de internacionalização das IES e de outros tipos de 

organizações, de modo geral, tem-se tornado uma necessidade, uma questão de 

sobrevivência dessas instituições. Para o Prof. Isak Kruglianskas, Coordenador do 

Programa de Pós-Graduação em Administração – FEA/USP, a USP precisa se 

internacionalizar, tendo em vista que é uma instituição de excelência no Brasil e que, por 

meio da internacionalização, estaria legitimando tal posição. Este professor argumenta, 

também, que a universidade está inserida em um contexto internacional – devido ao 

processo de globalização – o que nos passa a idéia de que a internacionalização de serviço, 

ensino e pesquisa da universidade seriam, além de fundamental, algo inevitável. Segundo 

ele: 

 
“Com a globalização, a internacionalização virou uma questão de 
sobrevivência em quase todos os tipos de organizações de um certo porte. 
Então, no caso de uma universidade como a USP, é fundamental, ela tem que se 
internacionalizar. É uma instituição de excelência, de destaque, uma das 
melhores do país. E ela tem que se internacionalizar até mesmo para legitimar 
essa posição. E até porque hoje tudo é tão globalizado, tudo é tão interligado 
que você está numa rede internacional”. 

 
 
 

O Prof. Lindolfo Galvão de Albuquerque, Vice-Chefe do Departamento de Administração 

– FEA/USP, aponta o fato de os candidatos para a Reitoria – relativos à mudança de gestão 

que ocorreu em 2006 – inserirem o tema da internacionalização em seus discursos como um 

sinal de que esta questão tem sido prioritária para a USP. Além disso, o Prof. Albuquerque 

entende que a universidade possui uma orientação para a internacionalização, pois tem 

“valorizado e cobrado, especialmente, os artigos publicados em revistas internacionais”.  

 

No entanto, apesar de haver uma percepção geral desta unidade acerca da importância do 

tema da internacionalização para a USP, é predominante a visão de que não existe uma 

política clara, institucionalizada e formalizada, voltada para este processo. Assim, existem 

iniciativas e reconhecimento da importância da questão, assim como uma orientação para a 

internacionalização da USP como um todo, mas as políticas e estratégias específicas deste 
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processo (os incentivos e as diretrizes para a realização de atividades de 

internacionalização, como intercâmbio de alunos e professores, participação de congressos 

internacionais, etc) têm sido feitas em nível dos departamentos e das unidades, 

separadamente.  De acordo com o Prof. Albuquerque: 

 

“Eu não diria que a USP possui uma política única e homogênea para a 
internacionalização. É uma linha bem geral, onde cada unidade responde ou 
cada unidade desenvolve iniciativas dentro dos seus pontos fortes ou dentro das 
suas capacidades, que são diferentes”. 

 

Neste mesmo sentido, o Prof. Edson Luiz Riccio, Presidente CCInt-FEA, argumenta que a 

USP tem feito algumas iniciativas para fortalecer o movimento de internacionalização na 

universidade, e que a orientação da CCInt central tem sido estimular as unidades a criarem 

suas próprias CCInts. Este professor acredita que esta é uma orientação importante, 

levando-se em conta que cada unidade possui necessidades diferentes e estão em níveis 

diferentes de internacionalização. Assim, a descentralização das políticas de 

internacionalização seria uma forma útil, ou até mesmo necessária, de se conduzir o 

processo de internacionalização na USP. Segundo ele: 

 
“A USP não possui um planejamento, um plano pré-concebido sobre a 
internacionalização. O que nós podemos dizer é que tem havido iniciativas 
muito importantes neste sentido nos últimos três ou quatro anos. (...) Se nós 
comparamos as duas Pró-Reitorias [de Graduação e de Pós-Graduação], a 
Pró-Reitoria de Graduação expôs um pouco mais a sua intenção [de 
internacionalização] e o que ocorreu foram alguns eventos pontuais promovidos 
pela mesma. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, ainda não. E houve alguns 
eventos promovidos pela vice-reitoria (...). Então, se nós olharmos o discurso 
dos candidatos a Reitor, verifica-se que todos estão incluindo a palavra 
‘internacionalização’ porque, após esses eventos pontuais que eu me refiro, eles 
verificaram a importância dessa questão. (...) Agora, a orientação da USP, da 
CCInt Central, é para que cada unidade tenha a sua própria CCInt. O trabalho 
é descentralizado e não tem como não ser. A Reitoria não consegue saber o que 
a FEA quer, o que a Medicina quer, o que a Geografia quer, o que as outras 
unidades querem. Então, cada escola faz o seu acordo e a USP assina, desde 
que seja aquele acordo que siga o padrão. Pronto, é isso. (...) Não adianta a 
gente cobrar deles, que eles saibam as nossas necessidades. Cada um [cada 
unidade] tem que saber as suas. Eles cuidam mais da parte jurídica, central, das 
regras. (...) Mas, essa é a orientação: cada escola tem a sua CCInt”.  

 

 

O Prof. Riccio menciona que uma das iniciativas da USP no sentido de incentivar o 

processo de internacionalização foi a definição de uma portaria, em 1999, que passou a 
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permitir a realização de 20% dos créditos necessários à formação do aluno – de graduação 

ou de pós-graduação – em universidades do exterior. Além disso, a portaria estabeleceu que 

os alunos podem permanecer até um ano no exterior, sem prejuízo para o aluno (em termos 

de seu processo de formação e seu tempo de matrícula, por exemplo) e que os créditos 

adquiridos no exterior seriam incluídos no histórico escolar do mesmo. Tal iniciativa teria 

proporcionado um grande impulso para o processo de internacionalização da FEA e estaria 

sendo implementado pela unidade.   

 

A questão da descentralização das políticas de internacionalização também é defendida pela 

Profª Maria Tereza Leme Fleury, Diretora da FEA/USP. Para ela, o projeto de 

internacionalização não cabe apenas à diretoria da instituição (no caso, a FEA), mas a cada 

departamento envolvido, que deve incentivar seus alunos e docentes a participarem do 

processo de internacionalização. De acordo com esta professora: 

 
“Eu gostaria de colocar que esse projeto [de internacionalização] não é só em 
nível da diretoria da instituição, mas é um projeto em nível de cada 
departamento. Cada um dos departamentos tem uma política de incentivar que o 
seu docente vá a um congresso, publique nos anais do congresso e publique em 
revistas internacionais. Há todo um incentivo, inclusive financeiro, para que 
isso aconteça. Do ponto de vista da pesquisa existe um direcionamento da 
unidade, mas existe um direcionamento muito forte por parte dos 
departamentos. Do ponto de vista da formação, a responsabilidade primeira é 
da unidade, é da FEA. Com os intercâmbios, nós estamos recebendo alunos do 
mundo todo e enviando alunos para o mundo todo. Então, hoje, cerca de cento e 
vinte alunos nossos vão para fora e nós recebemos um outro tanto. Com isso a 
circulação de jovens do mundo todo é muito mais alta aqui dentro da faculdade 
– e nós estamos desenvolvendo disciplinas totalmente em inglês para atender 
esses alunos também”.  

 

Assim, a FEA possui suas próprias estratégias de internacionalização, como a criação de 

disciplinas em inglês para alunos estrangeiros e os incentivos financeiros para a 

participação de seus docentes em congressos internacionais. A Profª Fabiana Rocha, 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Economia (USP/SP), menciona a 

existência de um sistema de premiação com relação à produção intelectual em seu 

programa. Os docentes são premiados por artigos publicados em revistas internacionais 

reconhecidas (Qualis A, da Capes). Segundo ela: 

 
“A gente [Programa de Pós-Graduação em Economia] tem um sistema de 
incentivo, via publicação, onde as publicações internacionais seguem o ranking 
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da Capes e valem mais pontos. Então, o departamento dá um prêmio aos artigos 
que são publicados em boas revistas. Realmente, se você publicar em uma 
revista de Qualis A, você ganha muitos mais pontos, conseguindo o critério da 
Capes”.  

 

Além disso, a unidade possui a sua própria CCInt. A CCInt-FEA (Comissão de Cooperação 

Internacional da Faculdade de Economia e Administração e Contabilidade da Universidade 

de São Paulo) foi criada em 1986 – a mais antiga de todas as CCInts das unidades – e tem 

como função o fomento, incentivo e coordenação dos intercâmbios de alunos e professores 

da FEA com instituições de ensino superior de Economia, Administração e Contabilidade 

de outros países, de modo a oferecer aos alunos uma opção a mais para complementação de 

seu curso e de entrar em contato com outras realidades educacionais, culturais e 

econômicas, bem como divulgar o conhecimento científico produzido na unidade.  
O Prof. Riccio argumenta que uma das políticas da CCInt-FEA tem sido a de realizar 

convênios com IES estrangeiras que não são consideradas como as melhores do mundo. Tal 

política se deve ao fato de que a maioria destas universidades (as mais conhecidas no 

exterior, como Harvard e Oxford, por exemplo) não possui interesse em realizar acordos de 

cooperação com instituições públicas, uma vez que estão mais interessadas na venda de 

cursos – o que, por sua vez, não está de acordo com a missão e as propostas que são 

colocadas pelas universidades públicas, como a realização de convênios que isentam os 

intercambistas do pagamento de taxas, por exemplo. Este professor esclarece que, na 

verdade, esta é uma condição da USP para a realização de convênios e que a CCInt-FEA 

tem seguido este direcionamento. Segundo ele:     
“Um dos antigos Presidentes da CCInt falava assim: ‘só devemos ter acordo 
com as melhores escolas do mundo: Harvard, Sourbone, Oxford’. Muito bem, 
esta é uma das visões possíveis; e eu discordo dela. Durante anos, essa política 
não gerou nenhum intercâmbio de aluno. Segundo as estatísticas, nenhum aluno 
nosso foi para essas escolas e nenhum acordo foi escrito, porque essas escolas 
simplesmente não têm necessidade e não fazem acordo de cooperação. (...) 
Jamais vão fazer um acordo de cooperação porque não interessa a elas. Não há 
interesse, elas vendem cursos: o MBA lá custa cinquenta mil dólares, por 
exemplo, para um curso de onze meses e eles só aceitam alunos que as empresas 
pagam, nenhum aluno lá paga do seu bolso, eles só aceitam alunos pagos pelas 
empresas. Essas escolas não são escolas com o nosso perfil; respeitam a USP, 
mas querem vender, estão na realidade numa posição de vendedores. A 
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Inglaterra, os Estados Unidos e a Austrália, os alunos desses países não vão 
para fora. (...) Nós temos uma inglesa aqui, a primeira que veio. Australiano 
não tem nenhum, a não ser que eles venham em grupos fazer aquelas chamadas 
summer programs, fazendo o que, na realidade, é mais um processo de venda: o 
Brasil tem um safari e eles aproveitam e passam por São Paulo, pela USP, que 
está na região. Mas não tem nada a ver com um direcionamento acadêmico. (...) 
Eu sou procurado por, pelo menos, cinco ou seis diretores de universidades 
australianas por ano; eles nos visitam e quando nós explicamos qual é a nossa, 
o que é que nós somos, ele dizem assim: ‘ah sim, então entendemos bem’. Nós 
não permitimos venda de cursos, não abrimos o espaço da USP para feiras de 
MBAs australianas, feiras de MBAs francesas, feiras de MBAs alemãs, pois 
achamos que isso não é válido de acordo com a nossa missão. Uma 
universidade pública não vende cursos. Mas estamos totalmente abertos para 
qualquer grupo de intercâmbio. Então, o que é o intercâmbio? É quando nosso 
aluno vai para o exterior sem pagar uma taxa sequer, nada, ele vai pagar só a 
passagem dele, a estadia dele, a comida e o seguro; e o aluno de lá vem para cá 
e não paga um tostão também. A nossa escola é grátis, é gratuita, mas nós 
exigimos do nosso parceiro. (...) Então, só há uma condição para os acordos da 
USP – isso é política da USP e nós temos que seguir com bastante correção e 
muita clareza – que é não aceitar nenhum acordo onde haja qualquer tipo de 
pagamento, nem taxas. Então, os nossos oitenta acordos são acordos onde os 
nossos alunos não pagam um tostão no exterior e vice-versa”.   

O Prof. Riccio entende que o processo de internacionalização é focado em quatro áreas: (i) 

intercâmbio de alunos da graduação, (ii) intercâmbio de alunos e professores da pós-

graduação, (iii) projetos de pesquisa conjuntos e (iv) convênios de duplo-diploma. Estes 

seriam os “estágios” da internacionalização, que configuram os objetivos da CCInt-FEA. 

Em seu discurso, percebe-se que este professor possui uma visão muito clara de que a 

internacionalização é um processo que envolve o desenvolvimento de diferentes atividades 

que, por sua vez, ocorrem em diferentes estágios ou fases. De acordo com o Prof. Riccio: 

 
“(...) o objetivo da CCInt-FEA é internacionalizar esta faculdade, de acordo 
com os aspectos apontados pela teoria de internacionalização, que são: o 
intercâmbio de graduação, que é a base de tudo – sem ele, o resto não possui 
muito sentido em uma instituição de ensino; o segundo é o intercâmbio da pós-
graduação (mestrado e doutorado); o terceiro é a realização de pesquisas em 
conjunto; e, por fim, o duplo diploma. (...) Então, todo processo de 
internacionalização deve se iniciar pelo primeiro passo, que é a troca de alunos 
de graduação. O segundo passo, obviamente, seria a pós-graduação. O terceiro 
passo: troca de professores. O quarto passo seria o diploma duplo”. 

 

A Profª Fleury também considera o intercâmbio de alunos como a principal orientação 

política da internacionalização da FEA. Para ela, o intercâmbio de professores depende 

mais dos contatos individuais realizados pelos mesmos – por exemplo, em congressos 

internacionais e cursos de pós-graduação no exterior – enquanto que os alunos de 
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graduação precisariam mais do auxílio da instituição – e, por este motivo, a política da FEA 

estaria mais voltada para o intercâmbio do corpo discente. Segundo esta professora: 

 
“Em termos de política de internacionalização da FEA, a nossa diretriz tem sido 
no sentido de ter uma relação com as universidades estrangeiras para o 
intercâmbio discente e docente. Nós temos enfatizado, prioritariamente, o 
intercâmbio de alunos, porque o intercâmbio de docentes é muito mais ligado à 
relação do docente com a universidade estrangeira; resulta mais de contatos 
individuais”. 

 
  

Ademais, o Prof. Albuquerque comenta que o Departamento de Administração introduziu, 

recentemente, o tema da internacionalização como uma área de pesquisa no curso – o que 

também demonstra o grau de relevância que tem sido atribuído ao tema nesta área. De 

acordo com este professor: 

 
“Aqui no Departamento de Administração, nós elegemos o tema da 
internacionalização como um tema prioritário. E isso está formalizado. 
Inclusive, nós conseguimos uma vaga de professor para essa área de 
internacionalização, porque foi um dos temas novos que nós submetemos para a 
reitoria. São temas multidisciplinares que nós queríamos introduzir no curso. 
Então nós conseguimos inserir o tema da governança, o tema da 
internacionalização e o tema do empreendedorismo. São 3 temas transversais, 
porque eles são multidisciplinares, então eles congregam várias áreas, mas a 
gente vai ter um professor em cada área dessa, como área de pesquisa. (...) É 
um tema que a gente pretende desenvolver nas nossas linhas de pesquisa e 
também introduzir nos cursos de graduação e pós-graduação”.  

 

 

Em suma, os professores da FEA entendem que a USP tem sinalizado e incentivado o 

avanço do processo de internacionalização em suas unidades. No entanto, há uma 

percepção geral de que ainda não existe uma política formal e institucionalizada acerca 

deste tema para a universidade como um todo – o que não é visto como algo negativo pelos 

professores da FEA, uma vez que eles acreditam que o processo de internacionalização 

deve ocorrer de maneira descentralizada, levando-se em consideração as necessidades de 

cada unidade. A despeito da existência, ou não, de uma política de internacionalização da 

USP, a FEA tem conseguido desenvolver seu processo de internacionalização, criando suas 

próprias diretrizes e definindo suas prioridades – como, por exemplo, a ênfase no 

intercâmbio de alunos de graduação.    
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4.3.3.3 Ações de Internacionalização 
 
A mobilidade de professores, o intercâmbio de alunos, a realização de pesquisas conjuntas, 

o duplo-diploma e a oferta de disciplinas em inglês são algumas das ações de 

internacionalização que têm sido realizadas por esta escola.  

 
No que diz respeito à mobilidade de professores, existem dois aspectos: (i) a ida de 

professores ao exterior para a participação em congressos internacionais ou para a 

realização de cursos de pós-graduação em IES estrangeiras; e (ii) a vinda de professores 

estrangeiros para a FEA, para a realização de palestras ou para ministrar cursos compactos, 

por exemplo. O Prof. Albuquerque argumenta, por exemplo, que grande parte dos docentes 

em seu departamento tem recorrido ao intercâmbio em universidades estrangeiras para 

realizar cursos de pós-doutorado. A Profª Fleury esclarece que: 

 
“(...) Nós temos tido professores visitantes que dão um curso mais compacto e 
professores visitantes para seminário. E os nossos professores estão o tempo 
todo fazendo esse intercâmbio também, os três departamentos [Administração, 
Economia e Contabilidade”]. 

 

 
O Prof. Kruglianskas comenta que o número de professores visitantes em seu programa tem 

sido significativo. No entanto, ele atenta para o fato de que, em sua maioria, estes 

professores realizam palestras, ao invés de ministrar cursos – ação que ainda é pouco 

desenvolvida. Segundo ele: 

 
“O que nós temos muito é a vinda de professores, palestrantes do exterior para 
fazer algumas ações pontuais aqui, tais como palestras, encontros, alguma 
discussão. Mas não tem havido uma permanência de um professor estrangeiro 
para ficar dando alguma disciplina; isso tem muito pouco”. 

 

O Prof. Ricardo Abramovay, Chefe do Departamento de Economia (FEA-SP/USP) até o 

ano de 2005, argumenta que existe uma atividade intensa em seu departamento, tanto no 

que diz respeito à mobilidade do corpo docente, quanto com relação às pesquisas conjuntas 

e publicações em parcerias. Além disso, ele aponta que tem aumentado a intensidade do 

intercâmbio de alunos de graduação. Segundo ele: 

 
“Nós temos uma atividade intensa dos nossos grupos credenciados no CNPq, de 
recepção de pesquisadores estrangeiros, trabalho conjunto e publicação 
conjunta. Além disso, nossos professores têm ido sistematicamente ao exterior 
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fazer cursos de pós-doutorado. E agora nós estamos começando a mandar mais 
alunos para o exterior”. 

 

Para o Prof. Abramovay e para a Profª Fleury, as ações de internacionalização na área de 

pesquisa têm sido priorizadas – como, por exemplo, os projetos de pesquisa conjuntos e a 

divulgação da produção intelectual via periódicos internacionais. De acordo com a Profª 

Fleury: 

 
“Acho que existe toda uma prioridade com relação à pesquisa, porque ela vai 
impactar fortemente a pós-graduação; a qualidade do pós-graduação está 
vinculada a isso. E isso é uma prioridade absoluta aqui dentro da faculdade 
[FEA]”.  

 

 

Por outro lado, esta professora acredita que existem outras prioridades, como a assinatura 

de convênios com universidades de excelência no exterior e o intercâmbio de alunos. Para 

ela: 

 

“Também acho que esta questão da internacionalização via intercâmbio de 
alunos de graduação e os convênios [com IES estrangeiras], tem sido bastante 
priorizada e valorizada, quantitativamente e qualitativamente. Esse foi um dos 
grandes objetivos da minha gestão – essa questão da internacionalização – e foi 
colocado que a gente não só deveria trabalhar em termos quantitativos, de 
possuir um grande número de convênios, mas em termos qualitativos, por 
exemplo, de ter convênios assinados com as universidades“tops” (para a 
internacionalização não ser algo indiscriminado)”.  

 

A CCInt-FEA tem desempenhado um papel atuante no que diz respeito à realização de 

acordos formais com IES estrangeiras, que abrangem os níveis de graduação, pós-

graduação e o corpo docente. De acordo com o Prof. Riccio: 

 
“Desde o início, todo o nosso trabalho na CCInt, seja a CCInt USP ou aqui na 
FEA, é realizado em três níveis: o nível de graduação, o nível de pós-graduação 
e o nível de professores. O trabalho tem sido definido, de certa forma, por meio 
de acordos. E o acordo, chamado acordo de Cooperação Acadêmica, (...) define 
que o intercâmbio acadêmico na Universidade de São Paulo é feito nestes três 
níveis (ou grupos). Então, não há predileção só para um nível ou só para outro 
ou um nível esteja excluído. Todos os acordos são sempre inclusivos, eles 
incluem sempre os três níveis”. 

 

Reconhecendo a importância que a cooperação internacional assume no mundo atual, a 

FEA mantém mais de 70 convênios de cooperação acadêmica com renomadas instituições 

de ensino superior no mundo inteiro. Esses convênios permitem o intercâmbio de alunos e 
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professores, a elaboração conjunta de projetos e pesquisas, a troca de material acadêmico e 

de informações, entre outras possibilidades. 

 

Atualmente a CCInt-FEA oferece oportunidades de intercâmbios para pós-graduação, tanto 

em mestrado quanto doutorado, nas seguintes instituições:   
UNIVERSIDADE PAÍS

Universidad Nacional de Cordoba Argentina
Universidad Mayor de San Andres Bolívia

Aalborg University Dinamarca
Thunderbird Grad. School of Intern. Management Estados Unidos

Vanderbilt University Estados Unidos
Owen Graduate School Estados Unidos

ESSEC França
University of Manchester Inglaterra
Universidad del Pacífico Peru
Universidade do Porto Portugal  

 

Com relação ao intercâmbio de alunos, a Profª Fleury aponta que, aproximadamente, a FEA 

recebe 120 alunos nos três departamentos (Administração, Economia e Contabilidade) por 

ano. De acordo com esta professora, a origem dos estudantes estrangeiros que estudam na 

FEA é diversificada: existem estudantes europeus (que representam a maioria), norte-

americanos, latino-americanos e, em menor grau, estudantes orientais. Segundo ela: 

 
“A FEA recebe cerca de cento e vinte alunos [estrangeiros] por ano, em todos 
os departamentos. (...) Os estudantes vêm de todos os lugares, de origem muito 
variada. A maior parte vem da Europa, mas também tem dos Estados Unidos, 
América Latina e do Oriente, que ainda é muito pouco, mas a gente já teve e 
agora começa a ter alguma coisa nesse sentido”.  

 

De acordo com dados da CCInt-FEA, no primeiro semestre de 2006, a FEA recebeu 43 

novos alunos estrangeiros, além dos 11 intercambistas que já estudavam nesta unidade no 

semestre anterior – somando, portanto, um total de 54 alunos estrangeiros. Em sua maioria, 

os estudantes são provenientes da França (14 alunos, que representam 26% do total), 

seguidos por estudantes portugueses (18%) e alemães (15%). A relação entre o número de 
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estudantes por país, que se encontram na FEA no primeiro semestre de 2006, é exposta no 

quadro abaixo: 

 

Quadro  24 - Número de estudantes estrangeiros na FEA no 1o. semestre de 2006. 

 

País de 

Origem 
Número de Alunos Porcentagem (%): 

França 14 26% 

Portugal 10 18% 

Alemanha 8 15% 

Holanda 5 9% 

Suécia 5 9% 

Colômbia 4 7% 

Itália 3 6% 

México 2 4% 

EUA 1 2% 

Peru 1 2% 

Reino Unido 1 2% 

                                                                       Fonte: CCInt-FEA 

  

Dentre os alunos da FEA (brasileiros) que têm realizado intercâmbio em IES estrangeiras, a 

grande maioria são estudantes do curso de Administração. Desde o ano de 2000 até o 

primeiro semestre deste ano (2006), 329 alunos do curso de Administração, 158 alunos de 

Economia e 35 de Contabilidade realizaram intercâmbio. A porcentagem do número de 

intercambistas por curso é expressa no quadro abaixo: 
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Quadro  25 - Intercambistas por Curso 

Intercambistas por curso

30%

63%

7%

Economia:

Administração:

Contabilidade:

 
                                                                                                    Fonte: CCInt-FEA 

  

Na Administração, a maioria dos alunos tem ido para universidades da França (80 alunos, 

desde 2000 até o primeiro semestre de 2006), Suécia (46 alunos), Holanda (37 alunos), 

Alemanha (33 alunos) e Espanha (29 alunos). Na Economia, a preferência dos alunos tem 

sido por universidades francesas (39 alunos), alemãs (21 alunos), holandesas (18 alunos), 

suecas (15 alunos) e portuguesas (14 alunos). No curso de Contabilidade, a maioria dos 

alunos tem tido como destino IES da Suécia (6 alunos), de Portugal (4 alunos) e da França 

(4 alunos). 

 

A maioria absoluta dos intercâmbios de alunos brasileiros da FEA tem ocorrido em nível da 

graduação (518 estudantes), em detrimento da pós-graduação (4 alunos). A explicação para 

esta diferença é dada pelo prof Riccio:  

 

“Oficialmente, o programa de mestrado na FEA (geral), por pressão da CAPES 
não deixa tempo para o aluno ir, pelo menos de 3 a 4 meses para o exterior. O 
segundo ponto é que os Coordenadores de Pós da FEA, por tradição, não  
concordam em aplicar o conceito de Optativas nas disciplinas, gerando grades 
totalmente rígidas. Isso vai contra o próprio regulamento de Pós-graduação da 
USP que diz que todo aluno de pós pode fazer até 20 % dos créditos em uma 
Universidade conveniada. Eu tenho feito uma campanha junto aos 
coordenadores para que isso seja alterado mas a CAPES é mais forte. O outro 
ponto de mudança é que os alunos que agora fazem o graduação e já fizeram o 
intercâmbio,  farão de tudo para ir para o exterior, e como o mestrado não 
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permite, tentarão fazer o Doutorado (que é um pouco mais flexível) e alguns 
desses, farão o Doutorado inteiro no exterior, aproveitando o relacionamento 
que fizeram quando do graduação”. 

 
 
 

Quadro  26 - Intercambistas por Nível 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: CCInt-FEA 

  

O número de estudantes de graduação desta unidade que têm realizado intercâmbio em 

universidades estrangeiras teve um aumento expressivo nos últimos anos, passando de 34 

alunos, no primeiro semestre de 2000, para 67 alunos, no primeiro semestre de 2006. O 

número de alunos estrangeiros que estudam na FEA também acompanhou esta tendência, 

aumento de 2 alunos (no segundo semestre de 1998) para 46, no segundo semestre de 2005.   

 

O aumento do intercâmbio de alunos fez com que a FEA desenvolvesse novas ações de 

internacionalização, como a recente oferta de disciplinas ministradas na língua inglesa – 

voltadas para os alunos estrangeiros – e de cursos de idiomas para seus alunos. Com relação 

a esta primeira ação, o Prof. Abramovay esclarece que: 

 
“A partir deste ano [2006] nós estamos com um curso em inglês, para aluno 
estrangeiros. (...) Como é que você vai fazer um convênio com a China, sem 
você oferecer um curso em inglês? Você não pode querer que o chinês que vem 
passar seis meses no Brasil aprenda a falar português; isso é absurdo. E eu 
estou querendo implantar um curso em francês, pois tem muito estudante 
interessado nisso. (...) Na grade curricular deste ano já existem duas disciplinas 
que vão ser oferecidas em inglês”. 

Intercambistas por nível

1%

99%

Pós-Graduação

Graduação



 240 

 

No que diz respeito à oferta de cursos de idiomas, o Prof. Albuquerque explica que o 

Centro Acadêmico desta unidade possui cursos de inglês, espanhol e alemão, dentre outros, 

e que tal ação foi uma resposta à demanda dos alunos. Além disso, este professor menciona 

a existência de cursos ministrados em inglês, experimentalmente, que são colocados como 

matérias optativas. De acordo com este professor: 

 
“O Centro Acadêmico tem curso de inglês, de espanhol, de alemão (...). O que 
eu acho interessante é que a demanda dos alunos para fazer curso de línguas 
aumentou drasticamente. Essa iniciativa é uma resposta do próprio Centro 
Acadêmico ao interesse dos alunos. (...) Agora, uma outra experiência que o 
departamento está fazendo é permitir a oferta de cursos em inglês; e já tem 
algum professor fazendo um curso, experimentalmente, em inglês, como matéria 
optativa”. 

 

O Prof. Riccio comenta sobre um curso de português que tem sido oferecido para 

executivos de empresas, como a Samsung. De acordo com este professor, o dinheiro 

arrecadado com esta ação – que é repassado para a FEA pela sua fundação de apoio, a FIA 

– tem sido utilizado para disponibilizar um curso de português (gratuito) para principiantes, 

voltado para os alunos estrangeiros que são recebidos pela unidade. Segundo ele:  

 

“Nós fazemos alguns cursos de português, há muitos anos já, para executivos de 
empresas que começaram a nos procurar. E nós não somos uma escola de 
línguas. Nós temos três professoras, que são especialistas em Língua 
Portuguesa, com as quais fizemos um acordo para que elas façam os cursos 
aqui para os estrangeiros. Por exemplo, a Samsung e a Siemens são nossas 
clientes. (...) Então nós fazemos o curso e, com o dinheiro que eles pagam – não 
para a FEA, pois nós não podemos receber nenhum dinheiro, mas eles pagam 
para a FIA – uma parte é para pagarmos estas professoras de português, que 
nos dão algumas vagas para os estudantes estrangeiros. Então, com isso, eu 
consigo viabilizar um curso de principiante gratuito de português para alguns 
alunos”. 

 

Tal ação poderia estar contribuindo para a sustentabilidade do processo de 

internacionalização da FEA, uma vez que a mesma passa a ter um diferencial com relação a 

outras escolas de IES brasileiras (que não oferecem um curso de português gratuito, por 

exemplo), tornando-se mais atraente para os estudantes estrangeiros interessados em 

realizar intercâmbios.     
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Além disso, a FEA possui uma estrutura para a recepção e alojamento dos intercambistas. 

De acordo com o Prof. Riccio, os próprios alunos desta unidade têm se disponibilizado para 

buscar os estrangeiros no aeroporto. São estudantes que se envolvem pessoalmente neste 

processo, no sentido até de se prepararem para uma troca ou um intercâmbio posterior com 

estes estrangeiros. Segundo este professor:   

 

“Nós vamos buscar um por um  no aeroporto, sessenta estudantes, os sessenta 
nós vamos buscar no aeroporto. (...) Até nossos estudantes [da FEA] já estão 
interessados. (...) Eles vão com o próprio carro, nem precisamos pagar – 
quando é preciso paga-se o estacionamento, por exemplo. Mas eles vão porque 
eles já estão se preparando para o intercâmbio também. Então, o brasileiro fica 
animado quando vai receber um estrangeiro. E nós recebemos um por um, 
alocamos um por um nos flats – nós temos uma relação de flats [para alojar 
estes alunos]”. 

 

O duplo-diploma é uma outra ação de internacionalização que tem sido desenvolvida pela 

FEA. O Prof. Albuquerque menciona que já existe um convênio de duplo-diploma com 

uma universidade Francesa e que essa atividade já está sendo discutida com outras 

universidades estrangeiras. Para este professor, a “idéia do duplo-diploma deve ser levada à 

diante e se ampliar, pois só trará vantagens para as duas partes; é um tipo de parceria 

ganha-ganha”. 

 

A Profª Fleury também fala sobre a existência de dois convênios de duplo-diploma (ambos 

com universidades francesas) e sobre a prática da co-tutela. Segundo ela: 

 
“Nós [a FEA] já temos o duplo diploma com uma faculdade Francesa, a 
“EuroMed” e temos um duplo diploma para o doutorado, que é com a 
Universidade Grenoble.  O duplo-diploma co-tutela nós já começamos a ter. (...) 
E nós temos, também, para os cursos de MBA, que também estão começando 
essa história de duplo diploma”.  

 

Apesar da existência de vários convênios formais – seja para o duplo-diploma, seja para o 

intercâmbio acadêmico e cultural de alunos – existem muitos acordos que são realizados 

informalmente e que assim permanecem. A Profª Fleury argumenta que existem muitos 

projetos de pesquisa conjuntos na FEA, mas que, muitas vezes, esses acordos são feitos 

entre os próprios professores, ou seja, são acordos informais. Segundo ela: 
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“Existem projetos de pesquisa em conjunto, mas isso é muito individual; 
acontece de professor para professor. Eles existem, mas não são 
institucionalizados aqui pela pós”. 

 

Com relação às ações de internacionalização realizadas pelos programas de pós-graduação 

da FEA, um grande estímulo tem sido a avaliação da Capes. Na avaliação do último triênio 

(2001/2003), a comissão de avaliadores constatou que o Programa de Pós-Graduação em 

Administração não contou com nenhum professor visitante no seu corpo docente ou 

bolsista recém-doutor. No entanto, este problema foi atenuado pelo fato de circularem no 

Programa um grande número de visitantes nacionais e estrangeiros. Assim, considerou-se 

que o programa possui intensa atividade de intercâmbio com instituições nacionais e 

estrangeiras de primeira linha e que a renovação do corpo docente é boa. Além disso, a 

comissão avaliou que a endogenia do Programa evoluiu favoravelmente neste período, pois 

diminuiu de 89% em 2001 para 84% em 2003. Apesar de ainda ser um número elevado, o 

programa tem estimulado seu corpo docente a realizar estágios de pós-doutorado no 

exterior e desenvolve ativamente atividades de intercâmbio com outras instituições, o que 

contribuiria para reduzir este problema. A nota deste programa aumentou, assim, de 4 para 

6, sendo que as ações de internacionalização do programa foram relevantes para que 

houvesse tal aumento.  

 

Para esta evolução na nota deste programa, a comissão avaliou, também, o número e a 

qualidade das publicações internacionais. Ao todo, foram registrados nove artigos em 

periódicos internacionais de Qualis A e B e também nove artigos em periódicos 

internacionais de nível C, envolvendo 11 autores do corpo docente (NRD6, que 

representam, aproximadamente, 25% do total). Houve, também, dois trabalhos completos 

publicados em anais de congresso internacional, nível A. Ademais, o número de artigos em 

revistas internacionais "C" e trabalhos completos em congressos internacionais "B" foram 

considerados como substancial e bem distribuído entre o corpo docente e discente. O forte 

esforço de internacionalização do programa no que concerne à produção intelectual, 

também pôde ser observado pela produção de 6 capítulos de livros internacionais, 

publicados nos Estados Unidos e na União Européia, envolvendo, no conjunto, 18 autores 

do corpo docente (NRD6). O número de acordos existentes com IES estrangeiras – 22 

instituições – foi considerado como significativo, havendo intenso intercâmbio 
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internacional, em especial com instituições norte-americanas e européias de primeira linha, 

o que possibilita a mobilidade tanto de professores como de estudantes. Foi constatado que 

o programa recebe alunos de grande parte do total de países da América Latina, bem como 

envia alunos para universidades européias e americanas e que a participação de docentes 

em eventos internacionais, com apresentação de trabalhos, foi de 16 docentes por ano no 

triênio, o que equivale a cerca de um terço do corpo docente. Quatro desses docentes foram 

responsáveis pela coordenação de sessões ou debateram trabalhos em eventos 

internacionais. Em média, 15 docentes ou pesquisadores estrangeiros visitaram o programa, 

por ano, realizando palestras e encontros com grupos de pesquisa. Por fim, constatou-se 

que, aproximadamente, 40 alunos por semestre realizaram atividades de ensino-

aprendizagem em universidades européias e norte-americanas, durante o triênio. 

 

O Programa de Pós-Graduação em Economia também obteve um aumento na nota, que 

evoluiu de 5 para 6 no triênio de 2001/2003. Como justificativa para tal aumento, a 

comissão avaliou que a bibliografia utilizada nos cursos da grade curricular de formação 

básica é comparável àquelas utilizadas nos melhores cursos da área nos Estados Unidos e 

Europa e que a inserção internacional do programa tem reforçado a sua posição como 

centro de excelência no Brasil. Além disso, o corpo docente do programa publicou, neste 

período, em revistas classificadas pela Capes no nível Internacional A, sendo que o nível de 

publicações está bem distribuído entre os docentes do programa. A publicação internacional 

do programa está concentrada basicamente em periódicos, mas houve a publicação de 

capítulos de livros por editoras de elevada reputação internacional. Ademais, os docentes 

do programa participam de comitês, diretorias de associações, sociedades científicas e 

conselhos editoriais de revistas internacionais qualificadas. Constatou-se que os docentes 

têm apresentado trabalhos nos mais qualificados encontros científicos internacionais, como 

por exemplo, na International Game Theory Society, na Regional Science Association 

International e na Econometric Society. O programa mantém, também, intercâmbios e 

convênios de cooperação internacional com a Universidade Howard (Capes-Fipse), 

Vanderbilt (Capes-Fipse), Universidade de Illinois e Universidade Paris III (Capes-

Cofecub). Além disso, o programa tem participado com sucesso de concorrências para 

captação de recursos internacionais e nacionais, dos quais podem ser destacados os 

financiamentos obtidos junto ao Banco Mundial, Banco Interamericano de 



 244 

Desenvolvimento e OCDE. Assim, em sua avaliação, a comissão entendeu que o programa 

possui um excelente padrão de inserção internacional, o que contribuiu para a evolução do 

nível de excelência do programa.  

 

No que diz respeito às ações de ensino à distância, a FEA ainda não possui atividades 

significativas neste sentido e encontra-se em uma fase incipiente na implantação deste novo 

método de ensino. Até o momento, as ações que existiram relativas à EAD foram muito 

pontuais, sem que houvesse um planejamento sistemático que visasse a implantação 

definitiva deste método na unidade. De acordo com o Prof. Kruglianskas: 

 

“A FEA possui um centro de interação, onde algumas atividades deste tipo 
[EAD] são desenvolvidas. Mas na parte de ensino, eu conheço poucos exemplos 
de um curso que foi dado uma parte aqui, outra em outro lugar. Eu já fiz uma 
experiência com o Chile; era uma experiência com nosso MBA, na qual houve 
um fórum, uma discussão, e tinha um professor lá no Chile fazendo um 
seminário, alguns alunos daqui do Brasil assistindo, alguns alunos nossos que 
estavam nos Estados Unidos também assistiram e todo mundo participou. Mas 
foi uma coisa muito pontual, muito específica, mais para uma experiência do 
que para uma coisa sustentável, sistemática. Pode ser que exista alguma coisa 
que eu desconheça, mas eu acho que é muito pouco. O que existe mais é 
interação no sentido de reuniões, o uso de reuniões de pessoas que estão 
fazendo algum trabalho conjunto, para trocar informações, às vezes uma 
apresentação de um grupo para o outro para produzir uma pesquisa. (...) Nós já 
fizemos isso, o nosso Conselho, por exemplo, da revista, que tem conselheiros 
que são do exterior. Então, a gente faz uma vídeo-reunião, uma vídeo-
conferência e as pessoas não precisam vir aqui. Mas, experiência de sala, de 
dar um curso, de sala de aula, eu desconheço, imagino que não tenha muito 
ainda. Isso requer uma estruturação, um planejamento e tudo ainda está 
‘engatinhando’ nesta área”. 

 

A Profª Rocha admite que a educação à distância possui vantagens (como a redução dos 

custos), porém, argumenta que o ensino presencial, o contato entre o professor e o aluno e a 

exposição cultural são prejudicadas pelo uso deste método de ensino. Dessa forma, mesmo 

que os métodos de educação à distância sejam implantados em sua escola, ela acredita que 

o ensino à distância não substitui o ensino presencial. Para esta professora: 

 
“Particularmente, eu não gosto [das atividades relacionadas à EAD]. Nesse 
ponto eu sou muito antiga. Acho que o contato faz muita diferença. Nós tivemos 
um curso à distância na Pós-Graduação em Economia, no semestre passado. 
(...) Foi um curso realizado (...) por vídeo conferência e eu acho que não 
funcionou muito bem. Ainda estamos passando a avaliação, mas acredito que os 
alunos sentiram falta de ter um professor aqui para conversar. (...) A vantagem 
seria a redução dos custos, mas a exposição cultural, por exemplo, acaba; não 
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existe. Mesmo o aluno que é melhor, diferenciado, que o professor poderia 
conhecer melhor, pela vídeo conferencia isso não vai acontecer – e poderia ser 
um canal que levaria esse aluno para fora. Então, acho que perde um pouco, 
não substitui o ensino presencial. Poderia até ser feito, mas não substitui”. 

 

 

4.3.3.4 Razões para a Internacionalização  
O contexto internacional caracterizado pelo adensamento do movimento de globalização e 

pelo desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação foi mencionado como 

uma das razões para a internacionalização da USP. A preparação dos alunos da FEA para 

uma melhor inserção no mercado de trabalho globalizado se coloca como uma das 

principais motivações do desenvolvimento de ações e estratégias de internacionalização 

nesta unidade. De acordo com o Prof. Albuquerque: 

 
“Uma razão [para a internacionalização], que é fundamental, é o fato de a 
economia estar globalizada. E o mercado de trabalho atual tem demandado 
[pessoas capacitadas]. Então, se nós estamos formando pessoas para a 
sociedade, para o mercado, a universidade tem que atender essa grande 
demanda. Para mim, essa é a principal razão: a globalização e os impactos da 
globalização no mercado de trabalho. (...) Hoje, com a tecnologia, você tem 
uma rapidez [na troca] de informações muito grande (...). Então, isso criou a 
possibilidade de as pessoas estarem fazendo negócios no mundo inteiro, 
utilizando os meios eletrônicos. Então, isso é uma outra razão, que está ligada 
também a essa questão da globalização, mas que tem um impacto grande nos 
negócios, na formação das pessoas (...)”.  

 

Para a Profª Fleury, o contexto internacional globalizado impôs uma série de desafios para 

as instituições de ensino superior, que devem se inserir dentro deste contexto por meio da 

internacionalização de seus serviços, ensino e pesquisa. Segundo esta professora, além da 

universidade, todos os segmentos da sociedade – empresas, instituições públicas e privadas 

– se vêem em uma situação na qual precisam se inserir internacionalmente, em resposta aos 

estímulos externos decorrentes da conjuntura atual. Para ela: 

 
“Esta questão [da internacionalização] é um processo de inserção das nossas 
empresas, da nossa sociedade, de todos os segmentos, quer dizer, de instituições 
públicas e privadas, do terceiro setor. Hoje, vivemos em um contexto 
internacional e de globalização, quer dizer, hoje a gente realmente tem um 
contexto econômico, político, social e cultural muito maior de 
internacionalização. Isso coloca uma série de desafios para a universidade em 
termos de formação [de recursos humanos] e desenvolvimento de pesquisas”. 
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Uma outra motivação para a internacionalização desta unidade seria o aumento da 

qualidade em sua produção científica, assim como a ampliação do horizonte acadêmico e 

da maturidade científica de seus professores e alunos. A internacionalização da produção 

intelectual dos pesquisadores brasileiros demandaria um aprimoramento e uma maior 

atualização do conhecimento por parte destes pesquisadores, o que aumentaria o padrão de 

qualidade das publicações brasileiras, dado o contato com especialistas estrangeiros, 

pesquisas e teorias mais avançadas em nível internacional acerca de um determinado tema. 

Além disso, o Prof. Abramovay esclarece que existe uma espécie de competição entre os 

centros de economia brasileiros no sentido de conseguir inserir seus alunos e professores 

em instituições de renome estrangeiras, de modo que tal inserção aumentasse o prestígio 

destes centros no cenário nacional e internacional. Trata-se, portanto, da questão do 

aumento de status ou da reputação da universidade, uma das razões acadêmicas para o 

desenvolvimento do processo de internacionalização nas IES. Além disso, o retorno deste 

professor para a universidade, após sua experiência internacional, contribuiria para o 

aumento da qualidade de ensino e pesquisa do centro de economia envolvido.  De acordo 

com o Prof. Abramovay: 

 
“[Dentre as razões para a internacionalização, destaca-se] a qualidade da 
produção científica, do corpo docente e dos alunos. Qualidade da produção 
científica, pois a internacionalização da produção científica exige que o 
julgamento pelos pares seja mais aprimorado e que os nossos professores 
estejam extremamente mais atualizados com relação aos métodos, as técnicas, 
as teorias mais avançadas produzidas internacionalmente. Isso em relação à 
publicação. Intercâmbio de professores, porque os nossos professores quando 
vão ao exterior ou quando trazem os professores do exterior (...) se atualizam e 
permitem que a universidade possa estar na ponta da produção científica. (...) E 
também tem um elemento muito importante, que pode ser algo particular da 
economia: é uma espécie de disputa entre os centros de economia para enviar 
os seus melhores mestrandos, seus melhores mestres para as melhores 
universidades americanas ou britânicas. (...) Qual é a capacidade que você tem 
de colocar mestres que você acaba de formar nas melhores universidades 
americanas para fazer o doutorado? Isso é uma coisa que, no jogo de poder e 
prestígio entre os diferentes centros de pós-graduação em economia, conta 
enormemente, porque, potencialmente, esse professor que se formou lá vai 
voltar para a universidade”. 

 

A avaliação promovida pela Capes também foi mencionada como uma das principais 

razões da internacionalização dos programas de pós-graduação da USP. De acordo com a 

Profª Rocha, esta instituição tem sinalizado a importância da internacionalização e tem 
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cobrado ações de inserção internacional por parte dos cursos de pós-graduação nas IES 

brasileiras, pressionando, desta forma, o avanço do processo de internacionalização. Assim, 

muitos cursos de pós-graduação têm buscado a inserção internacional como forma de 

melhorar seu conceito na avaliação da Capes. Segundo o Prof. Kruglianskas: 

 
“Para o Programa de Pós-Graduação em Administração continuar sendo um 
programa de destaque, entre os mais bem avaliados, ele tem que caminhar para 
a internacionalização. No caso particular da Administração, hoje a nota 
máxima é 6, mas a nota máxima da CAPES é 7, e para esta nota a questão da 
internacionalização é que faz a grande diferença. Então, essa é a primeira 
razão explícita e clara de internacionalização”. 

 
 

Essa melhoria no conceito da Capes traria determinadas vantagens para os programas de 

pós-graduação, frente aos órgãos centrais da USP e às agências de fomento, como CNPq, 

por exemplo. Assim, o Prof. Kruglianskas vê tais vantagens como uma razão interligada ao 

estímulo e às cobranças da Capes. Para ele: 

 
“Uma outra razão, que tem relação com essa da avaliação da Capes, é que, se 
você tem uma nota boa, se você está numa boa posição, os próprios órgãos 
centrais da USP [proporcionam algumas vantagens ao seu programa]. Então, 
você tem mais verba, mais possibilidade de dar oportunidade de carreira, de 
contratar professor, de ter acesso a recursos não só da USP, como do CNPq, 
bolsas e tudo mais”.  

 
 

A internacionalização também decorreria a partir de um esforço dos próprios professores, 

que buscam oportunidades no exterior – para aumento de seu horizonte acadêmico, 

parcerias para publicações, cursos de pós-graduação, entre outros. Para o Prof. 

Kruglianskas, uma outra razão para a internacionalização “decorre da própria motivação 

dos professores de terem essa oportunidade, de terem esse interesse” no internacional. 

Dessa forma, “os próprios professores procuram essa internacionalização e formam uma 

rede”.  

 

De modo geral, percebe-se que, do ponto de vista dos entrevistados desta área, há um 

predomínio de razões de cunho acadêmico para o desenvolvimento do processo de 

internacionalização na USP e, mais especificamente, na FEA – tais como a reputação da 

instituição, expansão do horizonte acadêmico, melhoria da qualidade de ensino, pesquisa e 

serviços. Pouco ou nada se fala sobre motivações de âmbito sócio-cultural para a 
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internacionalização nesta área.  Além disso, existe uma razão de cunho econômico, que 

seria a preparação dos alunos para o mercado de trabalho, dentro do contexto da economia 

mundial globalizada. A Capes também tem desempenhado um papel relevante, no sentido 

de promover a avaliação nos cursos de pós-graduação, difundir a importância da 

internacionalização e cobrar ações neste sentido dentro dos requisitos da avaliação, o que 

tem contribuído para que muitos destes cursos passem a promover ações de 

internacionalização. Assim, mais do que um catalisador da internacionalização, no sentido 

de a Capes ser uma instituição que acelera o processo de internacionalização (via concessão 

de bolsas, por exemplo), esta instituição seria um motivador ou causador deste processo, 

por meio de sua avaliação.   

 

4.3.3.5 Catalisadores 
Para os professores da FEA, alguns fatores têm contribuído para o avanço do processo de 

internacionalização, tais como: (i) os contatos realizados pelo corpo docente; (ii) a 

divulgação que tem sido feita pelos alunos da faculdade em universidades estrangeiras; (iii) 

a Capes e outras agências de fomento, como o CNPq e a Fapesp; (iv) as fundações de apoio 

da unidade e (v) a CCInt-FEA. 

 

O papel dos alunos e, em especial, dos professores foi considerado como fundamental para 

a internacionalização da FEA, uma vez que o processo de internacionalização tem 

resultado, principalmente, de iniciativas individuais – ou seja, de contatos interpessoais ou 

vínculos que se desenvolvem entre professores e alunos da FEA e de instituições de ensino 

superior estrangeiras.  

 

O Prof. Abramovay considera o processo de internacionalização como resultado de ações 

individuais, o que, geralmente, leva à realização de acordos informais. De acordo com este 

professor:  

 
“No nosso caso [Departamento de Economia], a internacionalização tem sido 
um processo ‘individualizado’. O que seria formal, o estabelecimento de duplos-
diplomas, está em curso, em fase de negociação; a gente não está com isso 
implantado (...). A realização de pós-doutoramento é muito informal, porque 
passa, basicamente, pelo grupo de pesquisa do professor e pelo professor – 
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inclusive não tem sequer acordo formal. (...) Aqui, a gente tem pouca coisa 
formal”. 

 

Por outro lado, o Prof. Riccio aponta que os acordos formais também podem resultar, 

muitas vezes, de contatos interpessoais. Para ele, o sucesso da realização dos acordos entre 

a FEA e as Universidades de Bentley e da Califórnia State deveu-se ao fato de os reitores 

destas últimas serem seus “amigos pessoais, colegas de pesquisa”. Este professor menciona, 

também, a importância da criação de vínculos com instituições estrangeiras por meio de 

contatos entre professores que participam de congressos e cursos de pós-graduação no 

exterior. Segundo ele: 

 
“Eu vou a três ou quatro congressos internacionais por ano, no mínimo. 
Quando vou, visito os conveniados, vou dar aulas. Aí eu faço o network, e os 
congressos são para isso. (...) Então, os professores brasileiros deveriam estar 
indo a congressos, investindo do próprio bolso, se necessário. (...) Então, o 
professor que faz o doutorado no exterior, como eu fiz o meu pós-doc, traz o 
relacionamento. (...) Quando ele faz o doutorado lá, ele volta com o link. A 
primeira coisa que vai resultar desse relacionamento, se o indivíduo não for 
muito relapso, é um paper com o orientador dele”.  

 

Neste mesmo sentido, o Prof. Albuquerque entende que a internacionalização ocorre, 

principalmente, a partir da rede de contato entre os professores. Este professor também 

menciona os contatos que são decorrentes da realização de cursos de MBA. Segundo ele: 

 
“[O processo de internacionalização] ocorre muito assim: há programas de 
viagem, o professor visita, fica conhecendo [uma outra universidade, outros 
professores], é recebido e aí estabelece um contato e depois volta. O processo 
decorre das pessoas, seja por interesse das pesquisas, ou por interesse do 
MBA”. 

 

Os alunos também têm contribuído para acelerar o processo de internacionalização nesta 

unidade. Por um lado, existe a demanda dos alunos da FEA para a realização de cursos e 

estágios em IES estrangeiras – uma vez que buscam novas experiências e uma melhor 

qualificação, devido às demandas do mercado de trabalho globalizado. Os alunos da FEA, 

antes de irem para uma IES estrangeira, recebem um material específico sobre o 

intercâmbio de alunos na FEA-USP (o “kit intercâmbio”), que visa difundir esta atividade 

na universidade estrangeira. De acordo com o Prof. Riccio: 

 
“[Antes de os alunos irem para a IES estrangeira] nós damos todas as 
instruções, eles recebem um ‘kit intercâmbio’, eu faço um discurso sobre o 
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papel dele como embaixadores da cultura da USP; passo a eles todas as 
estatísticas, e documentos. (...) O chamado ‘kit intercâmbio’, é uma pasta, na 
qual estão todos os dados, todas as estatísticas, todo o programa; um CD com 
todas as informações sobre a FEA, sobre a USP, tudo que existe aqui. Além de 
algumas recomendações, a bandeira brasileira, para que eles possam fazer uma 
palestra sobre a FEA-USP na universidade em que chegarem. (...) Em todas as 
CCInts do mundo, os alunos que estão chegando de fora fazem, em grupo ou 
individualmente, uma apresentação sobre a escola dele. Então, esse é um 
processo normal nas áreas de relações internacionais”.  

 

Este “kit” também é passado para professores que participam de eventos e cursos em IES 

estrangeiras. Assim, os professores também têm contribuído para a divulgação desta escola 

e para a sustentabilidade de seu processo de internacionalização.   

 

“Quando eu viajo, vou para a Europa, por exemplo, vou abrindo novos 
contatos; e outros professores também, quando viajam, levam este “kit 
intercâmbio”. Então, quando o professor vai viajar para um país ou uma 
universidade conveniada, ele me procura e eu dou essa explicação toda e uma 
pasta com todos os dados, com o acordo, com CD, tudo. Nós chamamos Kit 
Intercâmbio ou Kit Convênio”. 

 

Por outro lado, os alunos estrangeiros que realizam parte do curso na FEA, quando voltam 

ao seu país de origem, recomendam o intercâmbio para seus colegas, o que acaba por gerar 

uma situação de sustentabilidade do intercâmbio de alunos de graduação nesta unidade. De 

acordo com o Prof. Riccio: 

 
 “(...) nós conseguimos ter equilíbrio [do intercâmbio de alunos], o que significa 
que estamos conseguindo manter uma média de alunos que estão vindo para cá. 
Isso significa que quem vem recomenda ao seu colega para vir. Nós não damos 
dinheiro para ninguém aqui, não damos brindes, não damos prêmios. Então, por 
que um aluno da Suécia, por exemplo, vem e no ano seguinte vem um colega 
dele, no semestre que vem outro? (...) No site da CCInt-FEA nós temos todos os 
depoimentos [de alunos que fizeram intercâmbio]. (...) Por que esses alunos 
continuam vindo? Porque os que vêm, recomendam. Em marketing, a gente usa 
a expressão ‘fidelização’, mas eu prefiro a visão da ‘sustentabilidade’”.  

 

Para este professor, a formalização dos convênios e a padronização dos processos 

relacionados ao intercâmbio de alunos – tais como a exigência de uma carta de 

recomendação e a disponibilidade de informações em inglês no site da CCint-FEA – têm 

contribuído para a continuidade e sustentabilidade do intercâmbio de alunos na FEA. A 

facilidade de acesso às informações, a formalização e a organização do processo acaba por 
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gerar um maior grau de confiança frente ao estudante estrangeiro que deseja se candidatar 

para um período de estudos nesta faculdade. Segundo o Prof. Riccio: 

 
“Se você não tem um processo instalado, que gere confiança e que dê um 
produto adequado, o aluno não volta, não recomenda. O relacionamento 
acadêmico é algo oficial, controlado, ele é feito por documentação. Nós, da 
FEA, participamos de uma rede internacional e adotamos os mesmos 
procedimentos que nossos colegas da União Européia, dos Estados Unidos. (...) 
Então, quando um aluno vai se candidatar aqui, ele entra no site e ele vai ter 
uma outra visão. O nosso site está em inglês, ele vai ver quem são os nossos 
parceiros, vai seguir as instruções da secretaria e vai se candidatar aqui. Nós 
temos um formulário que segue o padrão internacional, exigimos uma carta de 
recomendação de um professor; tudo isso são procedimentos que foram 
implementados aqui”.  

 
 

De maneira geral, é possível perceber que o processo de internacionalização tem ocorrido, 

em grande medida, no sentido bottom-up, a partir de iniciativas individuais, por meio de 

contatos pessoais – seja por meio dos vínculos entre professores, seja pelo marketing 

realizado pelos intercambistas da FEA. Segundo o Prof. Kruglianskas: 

 
“Normalmente, as ações de internacionalização decorrem de iniciativas 
próprias, que o indivíduo faz através de encontros e congressos, visitas, pós-doc 
no exterior ou, ainda, um aluno que faz intercâmbio, que conhece e começa uma 
relação. É uma coisa que acontece de ‘baixo para cima’ [sentido bottom-up]. 
(...) Em geral, as ações começam mais por meio de iniciativas pessoais, 
individuais”. 

  

No entanto, a Profª Fleury argumenta que existe uma diferença entre os catalisadores do 

processo de internacionalização em nível da graduação e em nível da pós-graduação. Para 

ela, as ações internacionais – como o intercâmbio de alunos – na graduação dependem mais 

da realização de convênios por parte da unidade (por exemplo, os convênios realizados pela 

CCInt-FEA). Por outro lado, na pós-graduação, os acordos informais seriam 

predominantes, uma vez que tais ações dependeriam muito mais do contato prévio entre o 

professor e seu orientador no exterior. Segundo esta professora: 

 
“Quando se trata de aluno de pós-graduação, por exemplo, alunos do 
doutorado com bolsa sanduíche, é uma coisa que é muito feita com base no 
orientador [o processo depende mais da relação entre o professor e seu 
orientador], se o seu projeto tem a ver com o projeto do orientador, por 
exemplo. Quando é aluno da graduação, o intercâmbio ocorre via convênio; é 
algo que depende mais do curso, da disciplina, da universidade, do que ele ter 
uma relação [um vínculo] com determinado orientador”.  
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A Capes também foi mencionada como sendo um importante catalisador da 

internacionalização desta unidade. O Prof. Kruglianskas argumenta que a avaliação dos 

programas de pós-graduação, realizada pela Capes, é um “sistema de mensuração de 

excelência” e que tem os “modelos, os parâmetros para a internacionalização, que é 

fundamental para você ser um curso de ‘primeira linha’”. Assim, a Capes tem definido o 

que entende por internacionalização – no sentido de qual deve ser a participação em artigos 

internacionais, o grau de mobilidade de professores, a realização de cursos de pós-

doutorado no exterior, dentre outras ações – de forma que os cursos de pós-graduação têm 

sido pressionados a desenvolver este processo. De acordo com este professor: 

 
“O nosso programa se pauta, digamos, 80% pelos parâmetros CAPES. Então, a 
questão da internacionalização, a gente procura medir ou procura se colocar 
bem em cima dos parâmetros, dos indicadores da CAPES, porque é isso que, 
depois, vai ser projetado na nossa nota”.  

 

O Prof. Abramovay também considera a avaliação da Capes como um importante fator que 

tem incentivado o desenvolvimento da internacionalização em seu departamento. Segundo 

ele, tal avaliação gera um esforço real dos programas de pós-graduação no sentido de se 

inserirem internacionalmente, uma vez que impõe responsabilidades aos cursos e, depois, 

lhes atribui uma nota – sendo que, para as notas de excelência, 6 e 7, é exigido que haja 

determinado grau de internacionalização por parte dos mesmos. Para ele, o papel da Capes 

é extremamente positivo para o avanço da internacionalização nos cursos de pós-graduação, 

apesar de ser necessária uma certa flexibilização nos critérios utilizados em sua avaliação. 

Além disso, ele lamenta o fato de não haver uma instituição nos mesmos moldes no nível 

da graduação, que contribuiria para a melhoria da qualidade desses cursos e, 

conseqüentemente, para um estímulo maior de internacionalização neste nível. De acordo 

com este professor: 

 
“Eu diria que o principal fator da internacionalização é a Capes, a nota da 
avaliação da Capes. Se não houvesse a Capes, não existiria um estímulo para a 
internacionalização [dos cursos de pós-graduação]. A internacionalização seria 
uma espécie de conseqüência eventual das ações dos professores 
individualmente. A existência da Capes e a responsabilidade de manter ou 
ampliar a nota 6, que nós temos aqui na Economia, faz com que nós tenhamos 
que nos nortear de acordo com a internacionalização. (...) Quando você está 
vinculado, institucionalmente, a esse tipo de responsabilidade, você tem que 
criar um conjunto de incentivos para fazer, de fato, com que a produção 
intelectual se materialize; para que haja uma produção internacionalizada 
substantiva. A mensagem da Capes é opressivamente clara neste sentido. (...) Eu 
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acho o papel da Capes globalmente positivo. Eu lamento que não haja uma 
instituição como a Capes para o ensino de graduação (...). Na graduação, só se 
tem qualidade meio que por acaso, e não por haver mecanismos de incentivos e 
controle formulados claramente nessa direção. Por exemplo, quando tem greve, 
a graduação pára na hora, mas a pós nunca pára,  porque na pós-graduação, 
você não vai atrasar o mestrado do seu aluno, não vai atrasar a bolsa, não vai 
arriscar perder a nota Capes. Agora, como ninguém avalia isso na graduação, 
você pára. Então eu acho que a Capes tem um papel muito positivo, embora seja 
necessário flexibilizar mais seus critérios. Globalmente, a ação da Capes é 
positiva e seria muito importante se nós conseguíssemos algo assim para a 
graduação”. 

 

Para a área de Administração, a Capes tem valorizado a inserção internacional dos 

programas de pós-graduação, por exemplo, em relação ao intercâmbio ou renovação do 

corpo docente – que reflete a troca de experiências com outras instituições nacionais e 

internacionais, especialmente na forma de professores visitantes – e à produção intelectual, 

quesito no qual é avaliada a qualidade dos veículos ou meios de divulgação desta produção. 

Se, por um lado, o quesito relativo ao intercâmbio docente possui o menor peso dentro do 

critério que avalia o corpo docente de um programa (peso 10), por outro lado, a qualidade 

dos veículos de divulgação da produção intelectual possui o maior peso dentro de seu 

quesito (peso 35), o que tem estimulado a publicação de artigos em periódicos 

internacionais. 

 

Em sua última avaliação, o Programa de Pós-Graduação em Administração da FEA-USP 

obteve um aumento significativo em sua nota (de 4 para 6), sendo que as ações de 

internacionalização do programa foram de extrema importância para esta evolução. A 

comissão da Capes avaliou o número de publicações internacionais do programa – em 

periódicos de Qualis A, B e C e livros internacionais – assim como o número de convênios 

existentes com universidades estrangeiras, o intercâmbio internacional do programa com 

IES de primeira linha e a participação de docentes em eventos internacionais. Dentre as 

recomendações para a melhoria do programa, a comissão de avaliadores da Capes 

aconselhou a continuidade dos esforços para ampliar a produção científica internacional e 

reduzir a endogenia do programa – o que pode ser feito via realização de cursos de pós-

doutorados no exterior e intercâmbio com outras instituições, nacionais e internacionais.   
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Para a área de Economia, a avaliação da Capes tem estimulado o processo de 

internacionalização em quesitos como, por exemplo: (i) intercâmbio ou renovação do corpo 

docente; (ii) organização de seminários com participação externa – o que inclui a 

participação de indivíduos de outras instituições, nacionais e internacionais – e (iii) 

qualidade dos veículos ou meios de divulgação da produção intelectual. O peso relativo ao 

item “intercâmbio do corpo docente” teve um aumento de 15,00, no triênio de 1998/2000, 

para 20,00, no triênio de 2001/2003. Tal fato pode indicar que a internacionalização tem 

adquirido maior relevância e/ou que tem havido um reconhecimento da sua importância por 

parte da comunidade acadêmica nesta área.  Em “Atividades de formação”, critério em que 

são avaliados 5 quesitos, dentre eles a organização de seminários com participação externa, 

os pesos variam de 5 a 30, sendo que este último inclui-se entre os que possuem menor 

peso (5,00). Com relação ao critério de Produção Intelectual, no qual se encontra a 

qualidade dos veículos de divulgação intelectual, todos os 5 quesitos possuem pesos iguais 

(peso 20,00).  

 

Em sua última avaliação, o Programa de Pós-Graduação em Economia da FEA-USP 

aumentou sua nota, de 5 para 6, devido à sua inserção e padrão internacional, dentre outros 

fatores. Considerou-se que o programa possui um intercâmbio nacional e internacional 

ativo e uma produção bibliográfica excelente, na medida em que seus docentes publicaram 

regularmente em periódicos de primeira linha, tanto em nível nacional quanto internacional.  

 

Além da Capes, outras agências de fomento – que fornecem bolsas para a realização de 

cursos no exterior, por exemplo – foram mencionadas como sendo catalisadores da 

internacionalização, como o CNPq e a Fapesp. Segundo a Profª Fleury: 

 

“A Capes e o CNPq auxiliam no envio do aluno de pós-graduação, para os 
bolsistas de pós-graduação, para bolsa sanduíche, por exemplo. Em nível 
estadual, a Fapesp também tem apoiado esta escola [FEA]”.  

 

 
Porém, alguns professores fazem ressalvas ao papel que a Capes e outras agências de 

fomento têm desempenhado no processo de internacionalização. Para o Prof. Albuquerque, 

tais agências têm cobrado ações de internacionalização, mas não têm criado ou oferecido 
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estímulos suficientes para a realização destas ações. Este professor ainda menciona o papel 

relevante desempenhado pelas fundações e pelo próprio departamento, como catalisadores 

da internacionalização. Segundo ele: 

 
“Olha, eu vejo uma sinalização em termos de cobrança [por parte das agências 
de fomento]. Por exemplo, para a publicação internacional. Mas, eu não vejo 
ações positivas desses órgãos no sentido de criar estímulos ou de oferecer 
estímulos, de divulgar esses estímulos. (...) Então, no discurso, a 
internacionalização é valorizada. Mas nenhuma das nossas iniciativas está 
ocorrendo exatamente por causa disso. (...) Essas ações foram feitas muito mais 
com o apoio da nossa própria fundação e do nosso próprio departamento, do 
nosso próprio esforço”. 

 

A Fundação Instituto de Administração (FIA), por exemplo, tem apoiado as ações de 

internacionalização da FEA-USP por meio do repasse dos recursos financeiros ao 

departamento de administração, o que proporciona uma grande possibilidade de os 

professores estabelecerem contatos no exterior – mediante a participação de seus docentes 

em congressos internacionais, por exemplo.  

 

O Prof. Kruglianskas argumenta que a capacidade de ação das agências de fomento 

encontra-se reduzida, uma vez que existem outras prioridades, no que diz respeito à 

utilização de seus recursos. Assim, essas agências teriam um papel menos significativo para 

o avanço do processo de internacionalização em seu programa. Este professor destaca o 

importante papel que tem sido desempenhado pelas fundações, no que diz respeito ao apoio 

financeiro às ações de internacionalização do programa. De acordo com este professor: 

 
“O poder de Estado, do poder público, hoje, está tão reduzido, existem tantas 
prioridades urgentes e emergentes, que a capacidade deles de fazer uma grande 
diferença, uma coisa significativa, é muito limitada, pelo menos no nosso caso 
[Programa de Pós-Graduação em Administração]. (...) No nosso caso, com o 
nosso volume, no nosso nível de atuação, se a gente fosse depender da Capes, 
do CNPq pra fazer alguma coisa, acho que não faria nem 10%, nem 15% do que 
nós fazemos. Isso, no que diz respeito aos recursos. É claro que eles ajudam em 
outras coisas, em dar uma certa legitimidade, dar um certo respaldo, quando é 
o caso. Mas, em geral, não é esse o caso, ninguém pergunta se esse projeto está 
aprovado pelo CNPq. (...) Nós temos um programa com cerca de quatrocentos 
alunos e eu acho que esse benefício das bolsas, 10 bolsas, é muito pouco. Acaba 
fazendo pouca diferença. (...) Então, na verdade, o que ajuda muito realmente 
são os recursos que as fundações de apoio disponibilizam para viabilizar as 
ações do programa”. 
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No que diz respeito à avaliação da Capes, foram feitas críticas aos critérios que são 

cobrados em programas de áreas diferentes. O processo de internacionalização seria 

facilitado e ocorreria de maneira mais natural, por exemplo, nas áreas em que o objeto de 

estudo é universal, enquanto que em outras áreas (em geral, das ciências humanas e sociais) 

haveria uma maior dificuldade de promover tal processo devido à especificidade de seu 

objeto de estudo. Assim, para a Profª Rocha, a Capes estaria tentando aplicar para as 

ciências sociais os critérios das ciências exatas, sem levar em consideração as diferenças 

existentes entre as duas áreas. Segundo ela: 

 
“O que a Capes quer aplicar para ciências exatas, para as ciências humanas é 
muito complicado, é muito difícil. (...) Acho que para as ciências sociais, tem 
que ser muito cuidadoso [os critérios que são cobrados pela Capes], é uma 
outra coisa completamente diferente das outras áreas, por conta do abjeto de 
estudo, das análises”. 

 

A CCInt-FEA também foi apontada como um importante catalisador do processo de 

internacionalização nesta unidade. De acordo com o Prof. Albuquerque, a atuação da 

CCInt-FEA tem contribuído muito para a internacionalização da escola, uma vez que o 

número de convênios – em sua maioria, ativos – tem aumentado. Segundo este professor: 

 
“A CCInt da FEA está fazendo um trabalho maravilhoso. Antigamente, a gente 
tinha alguns convênios com universidades estrangeiras, mas a maioria eram 
convênios inativos, só no papel. Hoje, a FEA tem cerca de 80 convênios e a 
grande maioria é de convênios ativos. (...) nossa CCInt sempre foi atuante” 

 

As reuniões promovidas pela CCInt central da USP também seriam um importante estímulo 

ao processo de internacionalização desta universidade. De acordo com o Prof. Riccio, a 

CCInt-USP já promoveu 2 encontros, nos quais “todas unidades da USP mandam os seus 

representantes para um congresso, que já virou uma conferência com a participação de toda 

a Reitoria, um evento oficial”. Além dos representantes das unidades da USP, são 

convidados, também, representantes de algumas instituições e/ou agências de fomento, que 

podem ajudar na promoção das ações de internacionalização desta universidade – como, 

por exemplo, a Capes, o British Council e o DAAD (que promove o intercâmbio entre o 

Brasil e a Alemanha). De acordo com o Prof. Riccio, este encontro teria o objetivo de criar 

uma mentalidade nos responsáveis pelas unidades da USP acerca da importância da 
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internacionalização e de divulgar aquilo que a universidade tem feito para o 

desenvolvimento deste processo. Segundo ele: 

 
“Este seria um movimento de articulação. Esse encontro tem o objetivo de fazer 
com que toda a área de relações internacionais tenha consciência do que a USP 
faz e, também, de gerar um processo de aprendizado. A gente [FEA] já tem 
auxiliado a Faculdade de Direito, por exemplo”.  

 

 

4.3.3.6 Obstáculos à Internacionalização 
 

Dentre os fatores apontados como obstáculos ao processo de internacionalização nesta 

unidade, destacam-se: (i) a falta de uma política de internacionalização institucional 

formalizada; (ii) a burocracia nos procedimentos relacionados às ações de 

internacionalização, tais como a assinatura de convênios com IES estrangeiras; (iii) a falta 

de recursos financeiros; (iv) a dificuldade de internacionalizar determinadas áreas, devido a 

seu objeto de estudo; (v) o excesso de disciplinas obrigatórias nas grades curriculares dos 

cursos de graduação e de pós-graduação; (vi) a imagem (desfavorável) do Brasil no 

exterior; (vii) as diferenças culturais entre o Brasil e outros países; (viii) a existência de 

outras atividades que precisam ser desenvolvidas pelos professores – deixando-lhes menos 

tempo para dedicarem-se às ações de internacionalização; e (ix) a resistência existente por 

parte de alguns membros do corpo docente.  

 

A ausência de uma política de internacionalização formal em nível institucional por parte 

da USP é um dos fatores que têm prejudicado o desenvolvimento do processo de 

internacionalização desta universidade. Para o Prof. Albuquerque, tal política definiria as 

áreas prioritárias e direcionaria recursos financeiros para a realização de tais ações voltadas 

para a inserção internacional, o que contribuiria para o avanço do processo de 

internacionalização. Segundo este professor: 

 
“Eu acho que a USP deveria por mais força nisso, (...) mais recursos, além de 
definir linhas de prioridade. Eu acho que essas linhas não são claras. Se existe 
uma estratégia de internacionalização da USP, ela não está plenamente 
difundida em termos de prioridade, de planos mesmo, de dizer “Olha, temos 
recursos para isso, para isso e para isso; queremos incentivar essas e essas 
áreas”. Pode ser que isso até em outras áreas seja mais claro, mas na nossa 
área não está. (...) [É necessário que] isso seja mais explicitado”. 
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Um outro entrave à internacionalização, como aponta a Profª Fleury, seria a burocracia 

existente nos procedimentos relativos a este processo – como, por exemplo, para a 

assinatura de convênios entre a USP e as IES estrangeiras. Além disso, ela menciona, 

também, a falta de infra-estrutura, como, por exemplo, a ausência de apoio da USP no que 

diz respeito à recepção dos professores e alunos estrangeiros. Esta professora argumenta 

que a própria unidade tem criado estratégias e obtido os recursos para suprir essa ausência 

de infra-estrutura. Para ela: 

 
“Acho que existe um excesso de formalização; a USP é muito formal, e tudo tem 
que ter muitas assinaturas e as pessoas ficam cansadas do processo. Acho que 
se agente não tivesse a coisa já tão mais organizada como a gente tem aqui 
dentro e uma CCInt tão atuante, nós não teríamos dado conta de tudo isso. Acho 
que tem pouca infra-estrutura de apoio para recepção de professores e de 
alunos. Se a unidade não se virar, ela não consegue dar conta. Nós temos toda 
uma infra-estrutura para receber os alunos, para integrar, onde eles vão morar, 
como é que eles vão se integrar aqui dentro, como eles serão recebidos, como 
serão orientados para os cursos. (...) E isto é uma iniciativa, uma 
responsabilidade, uma atribuição só da unidade. A unidade tem que fazer isso 
com os próprios recursos. Então, eu acho que você tem uma gestão de recursos 
financeiros, de recursos humanos, de treinamento de pessoas, que é muito pouco 
eficiente aqui dentro da universidade”. 

 
 
O Prof. Kruglianskas menciona uma outra barreira ao avanço do processo de 

internacionalização: a falta de recursos financeiros. Este professor argumenta que o apoio 

dado ao seu programa é limitado e impede a realização de ações de internacionalização, 

como uma maior participação do corpo docente em congressos internacionais, por exemplo. 

Segundo ele: 

 
“A gente [Programa de Pós-Graduação em Administração] tem apoio, mas 
também não é ilimitado. Então, a falta de recursos, obviamente, é uma barreira. 
Você tem recursos até certo ponto; o suficiente para o professor ir a um ou dois 
congressos internacionais, mas não dá para você ir a “N” congressos. Eu, por 
exemplo, sou convidado cinco, dez vezes mais do que a minha capacidade 
financeira, econômica de ir. Essa é uma barreira ao processo de 
internacionalização”.  

 
 

A diferença entre o objeto de estudo das diferentes áreas de conhecimento também se 

coloca como um obstáculo ao desenvolvimento do processo de internacionalização. Assim, 

em algumas áreas, tal processo ocorreria com maior facilidade – uma vez que possuem um 

objeto de estudo universal – enquanto outras áreas teriam maior dificuldade em inserir-se 
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internacionalmente – devido à especificidade de seu objeto. Segundo o Prof. Kruglianskas, 

algumas áreas (notadamente, a área de ciências sociais), possuem temas que não despertam 

o interesse internacional, o que dificulta as ações de internacionalização – como as 

publicações em periódicos internacionais, por exemplo. Para ele: 

 
“Nas áreas de ciências exatas e ciências biológicas, que tratam de fenômenos 
físicos, aí existe uma facilidade muito maior [de internacionalização] porque o 
assunto a ser tratado atende igual interesse em qualquer parte do mundo, 
porque falamos de fenômenos que afetam a todos e que são de interesse de 
todos, cientificamente falando. Então, se você tem um estudo qualquer sobre 
fenômenos físicos, tem revistas internacionais altamente interessadas em saber 
aquele fenômeno, porque o que é valido aqui é válido lá também. Agora, quando 
se trata das partes sociais, digamos assim, das ciências mais abstratas ou soft 
sciences, elas são muito localizadas e você tem mais dificuldade. Por exemplo, 
assuntos como as pequenas empresas brasileiras do Nordeste ou de uma 
determinada região, não tem absolutamente ou quase nenhum interesse 
[internacional]. Dificilmente uma revista [internacional] vai ter interesse em 
publicar um artigo que trata desse tipo de assunto, mas é um assunto importante 
dentro da nossa realidade. (...) Então, por conta deste fato, a parte de 
Administração, por exemplo, e alguns temas sociais, são muito contextuais, são 
muito localizados. E assim, a questão da internacionalização, no sentido de se 
envolver, no sentido de ter parceiros, no sentido de publicar no exterior, fica 
muito mais difícil. (...) Existem alguns temas que têm essas especificidades, 
coisas que são locais mesmo, sendo difícil despertar interesse internacional”. 

 

O Prof. Riccio argumenta que existe uma certa dificuldade, em sua área, de se publicar em 

periódicos internacionais – não devido à especificidade dos temas, mas sim por existir a 

necessidade de se ter um parceiro conhecido no exterior. De acordo com este professor: 

 
“A escolha de parceiros [para publicações internacionais] é um problema sério, 
porque você tem que escolher os que eles conhecem, aqueles que estão na lista. 
(...) Não vejo como um brasileiro, [nesta área] vá publicar, sozinho, em um 
journal. Esquece. Como é que você imagina publicar num journal famoso 
americano, se não for com um parceiro? Você só vê brasileiro publicando 
sozinho nas áreas de biologia, medicina, etc. Mas nas áreas de ciências sociais, 
como a nossa, esquece”. 

 

 
O excesso de disciplinas obrigatórias na grade curricular dos cursos de graduação e de pós-

graduação da FEA também foi apontado pelo Prof. Riccio como um obstáculo à 

continuidade do processo de internacionalização nesta escola. No que diz respeito às grades 

curriculares da graduação, este professor esclarece que a tendência, especialmente na 

Europa, tem sido a redução da grade curricular obrigatória, de forma que os alunos podem 

escolher disciplinas optativas para cursar – muitas vezes, em IES estrangeiras, o que facilita 

o processo de internacionalização. Segundo ele: 
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“Onde o aluno encaixa as disciplinas que ele faz lá fora? (...) Em qualquer 
lugar do mundo, ele encaixa isso nas disciplinas optativas. Mas o Departamento 
de Administração, por exemplo, fez uma reforma que duplicou as quarenta e 
poucas disciplinas obrigatórias. Isso é exatamente o contrário do que o mundo 
está fazendo: quando as disciplinas tendem a ficar cada vez mais abrangentes, a 
grade do curso de Administração passa a ter oitenta e oito disciplinas 
obrigatórias e nenhuma matéria optativa. Então, os alunos de administração 
iam para fora e não tinham uma disciplina optativa. Se não tem uma optativa, 
ele está sujeito à vontade do professor de aceitar ou não, o que  vai contra o 
processo. (...) Então, no ano passado, foi dito: ‘vamos fazer uma mudança 
imediata!’, mas mesmo assim ainda é pouca a quantidade de disciplinas 
optativas. Na Europa, a tendência, hoje, para a graduação, é de ter 50%, no 
máximo, de disciplinas obrigatórias e o restante é o aluno que escolhe. Então, 
hoje, numa discussão européia, no mínimo um nível de 25% das disciplinas são 
optativas; e é aí que você encaixa esse movimento de internacionalização, 
porque o aluno volta e aquilo passa a fazer parte do currículo dele. Nossos 
alunos todos, quando saem, no histórico escolar está escrito [as disciplinas que 
foram cursadas no exterior]. Isso é muito importante para o histórico escolar, 
mas não só para o histórico escolar, também para os créditos, porque senão 
eles passam a se desinteressar. Esse movimento está acontecendo: a Economia 
também está  reduzindo as matérias obrigatórias, a Contabilidade também 
reduziu e a tendência é esse movimento. Não sei o que os nossos colegas da 
Administração estão fazendo, mas, com certeza, qualquer movimento de 
redução das optativas é um movimento que impacta o processo de 
internacionalização”.  

  

Com relação à grade curricular dos programas de mestrado – e alguns doutorados – o Prof. 

Riccio argumenta que o alto número de disciplinas obrigatórias tem impedido a realização 

das ações de internacionalização em determinados programas. De acordo com este 

professor: 

 
“O aluno de pós-graduação sofre do mesmo problema [da graduação]: (...) os 
mestrados têm uma grade fixa e obrigatória. Vamos pegar o Programa de Pós-
Graduação em Administração, por exemplo, no qual o aluno entra com matérias 
trimestrais. Na USP, nunca existiu disciplina trimestral, então sai fora de todo 
sistema USP, não bate com nada, é uma confusão. (...) Eles [alunos do 
mestrado] entram e têm que fazer todos aqueles créditos obrigatórios. É um 
absurdo. E eu estou falando dos três departamentos. (...) Agora, quantos alunos 
de pós-graduação viajam hoje? Nenhum. (...) Então, quando você fala para ele: 
‘vai viajar’, ele fala: (...) ‘mas e as disciplinas?’. Então, no mestrado, esquece. 
(...) No mestrado, não vejo como [internacionalizar]. As grades são totalmente 
engessadas. Acho isso um absurdo. Não existe isso em nenhum lugar da USP, a 
não ser aqui na FEA. O doutorado já tem mais condições, mas mesmo assim 
ainda tem um volume de disciplinas obrigatórias muito grande”. 

 

Para este professor, a dificuldade de inserir internacionalmente os alunos do mestrado, 

nesta escola, pode ter conseqüências negativas, uma vez que há uma defasagem/um gap na 

evolução do processo de internacionalização entre os níveis de graduação – no qual os 
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alunos “estão indo para o exterior, tendo contato com autores, com os livros e com os 

professores que foram alunos dos grandes” – e de pós-graduação, pois “o aluno do 

mestrado está aqui olhando a bibliografia geralmente brasileira, média”.   

 

Neste mesmo sentido, o Prof. Kruglianskas argumenta que o tempo de duração do 

programa do mestrado não permite o desenvolvimento de ações de internacionalização. 

Segundo ele: 

 
“O programa do mestrado em Administração dura cerca de 24 meses, trinta 
meses, no máximo. Isso é um obstáculo à internacionalização do mestrado. O 
mestrado claramente não é um programa que estimula a internacionalização; é 
um programa para ser feito aqui e tem pouca internacionalização. A 
internacionalização se dá mais no doutorado, pois você tem tempo. Mestrado 
não é um programa que promove a internacionalização. Na verdade, ele é um 
programa muito mais para dar uma iniciação para o aluno – e tem-se uma 
expectativa de produção muito pequena. Acho que não é um programa de 
excelência na área de produção, de internacionalização. É, na verdade, um 
polimento, uma preparação para uma etapa posterior. É no doutorado que a 
coisa [internacionalização] acontece”.  

 

A imagem que o Brasil possui no exterior também não tem favorecido o movimento de 

internacionalização, de acordo com o Prof. Riccio. Segundo ele, as notícias sobre este país, 

no exterior – como os crimes que aqui ocorrem – formam uma imagem negativa do Brasil, 

dificultando a atração de estudantes estrangeiros. Para ele: 

 
“Num país como o nosso, que possui um alto índice de risco, notícias 
desfavoráveis, crimes, não há nada que favoreça a internacionalização. Se você 
procurar uma notícia sobre o Brasil no exterior, me mostre uma que não seja de 
assassinato, que não seja aftosa. (...) Então, um grande problema é atrair o 
aluno do exterior”. 

 

As diferenças culturais também seriam um entrave para o avanço da internacionalização 

das IES brasileiras. Por exemplo, o Prof. Riccio menciona a diferença entre as práticas 

acadêmicas, como a realização da “chamada” para a confirmação da presença dos alunos 

em sala de aula – o que não existe em muitas IES estrangeiras. Além disso, no Brasil, as 

atividades iniciam-se muito cedo, em comparação com outros países, o que não agrada 

muitos estudantes estrangeiros. De acordo com este professor: 

 
“Alguns estudantes que vêm para cá, acham que vão ficar dormindo o dia 
inteiro. Então, eles reclamam que aqui no Brasil a presença é obrigatória, na 
FEA USP é obrigatória. Além disso, eles reclamam que [as atividades] 
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começam cedo, muito cedo, às sete e meia da manhã. Não conheço nenhum 
outro país do mundo que comece às sete e meia; é só o Brasil”. 

 
A existência de outras prioridades para os professores também se coloca como um entrave à 

internacionalização. Normalmente, os professores estão envolvidos em muitas atividades – 

possuem cargos administrativos, lecionam, dão palestras, etc – o que os impede de viajar ou 

de se dedicarem mais para a produção de artigos, por exemplo. Segundo o Prof. 

Kruglianskas: 

 
“Uma outra barreira [ao processo de internacionalização] é que os professores 
têm que dar as disciplinas, têm suas obrigações, têm cargos administrativos. 
Então, não podem ficar viajando. Se bem que internacionalização não significa 
estar o tempo todo viajando, você pode estar fazendo muita coisa. Agora, as 
barreiras são as mesmas para fazer qualquer outra coisa. Por exemplo, a minha 
produção científica, antes de eu assumir a pós-graduação, era muito maior – 
por causa da priorização do uso do tempo. Assim, uma barreira é conciliar a 
demanda que a gente tem [de atividades] com o tempo que você pode dedicar à 
pesquisa de um modo geral e, em particular, à pesquisa internacional. Isso é 
uma barreira natural; para uns é maior, para outros é menor”. 

  

O Prof. Riccio menciona que existe uma dificuldade de se realizar acordos com IES 

espanholas, uma vez que a Espanha ainda não implantou o acordo de Bolonha, que inclui o 

sistema de equivalência de créditos e a obrigatoriedade dos estudantes realizarem 

intercâmbio. Com isso, os estudantes espanhóis não têm maiores estímulos para sair de seu 

país e o intercâmbio para com estas IES tem sido mais reduzido, quando comparado com 

outras IES européias – que já implantaram tal acordo – como francesas, alemãs, suecas e 

dinamarquesas. Segundo este professor: 

 

“A Espanha não faz muito acordo e o aluno espanhol não faz intercâmbio, 
porque ela ainda não implementou o acordo de Bolonha de forma integral; e no 
acordo de Bolonha entra o sistema de equivalência de créditos e existe a 
obrigatoriedade do aluno sair para um outro país. Então, por este motivo, estas 
ações ainda não estão implementadas totalmente na Espanha. Os alunos 
espanhóis não estão dentro do curriculum de formação na área de gestão, não 
estão compelidos a sair – o que já é uma realidade na França, Portugal, 
Alemanha, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Hungria”.  

 
 
O Prof. Abramovay (economia) menciona que existe um determinado grau de resistência 

por parte de alguns professores com relação ao processo de internacionalização – o que 

pode ser entendido como um obstáculo a este processo. Neste mesmo sentido, a Profª 

Rocha (economia) menciona que a internacionalização pode ser prejudicada pela 
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heterogeneidade de visões e pela diferença de interesses entre os professores de uma 

determinada escola. Além disso, ela argumenta que esta resistência (ou, até mesmo, falta de 

interesse) por parte de alguns professores com relação ao processo de internacionalização 

só vai ser reduzida a partir do momento em que houver uma mudança na cultura, na 

mentalidade do corpo docente. Para ela, à medida que o corpo docente se renova, os novos 

professores já terão incorporado uma nova visão, reconhecendo, portanto, a importância da 

internacionalização. De acordo com a Profª Rocha: 

 

“Existem diversidades entre as gerações [de professores]. (...) São forças que 
estão disputando o mesmo espaço, tudo o que você quer fazer, você tem que 
negociar; e os interesses são muito diferentes. A gente perde muita energia 
nesse processo. Por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas (do Rio de Janeiro) é 
um centro com uma linha só, é uma linha ortodoxa; e todos acreditam que é 
preciso internacionalizar. Então, está todo mundo caminhando para a mesma 
direção. Então, eles conseguiram a nota 7 na avaliação da Capes, pois são uma 
escola homogênea. Acho que a cultura [do corpo docente] é diferente. Acho que 
essa cultura só vai mudar daqui a uns dez anos, quando for bastante renovado o 
corpo docente, com a vinda de outros professores com essa cultura [de 
internacionalização]. Nas ciências sociais, ainda é uma coisa muito dividida: 
tem gente que incorporou [o ideal de internacionalização], não foi criado 
dentro daquela tradição, mas já pegou na transição e incorporou. Os que são 
mais antigos, não aceitam isso de jeito nenhum e questionam: ‘porque que isso é 
importante? Importante é dar aula bem, orientar bem’. Eles não entendem que a 
prioridade é internacionalizar. Eles até têm um pouco de razão, porque o 
professor tem que dar aula bem; não adianta ser um excelente pesquisador, que 
publica em revista internacional de Qualis A, mas não dá atenção para um 
aluno. Mas existe essa dicotomia entre as gerações, de que realmente é  
importante outras coisas e não a internacionalização”. 

 

Por outro lado, o Prof. Albuquerque (administração) acredita que a resistência por parte do 

corpo docente não tem sido significativa, tendo em vista que a maioria dos professores 

sabe, pelo menos, o idioma inglês. Ele acredita que tal resistência seja algo muito 

localizado, apenas com relação a um ou outro professor que tenha dificuldades de 

comunicação, por exemplo.  

 

Para o Prof. Kruglianskas, alguns professores não se sentem motivados para auxiliar na 

realização do processo de internacionalização ou têm problemas com o idioma estrangeiro. 

Mas, de forma geral, estes professores não se posicionam contra a internacionalização. 

Segundo ele: 
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“Eu não vejo resistência por parte do corpo docente. Eu desconheço qualquer 
pessoa que se oponha a internacionalização. O que existem são pessoas mais 
acomodadas, que dão um certo trabalho, às vezes, com problemas de língua, 
que não são muito motivadas para fazer esse esforço [de internacionalização]. 
(...) Mas eu não conheço ninguém que seja contra, que veja isso como algo 
negativo. Se tiver, é muito raro ou não declarado”. 

 

4.3.3.7 Benefícios e Riscos da Internacionalização 
Dentre os principais benefícios da internacionalização estão a troca de experiências, o 

aumento da qualidade das pesquisas, a ampliação do escopo de habilidades do aluno (para 

uma melhor inserção no mercado de trabalho) e a inserção da USP ou da unidade no 

cenário internacional (reputação da universidade). 

 

Para a Profª Fleury, a internacionalização contribui para uma melhor formação de recursos 

humanos (a ampliação do horizonte acadêmico e da experiência dos alunos, por exemplo) e 

para a realização de pesquisas que visem o desenvolvimento da sociedade brasileira como 

um todo e que, também, tenham impacto internacional. Segundo ela, com o advento da 

internacionalização, as pesquisas passam a seguir um padrão internacional, o que 

aumentaria a qualidade de pesquisa, contribuindo para o nível das publicações da unidade. 

De acordo com esta professora: 

   

“Olha eu acho que [a internacionalização] é extremamente importante hoje, no 
sentido de que você tem que estar formando pessoas e realizando pesquisas que 
não estejam contribuindo apenas para a sociedade brasileira, para nossas 
empresas privadas e empresas públicas, para órgãos de governo. Então, nós 
temos que estar formando pessoas e realizando pesquisas visando o 
desenvolvimento brasileiro e, ao mesmo tempo, "plugado" ou relacionado, com 
o que está sendo feito no exterior. (...) Em termos de pesquisa, nós demos um 
passo muito significativo no sentido de estar olhando para fora e estar vendo o 
que está sendo realizado em outras instituições, quais são os assuntos e as 
questões metodológicas, para que a nossa pesquisa seja feita segundo os 
padrões internacionais, podendo ser publicada em veículos de circulação 
internacional e ter um impacto que extrapole a fronteira regional, ou mesmo 
nacional. Do ponto de vista da pesquisa, houve um avanço significativo nesse 
sentido. (...) Eu acho que [a internacionalização] cria um ‘globomindset’ para 
os nossos alunos. Eu falo sempre para eles cidadãos do mundo, em primeiro 
lugar”.  

 

O Prof. Kruglianskas argumenta que as atividades de internacionalização contribuem para a 

atualização do conhecimento e aumentam as oportunidades de o indivíduo conseguir uma 

parceria para publicar artigos em periódicos internacionais –devido aos contatos individuais 
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e ao apoio que ele vai receber se o programa possuir uma melhor pontuação na Capes, ou 

seja, se o curso tiver mais prestígio, tanto nacional quanto internacionalmente. Além disso, 

ele aponta o conhecimento de “coisas novas” como um benefício da internacionalização – o 

que significa desde o conhecimento de novos costumes e tradições até o aprendizado de 

novos sistemas, novas formas de organização, novos métodos de ensino e pesquisa 

utilizados no meio acadêmico, etc. Segundo o Prof. Kruglianskas:  

 

“Um dos benefícios da internacionalização é você ficar mais atualizado do 
ponto de vista acadêmico. O segundo é ter mais oportunidade de publicar, a 
importância de ter uma pontuação melhor [na Capes], ter mais apoio, ter mais 
condições, tanto individuais quanto no programa como um todo. E o terceiro – 
acho que é uma questão até pessoal – as pessoas gostam de conhecer, acho que 
todo mundo tem uma motivação para se expor, ver o exterior, conhecer coisas 
novas”. 

 

Neste mesmo sentido, o Prof. Albuquerque acredita que a internacionalização gera 

impactos positivos em diferentes aspectos: participação em congressos internacionais, 

projetos de pesquisa conjunto, aprendizado de novos idiomas, parcerias para publicações 

internacionais, conhecimento de novas culturas, dentre outros. Além disso, ele aponta que 

essas experiências que são adquiridas internacionalmente contribuem para a formação do 

aluno, que fica mais bem preparado para o mercado de trabalho atual. Para ele: 

  
“O impacto [da internacionalização] é em tudo: em termos de pesquisa, de 
congressos, grupos de pesquisa, estagiários. Hoje você tem pessoas aqui que 
dominam línguas com muito mais naturalidade numa freqüência muito maior do 
que você tinha no passado. Então, é uma coisa que vai entrando na vida do 
departamento, tanto nas atividades de ensino no graduação, no pós, na 
pesquisa, para você mandar artigo para congresso. Tudo isso que faz com que 
enriqueça toda essa nossa vida acadêmica com esse componente. O aluno que, 
hoje em dia, vai para o mercado de trabalho nessa área [Administração] 
precisa estar melhor instrumentado. Quer dizer, ele vai concorrer em mercados 
onde o grau de sofisticação é muito maior, então ele tem que aprender um 
padrão de qualidade de primeiro mundo. É um padrão de excelência muito mais 
elevado. (...) Essas experiências internacionais tem uma repercussão muito boa 
no currículo dele, para o momento em que ele for sair, buscar um estágio ou um 
trabalho fora. (...) [Além disso, a internacionalização contribui] para você 
publicar no exterior; primeiro que você não publica lá fora se você não for 
conhecido. Então, uma maneira de ser conhecido lá fora é fazer pesquisa 
conjunta. (...) Então, isso aí enriquece, você conhece, compara as duas culturas, 
você compara os dois países e você, na hora de publicar, acaba tendo mais 
facilidade porque você não usa só os seus conhecimentos, você usa também a 
experiência de quem está lá dentro e conhece as revistas de lá, conhece os 
editores. Se puser o nome dele [do estrangeiro], o nome dele está na 
bibliografia, o pessoal sabe quem é, então isso aí é importante para a 
publicação. E, hoje, publicação internacional é extremamente valorizada”. 
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O Prof. Riccio acredita que um dos benefícios da internacionalização, mais 

especificamente, das ações internacionais desenvolvidas pela CCInt-FEA, resume-se na 

questão da “redução do ‘gap’ de conhecimento em relação à USP” – ou seja, a 

internacionalização permite que a universidade adquira maior prestígio e passe a ser 

conhecida internacionalmente, assim como permite o relacionamento com outras 

instituições de ensino superior estrangeiras. Assim, ele argumenta que “à medida que você 

promove um conjunto de ações que desenvolve esse conhecimento, automaticamente você 

está internacionalizando; a idéia é fazer com que a universidade seja conhecida e que ela 

conheça o mundo”.  

 

É possível perceber uma diferenciação dos benefícios advindos da internacionalização em 

dois níveis: (i) para a graduação, nível em que o benefício de cunho cultural predomina e 

(ii) para a pós-graduação, melhora-se a qualidade de pesquisa, melhora-se a avaliação da 

Capes e o status dos programas. De acordo com o Prof. Abramovay: 

 
“Na graduação, o processo de internacionalização está focado na troca de 
experiência, de vivência; um ganho cultural mais amplo. Na pós-graduação, o 
processo de internacionalização tem foco na pesquisa, na excelência. A 
internacionalização na graduação não está totalmente centrada no critério de 
excelência, embora haja exames, provas etc. Já na pós-graduação, só entra em 
Chicago quem for muito bom, e isso norteia uma política de acordos, em que a 
gente [Departamento de Economia] só faz acordo com faculdades de primeira 
linha. (…) Mas há uma diferença clara, de que, em um caso, a 
internacionalização ocorre a partir de objetivos muito mais difusos. No caso da 
pós-graduação, a internacionalização se volta para a qualidade da produção 
científica”. 

 
 

A Profª Rocha esclarece que um dos benefícios da internacionalização dos programas de 

pós-graduação é o aumento da nota na avaliação da Capes, o que garante algumas 

vantagens para o mesmo, como a obtenção de bolsas para a realização de cursos no exterior 

e o respeito que o programa adquire (tanto no âmbito nacional quanto no internacional).  

 

Porém, a internacionalização também pode oferecer riscos para a universidade. Um desses 

riscos pode ser traduzido como uma preferência dos pesquisadores brasileiros para com 

questões de interesse internacional – visando, por exemplo, uma maior possibilidade de ter 

seu trabalho publicado em periódicos internacionais – mas que, ao mesmo tempo, deixam 
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de lado problemas da realidade brasileira, que também deveriam ser estudados. De acordo 

com o Prof. Abramovay: 

 
“O efeito negativo está no risco fortíssimo de que agente não seja capaz de se 
dedicar a uma reflexão de fundo sobre os mais importantes problemas do Brasil. 
Alguém pode dizer: ‘olha, a Universidade de São Paulo gasta X milhões por ano 
para manter uma faculdade de economia. O que você espera dessa faculdade de 
economia?’. Essa pessoa vai te responder: ‘eu espero que essa faculdade seja 
capaz de conhecer melhor o Brasil e apontar soluções para os seus principais 
problemas econômicos’. A ligação entre a qualidade de produção científica e 
essa proposição que eu acabo de fazer não é imediata. (…) Portanto, isso exige 
das  direções universitárias, no caso da  economia, uma atenção especial, um 
estímulo especial para criar interesse em torno de problemas brasileiros”. 
 

Para a Profª Rocha, esse é um risco em potencial, mas que não tem ocorrido na realidade, 

uma vez que os pesquisadores têm contribuído, também, para o entendimento da realidade 

brasileira. Assim, até o momento, a produção intelectual dos pesquisadores da unidade não 

tem focado apenas temas de interesse internacional; tem havido um equilíbrio entre os 

estudos que se dedicam a estas questões – que têm maior facilidade de serem publicadas no 

exterior – e questões que dizem respeito aos problemas regionais e nacionais. Segundo esta 

professora: 

 
“Às vezes, o que acontece é que, com a preocupação de publicar fora, desvirtua 
totalmente [a produção intelectual] (…) ‘Nossa, isso aqui vale a pena investir, 
porque acho que este tema vai aumentar as chances de publicação 
internacional. Isso vende’. Mas eu não acho que isso é um fato, porque eu vejo 
os pesquisadores que são mais envolvidos internacionalmente. Eles fazem muita 
coisa que é publicada fora, mas também fazem muita coisa que ajuda no 
entendimento da realidade brasileira, da sociedade, da economia brasileira. 
Acho que não são coisas conflitantes. O indivíduo pode ter uma linha de 
pesquisa que é ligada ao que é feito lá fora e, mesmo assim, tem tempo e energia 
de pensar no Brasil e de fazer essas coisas que têm menos apelo, do ponto de 
vista de publicação internacional, mas que representam o estudo da economia 
brasileira”. 

 

Outros dois riscos, colocados pela literatura relativa à internacionalização de IES, seriam (i) 

a evasão de cérebros – ou brain drain – e (ii) o risco de perda da identidade cultural. No 

entanto, na FEA, prevalece a visão de que estes riscos não são significativos e de que seria 

ainda mais prejudicial não-participar do movimento de internacionalização – dados os 

inúmeros benefícios advindos deste processo. De acordo com o Prof. Albuquerque: 

 
“Eu não consigo visualizar riscos. (...) Eu acho que o risco da evasão de 
cérebros existe independentemente de a gente estar atuando no sentido da 
internacionalização. Quer dizer, a evasão de capital intelectual, ela decorre 
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muito mais da nossa incapacidade de oferecer oportunidade para essas pessoas, 
para que pudéssemos mantê-las aqui. (…) Agora, por outro lado, o risco maior 
que tem é de ficarmos fora desse processo [de internacionalização]. Esse é o 
maior risco, é o prejuízo de ficar fora, de não investir nessa área, porque quem 
não fizer isso vai ficar atrasado, vai ficar defasado. Então, esse é o risco. Para a 
identidade cultural também; eu acho que se fosse um país com uma tradição tão 
grande, tão homogênea, tão ortodoxa... Mas não é, o nosso país é multicultural. 
Nós temos diferentes culturas convivendo aqui e talvez aí esteja o nosso 
diferencial, a nossa riqueza. Então, eu não vejo isso como um risco, eu vejo isso 
como um benefício”. 

 

O Prof. Riccio menciona que, no que diz respeito ao intercâmbio de alunos, existe o risco 

de não haver um equilíbrio no número de alunos que são enviados ao exterior com relação 

ao número de alunos que entram na faculdade. Segundo ele: 

 
“Nós [CCint-FEA] temos oitenta acordos ativos e um volume de 140 alunos por 
ano indo para o exterior e vindo de lá para cá. Porque uma coisa muito difícil 
no intercâmbio é o equilíbrio. Quando você fala em ter intercâmbio de alunos 
de graduação, a maioria das escolas aqui no Brasil que tem algum intercâmbio, 
você vai ver que eles têm alguns alunos fora, mas muito pouco, quase nada. O 
processo da internacionalização não é só você mandar alunos, aí é um outro 
aspecto, que é aquele perigoso, que é uma escola se engajar num processo de 
venda de alunos”.  

 

Essa “venda de alunos” pode ser entendida como o movimento de internacionalização 

pautado pelos países desenvolvidos – processo este que é dirigido, predominantemente, 

pela razão econômica, devido aos ganhos financeiros advindos da entrada de alunos 

estrangeiros em suas universidades. Ou, ainda, devido a motivações políticas, como seria o 

caso da França. De acordo com o Prof. Riccio, o risco do chamado “neocolonialismo” (a 

predominância do Norte sobre o Sul, o desequilíbrio no intercâmbio e nas trocas entre os 

dois hemisférios) seria um fato, e não um risco propriamente dito. Para ele: 

 

“Infelizmente, sempre foi assim. Porque, todo o hemisfério sul é feito de 
colônias. (...) Nós, na área de internacionalização da FEA, fazemos parte de 
uma rede. E você encontra algumas características comuns a essa rede. Que 
não são as mesmas das outras redes, por exemplo, a rede EUA, Hong-Kong, 
Austrália, Inglaterra, que se voltam mais para venda de curso. (...) Aí fica uma 
situação de mercado. Quer dizer, por que a França é a número um aqui? A 
França definiu que o caminho para o desenvolvimento da economia francesa, 
através daqueles relatórios chamados de relatórios de governo, (...) que é seguir 
em direção ao ‘BRIC’, quer dizer: Brasil, Rússia, Índia e China. Então, o Brasil 
entra aí de uma forma bastante realista, de expansão mesmo. A França pretende 
recuperar aquela posição que eles tinham. Mas de qualquer forma é uma visão 
de buscar parceiros. A Alemanha possui o maior investimento empresarial. A 
cidade que tem o maior volume de investimentos empresariais alemães, fora da 
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Alemanha, inclusive maior do que qualquer cidade alemã, é São Paulo. Então, o 
primeiro mundo, esses países vêm buscar e oferecer o quê? A corrida do - talvez 
os mais filósofos o chamem assim – ‘segundo processo de colonização’. Eu vou 
chamar de uma saída normal para os mercados - quais sejam: Brasil, Rússia, 
Índia e China. Então, é por isso que o volume de acordos com a França é maior 
do que com qualquer outro país. E, em segundo lugar, com a Alemanha”. 

 

De maneira geral, os professores da FEA acreditam que os ganhos proporcionados pelo 

processo de internacionalização se sobrepõem aos possíveis riscos advindos deste mesmo 

processo. Tais riscos são vistos como “fatos” ou “pouco significativos” ou apenas como 

“potenciais” e, portanto, o processo de internacionalização deve continuar acontecendo a 

despeito da existência, ou não, desses aspectos negativos. O Prof. Kruglianskas resume bem 

este ponto de vista: 

  

“(...) quem olha a internacionalização com pessimismo tem esse tipo de discurso 
[ameaçador, de risco de neocolonialismo, etc] e quem olha a 
internacionalização com otimismo vê uma oportunidade de diversificar, de 
enriquecer, de fazer mais coisas. E a maior parte das pessoas aqui tem essa 
visão otimista”.   

 

Na seqüência serão apresentadas as análises de forma condensada nas três áreas de 

conhecimento. A análise terá como embasamento a apresentação dos resultados até aqui 

descritos, nos estudos de caso. 

 



 270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO 5 
ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 



 271 

 

5 Análise dos Resultados da Pesquisa de Campo 
 
Este capítulo tem como finalidade apresentar uma análise geral dos resultados obtidos na 

pesquisa de campo, comparando as três áreas de conhecimento. A seguir será feita uma 

análise dos casos sob a luz do modelo de internacionalização de Knight (1994). 

 

A análise geral dos resultados da pesquisa de campo será apresentada na seqüência. Espera-

se, desta forma, atingir os objetivos específicos, enunciados na introdução do trabalho, 

quais sejam: 

 

• Analisar as razões que impulsionam as diferentes áreas do conhecimento ao 

processo de internacionalização. 

• Comparar as razões, abordagens e estratégias por área de conhecimento.  

• Identificar os catalisadores, benefícios e riscos, e obstáculos do processo. 

• Analisar o processo de internacionalização da USP com base no modelo de Knight 

(1994). 

 

5.1 Análise geral dos resultados da pesquisa de campo 
 

5.1.1 As razões que impulsionam as diferentes áreas do conhecimento 
ao processo de internacionalização. 

 
As razões (motivos) devem responder às questões levam as IES, os governos nacionais, os 

órgãos internacionais e o setor privado a se envolver nas atividades de internacionalização 

das instituições de ensino superior. Neste sentido, é importante conhecer as motivações 

(razões) das três áreas de conhecimento, pois diferentes motivos levam a diferentes meios 

(abordagens) usados pelas IES e, conseqüentemente a diferentes resultados esperados. 

 

As razões para a internacionalização de uma universidade inserem-se, de modo geral, em 

quatro grandes categorias: políticas, econômicas, sócio-culturais ou acadêmicas (DE WIT E 
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KNIGHT, 1995). Para cada uma destas categorias, de Wit (2000) acrescentou diferentes 

subcategorias: (i) política (política externa, segurança nacional, assistência técnica ou 

cooperação para desenvolvimento, paz e entendimento mútuo, identidade nacional, 

identidade regional); (ii) econômica (competitividade e crescimento econômico, mercado 

de trabalho, demanda nacional por educação, incentivos financeiros para instituições e 

governos); (iii) sócio-cultural e; (iv) acadêmica (prover uma dimensão internacional para 

pesquisa e ensino, extensão do horizonte acadêmico, construção da instituição, 

reputação/status, melhoria da qualidade e padrões acadêmicos internacionais). Analisando 

tais razões, o autor afirma que há uma diversidade de grupos de stakeholders (governo, 

setor privado, setor educacional) envolvidos com a educação superior e que as razões entre 

e dentro dos próprios grupos podem ser modificadas com o tempo além de terem hierarquia 

de prioridades diferentes. 

 

Os resultados da pesquisa de campo demonstram que o processo de internacionalização nas 

três diferentes áreas de conhecimento ocorre, primordialmente, a partir de razões 

acadêmicas, destacando-se; a busca pela excelência nos padrões de ensino e pesquisa, 

reconhecimento nacional e internacional (reputação e status), acesso ao estado da arte do 

conhecimento e extensão do horizonte acadêmico. Importante notar que a literatura não 

aponta um motivo que, na IES estudada é de grande relevância – a diminuição do grau de 

endogenia dos programas.  

 

O aspecto econômico - relacionado ao recrutamento de estudantes ou venda de programas 

acadêmicos – visando geração de receita alternativa para a instituição não é citado em 

nenhuma das áreas. A explicação evidente para este ponto é que se trata de uma IES 

Pública Brasileira, o que difere da situação das universidades de países desenvolvidos, 

incluindo as instituições públicas, onde a razão econômica (geração de receita) é apontada 

como um dos principais motivos que impulsionam as IES à busca pela internacionalização. 

No entanto, a razão econômica para as escolas estudadas refere-se às preocupações com a 

competitividade do mercado de trabalho e a competição saudável entre as IES brasileiras 

que concorrem pelos melhores estudantes em sua área de conhecimento. Portanto, a razão 

não é puramente econômica, mas também envolve aspectos acadêmicos relacionados à 
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necessidade de se manter o alto padrão de ensino e pesquisa e, conseqüentemente, 

conseguir melhor reputação em nível nacional e internacional. Como exemplo, temos a 

preparação dos alunos da FEA para uma melhor inserção no mercado de trabalho 

globalizado. Esta é uma das principais motivações econômicas/ acadêmicas para o 

desenvolvimento de ações e estratégias de internacionalização nesta unidade. A Capes 

também tem desempenhado um papel relevante, no sentido de promover a avaliação nos 

cursos de pós-graduação, difundir a importância da internacionalização e cobrar ações neste 

sentido dentro dos requisitos da avaliação, o que tem contribuído para que muitos destes 

cursos passem a promover ações de internacionalização. Ainda, um outro aspecto que pode 

ser considerado uma razão econômica é a busca por incentivos financeiros pelas escolas 

(grants de organismos internacionais, bolsas de órgãos de fomento nacionais, recursos da 

pró-reitoria de pós-graduação, etc).  

 

A razão sócio-cultural relaciona-se com a importância da exposição cultural dos alunos e 

professores, da capacidade de compreender as diversidades culturais. Este contexto 

internacional globalizado impôs uma série de desafios para as IES, que devem se inserir 

dentro deste contexto por meio da internacionalização de seus serviços, ensino e pesquisa. 

Portanto, a internacionalização tem sido uma resposta das IES ao contexto internacional 

determinado pela globalização – visões estas que têm prevalecido nos debates teóricos 

acerca deste tema.  

 

Finalmente, as razões políticas são apontadas por meio da necessidade de assistência 

técnica ou cooperação para o desenvolvimento de projetos realizados por grupos de 

pesquisa, especialmente na Poli e na Medicina. Esta cooperação compreende o 

aproveitamento de avanços e recursos tecnológicos e humanos já existentes nos países do 

norte para auxiliar o desenvolvimento de projetos no Brasil. Neste sentido, é interessante 

notar que, na Poli, o aumento no conceito do programa (avaliação da Capes) é percebido 

como uma conseqüência da melhoria da qualidade do programa. Ou seja, a avaliação da 

Capes não é colocada como a principal razão acadêmica de internacionalização, ou seja, a 

melhoria da nota do programa reflete o efeito advindo dos esforços de internacionalização, 

que ocorrem a partir de motivações políticas, como as citadas anteriormente. 
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Na Medicina, predomina a percepção de que as razões são acadêmicas na medida em que o 

reconhecimento internacional adquirido pela universidade acarreta o aumento do escopo da 

instituição (pesquisadores trocam conhecimento com pesquisadores estrangeiros da mesma 

área estando no mesmo patamar ou possuindo maior grau de maturidade científica). Parece 

que nesta área uma das principais razões de internacionalização tem sido a necessidade que 

os programas com maior maturidade científica têm de recorrer ao exterior para a troca de 

idéias e conhecimento (em condição de igualdade) com outras IES. Foram citadas algumas 

áreas nas quais a FMRP é referência mundial e, portanto, possui padrão internacional. Tal 

fato pode indicar que esta área tem conseguido estabelecer contatos e acordos mais 

equilibrados com IES de países desenvolvidos, uma vez que suas unidades têm algo a 

oferecer para estas instituições.  

 

Na seqüência são apresentados dois quadros-resumo sobre: as razões gerais que 

impulsionam os programas ao processo de internacionalização e; as principais diferenças 

entre as razões apresentadas por área de conhecimento. 

 

Quadro  27 - Razões Gerais do Processo de Internacionalização. 

 Razões 

ENGENHARIA 

(POLI/ EESC) 

• Demanda de professores e alunos 

• Avanço/ troca de conhecimento (intercâmbio de idéias) 

• Melhoria da qualidade do programa 

• Evolução/maturidade acadêmica dos programas e unidades 

• Capacitação de recursos humanos (intelectuais) 

• Melhora do status da universidade 

• Reconhecimento internacional 

• Motivação de cunho cultural (costumes e hábitos) 

• A própria tradição da instituição (origem histórica) 

• A reputação da instituição 

• Aproveitar avanços/ recursos tecnológicos já existentes nos países do norte 

para desenvolvimento de projetos 

MEDICINA 

(FMSP/ FMRP) 

• Melhoria do status (reputação internacional/ visibilidade) 

• Melhoria da qualidade de ensino, pesquisa e serviços da universidade 
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• Redução do grau de endogenia do corpo docente 

• Expansão do horizonte acadêmico (diversidade de conhecimento)  

• Aumento do escopo da instituição (pesquisadores trocam conhecimento com 

pesquisadores estrangeiros da mesma área estando no mesmo patamar ou 

possuindo maior grau de maturidade científica) 

• Troca de idéias/ conhecimento (em condição de igualdade) com outras IES 

• Indisponibilidade de recursos físicos, tecnológicos e humanos 

• Busca de nível mais elevado de desenvolvimento tecnológico 

• Obtenção de bolsas (grants internacionais) 

• Concessão de recursos financeiros (montar laboratórios) 

CIÊNCIAS 

SOCIAIS 

APLICADAS 

(FEA-

ADMINISTRAÇÃO/ 

ECONOMIA) 

• Contexto internacional (globalização) 

• Desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação  

• Preparação dos alunos da FEA (inserção no mercado de trabalho) aumento 

no padrão da qualidade da produção científica 

• Ampliação do horizonte acadêmico 

• Maturidade científica (professores e alunos) 

• Aprimoramento/ atualização do conhecimento (pesquisadores) 

• Pesquisas e teorias mais avançadas em nível internacional 

• Competição entre os centros de economia brasileiros  

• Aumento de status/reputação da universidade (prestígio e reconhecimento 

internacional) 

• Aumento da qualidade de ensino e pesquisa (retorno do professor) 

• Avaliação promovida pela capes (critérios de internacionalização) 

• Vantagens frente aos órgãos centrais da usp e às agências de fomento 

(CNPq)  

• Aumento de seu horizonte acadêmico (professores) 

• Parcerias para publicações 

• Professores procuram inserção internacional (networks)  

 

 

 

Na seqüência (Quadro 28) são apresentadas as diferenças nas razões entre as três áreas do 

conhecimento. Pelo quadro é possível sintetizar e, portanto, verificar que há poucas 

diferenças nas razões entre as áreas, contrariando as premissas iniciais do estudo. Dentre 

estas diferenças, parece que tanto na Engenharia quanto na Medicina, as razões 
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relacionadas ao interesse no aproveitamento do desenvolvimento tecnológico dos países do 

norte são determinantes para a busca por parceiros internacionais. Nestas duas áreas, 

(programas nota 7), o nível de amadurecimento e, conseqüentemente, reconhecimento 

internacional em pesquisa, permite uma troca mais equilibrada de conhecimentos entre os 

pesquisadores nacionais com as IES estrangeiras. Diferente do posicionamento da FEA 

(programas nota 6), onde uma das razões principais é a busca por parceiros visando o 

amadurecimento da pesquisa e a oportunidade de publicação internacional. É interessante 

ressaltar que os programas nota 6 ainda estão em fase de consolidação do processo e, 

portanto, a razão principal apresentada está alinhada com os benefícios esperados para 

incrementar a internacionalização do programa, conseqüentemente, espera-se que a nota 

obtida pela Capes melhore com a inserção internacional. 

 

Uma razão que a literatura não aponta refere-se à diminuição do grau de endogenia dos 

programas, fator que tem sido sistematicamente avaliado pela Capes. A Medicina revela 

que esta é uma preocupação constante desde a criação dos seus programas, porém, 

esclarece que decorrente da influência de professores estrangeiros em seu quadro (origens 

históricas), a faculdade de medicina tem cultivado uma cultura de internacionalização para 

evitar a endogenia de seu programa. Há uma forte pressão para que os docentes realizem o 

pós-doc no exterior. Apesar de não ter sido mencionado nas entrevistas da FEA, percebe-se 

pela avaliação da Capes, que este poderia ser um motivo importante para a FEA, ou seja, 

diminuir a endogenia dos programas pela intensificação da mobilidade de seus professores 

para pós-doc ou pesquisas no exterior. Neste caso, a Capes parece ter um papel mais 

importante para os programas notas 5 e 6, na medida em que é percebida como um motivo 

(avaliações), mas ao mesmo tempo como um catalisador (bolsas) do processo de 

internacionalização. 
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Quadro  28 - Razões - Diferenças entre as Áreas.  

 RAZÕES – DIFERENÇAS ENTRE AS ÁREAS 

ENGENHARIA 

(POLI/ EESC) 

• Aproveitar avanços/ recursos tecnológicos já existentes nos países do 

norte para desenvolvimento de projetos 

MEDICINA 

(FMSP/ FMRP) 

• Buscar nível mais elevado de desenvolvimento tecnológico 

• Indisponibilidade de recursos físicos, tecnológicos e humanos 

• Pesquisadores trocam conhecimento com pesquisadores estrangeiros da 

mesma área (no mesmo patamar ou possuindo maior grau de maturidade 

científica) 

• Redução do grau de endogenia do corpo docente 

• Obtenção de bolsas (grants internacionais) 

• Concessão de recursos financeiros (montar laboratórios) 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

APLICADAS 

(FEA-

ADMINISTRAÇÃO/ 

ECONOMIA) 

• Contexto internacional (globalização) 

• Preparação dos alunos da FEA (inserção no mercado de trabalho) 

• Aumento no padrão da qualidade da produção científica 

• Busca de maturidade científica (professores e alunos) 

• Pesquisas e teorias mais avançadas em nível internacional 

• Competição entre os centros de economia brasileiros 

• Avaliação da Capes (critérios de internacionalização) 

• Parcerias para publicações 

 

5.1.2 Comparar as razões, abordagens e estratégias por área de 
conhecimento. 

 

5.1.2.1 Razões para a Internacionalização  
Knight (2004) introduz uma nova categoria de razão que reconhece a importância que as 

instituições estão colocando na força do nome (branding), ou seja, no desenvolvimento de 

uma forte reputação internacional visando propósitos acadêmicos, econômicos, sociais ou 

políticos. Dentro do nível institucional (Quadro 3), a autora agrega a importância da 

reputação e perfil internacional, além de desenvolver novas razões - geração de receita; 

desenvolvimento de estudantes e corpo administrativo; alianças estratégicas e produção do 
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conhecimento -  que não se encaixariam na antiga classificação dos quatro grupos de razões 

(política, econômica, sócio-cultural e acadêmica).  

 

Desta forma, com exceção da razão denominada geração de receita – que não foi detectada 

por tratar-se de IES Pública Brasileira, as escolas apresentam razões semelhantes para a 

internacionalização, quais sejam: preocupação com a reputação e reconhecimento 

internacional; busca por desenvolvimento tecnológico; desenvolvimento e amadurecimento 

intelectual de estudantes e professores; formação de redes de trabalho para pesquisa e 

produção do conhecimento em projetos conjuntos tendo em vista a interdisciplinaridade dos 

temas. 

 

No entanto, a formação de alianças estratégicas como definida por Knight (2004) ainda não 

é uma realidade na universidade, pois uma das principais preocupações das escolas (em 

especial os programas nota 6), encontra-se no incentivo da mobilidade acadêmica. A 

literatura aponta que o amadurecimento do processo de internacionalização das IES 

acarreta a avaliação dos acordos com base em uma estratégia desenvolvida pela IES, ou 

seja, desenvolvem-se alianças estratégicas com propósitos claros e bem definidos e, 

principalmente resultados esperados. O que se percebe é uma preocupação com a avaliação 

quantitativa relacionada ao aumento no número dos acordos firmados, o que equivale a 

dizer que a qualidade e os resultados esperados parecem ainda não ser a preocupação 

primordial. No entanto, o duplo-diploma sinaliza um certo grau de maturidade por parte das 

escolas (FEA, EESC e Poli) em relação aos critérios de avaliação dos acordos firmados. 

 

5.1.2.2 Abordagem para a Internacionalização  
O conceito de abordagem, segundo Knight (2004), refere-se à descrição e avaliação da 

maneira como a internacionalização está sendo definida e implementada por países e 

instituições. A abordagem reflete os valores, prioridades e ações adotadas durante a 

promoção e implementação da internacionalização. Cabe lembrar que não existe a 

abordagem mais correta e que várias abordagens podem ser adotadas simultaneamente 

pelas IES, portanto, não são excludentes. Knight (2004) assume que diferentes níveis 

(nacional/setorial e institucional) adotarão diferentes abordagens para atender aos desafios 
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impostos pela internacionalização. Para o objetivo deste estudo, será focada a análise das 

abordagens adotadas pelo nível institucional, pois os estudos de caso foram realizados na 

Universidade de São Paulo, especificamente nos programas avaliados pela Capes cujas 

notas refletem algum grau de inserção internacional. As classificações para as abordagens 

no nível institucional são: de atividades; de resultados; de razões; processual; interna (at 

home); externa (cross-border). (definições no Quadro 2, referencial teórico) 

 

Observa-se que todas as três áreas de conhecimento abordadas na pesquisa de campo 

adotam as seguintes abordagens: de atividades; de resultados; de razões; processual; interna 

e com menor intensidade, a externa (cross-border). Não se percebe fortemente a abordagem 

externa (cross-border), pois a USP possui restrições regimentais (IES Pública Brasileira) 

quanto à oferta de programas acadêmicos para outros países utilizando diferentes tipos de 

canais de distribuição (face-a-face, Educação à Distância) ou por meio de acordos 

administrativos, tais como franchising e branch campuses (Altbach, 2003). A abordagem 

externa (acordo administrativo formal da universidade), atualmente bastante explorada pela 

Poli, EESC e FEA caracteriza-se pelo duplo-diploma. 

 

Desta forma, são adotadas simultaneamente, várias abordagens que serão descritas na 

seqüência: a abordagem de atividades é percebida claramente na Medicina, Poli, EESC e 

FEA, pois focalizam as ações relacionadas ao intercâmbio de estudantes, programas 

acadêmicos e formação de redes de trabalho para o desenvolvimento de parcerias em 

projetos de pesquisa.  

 

A abordagem de resultados é apresentada sob a forma dos benefícios esperados do 

processo de internacionalização, tais como: melhoria nas competências dos estudantes e 

professores; maior número de acordos internacionais firmados pelos escritórios das CCInts 

e possibilidades de contatos com parceiros para desenvolver projetos de pesquisa em 

conjunto.  

 

A abordagem de razões relaciona-se com as motivações principais que direcionam os 

esforços à internacionalização: melhoria nos padrões acadêmicos relacionados ao ensino e 
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pesquisa; geração de ganhos financeiros (no caso da medicina, refere-se à obtenção de 

bolsas de organismos internacionais); promoção da exposição cultural dos estudantes de 

graduação e amadurecimento intelectual em pesquisa para estudantes de pós-graduação e; 

desenvolvimento de pessoal administrativo das CCInts e das escolas no tocante aos 

serviços prestados à comunidade estrangeira presente na universidade.  

 

A abordagem processual é percebida de forma restrita por meio de algumas ações 

relacionadas à inserção da dimensão internacional no ensino, aprendizagem e serviços da 

instituição. No ensino, em todas as escolas há a possibilidade para a realização de créditos 

em IES estrangeiras. No entanto, ainda não existe um sistema de equivalência de créditos 

suficientemente planejado para atender as demandas dos alunos quando retornam dos 

intercâmbios. Neste sentido, a grade curricular da FEA foi apontada como muito rígida por 

não oferecer disciplinas optativas onde os alunos possam fazer a equivalência com as 

disciplinas cursadas em IES estrangeira.  Com exceção da Medicina, a FEA, a Poli e a 

EESC têm iniciativas relacionadas ao oferecimento de disciplinas em inglês, além dos 

acordos formais de duplo-diploma para os estudantes de graduação. Na FEA, na EESC e na 

Poli observa-se um grande incentivo para que os alunos de pós-graduação utilizem a bolsa 

sanduíche (especificamente no doutorado), tendo em vista a redução no prazo para 

conclusão de mestrado. O que se espera do aluno de pós-graduação é o amadurecimento na 

pesquisa, além da ampliação das redes de trabalho acadêmicas para futuras parcerias em 

projetos de pesquisa conjunto.  

 

A adoção da abordagem interna é percebida de forma semelhante nas três áreas. Esta 

abordagem está relacionada com a criação de uma cultura ou clima que promova e apóie o 

entendimento internacional/intercultural, focalizando as atividades desenvolvidas no 

campus. Na FEA, a CCInt apesar de não possuir um orçamento próprio para esta finalidade, 

concentra grandes esforços na recepção (logística) e socialização dos estudantes 

estrangeiros junto à comunidade acadêmica. A CCInt da EESC e sistematicamente a CRInt 

da Poli divulgam intensamente o programa de duplo-diploma, para conscientizar os 

estudantes a respeito da importância da experiência internacional tanto para o campo 

profissional quanto para o entendimento da diversidade cultural.  
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5.1.2.3 Estratégias de Internacionalização  
Segundo Knight (2004), o conceito de estratégia relaciona-se com as iniciativas 

organizacionais e programáticas adotadas no nível institucional, ou seja, uma abordagem 

planejada e integrada às mudanças que decorrem do crescimento da internacionalização das 

IES. Segundo a autora, o desenvolvimento das estratégias programáticas e organizacionais 

será determinado em decorrência das razões e das abordagens da internacionalização de 

cada IES.  

 

Na seqüência apresenta-se um quadro resumo das razões, abordagens e conseqüentes 

estratégias (programáticas e organizacionais) adotadas pelas escolas. 
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Quadro  29 - Razões, Abordagens, Estratégias Programáticas e Organizacionais. 

 ENGENHARIA 

(POLI/ EESC) 

MEDICINA 

(FMSP/ FMRP) 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

APLICADAS 

(ADM/ ECONOMIA) 

RAZÕES -Demanda de professores e alunos 

-Evolução (qualidade)/ 

maturidade acadêmica dos 

programas e unidades 

-Capacitação de recursos 

humanos (intelectuais) 

-Melhora do status da 

universidade (internacional) 

-Motivação de cunho cultural 

(costumes e hábitos) 

-Aproveitar avanços/ recursos 

tecnológicos já existentes nos 

países do norte para 

desenvolvimento de projetos 

-Melhoria do status (reputação 

internacional/ visibilidade) 

-Melhoria da qualidade de 

ensino, pesquisa e serviços da 

universidade 

-Redução do grau de endogenia 

do corpo docente)  

-Troca de idéias e 

conhecimento (em condição de 

igualdade) com outras IES 

-Busca de nível mais elevado 

de desenvolvimento 

tecnológico e humano 

-Obtenção de bolsas (grants 

internacionais) e recursos para 

montagem de laboratórios. 

-Contexto internacional 

(globalização) 

-Preparação dos alunos da FEA 

(inserção no mercado de trabalho) 

aumento no padrão da qualidade da 

produção científica 

-Maturidade científica (professores e 

alunos) 

-Aumento de status/reputação da 

universidade (prestígio e 

reconhecimento internacional) 

-Aumento da qualidade de ensino e 

pesquisa (retorno do professor) 

-Avaliação promovida pela CAPES 

(critérios de internacionalização) 

-Professores procuram inserção 

internacional (networks e parcerias 

para publicações) 

ABORDAGENS -Abordagem de atividades; de 

resultados; de razões; processual e 

interna. 

-Abordagem de atividades; de 

resultados; de razões; 

processual e interna. 

-Abordagem de atividades; de 

resultados; de razões; processual e 

interna. 

ESTRATÉGIAS 

PROGRAMÁTICAS 

 

-Programas acadêmicos 

-Atividades de pesquisa 

-Atividades extracurriculares 

-Relações cross-border (duplo-

diploma) 

 

- Programas acadêmicos 

-Atividades de pesquisa 

-Atividades extracurriculares 

-Programas acadêmicos 

-Atividades de pesquisa 

-Atividades extracurriculares 

-Relações cross-border (duplo-

diploma) 

-Relações domésticas: parcerias com 

grupos de ONGs 

ESTRATÉGIAS 

ORGANIZACIONAIS 

 

-Serviços: envolvimento de 

unidades de apoio acadêmico 

(biblioteca, ensino e aprendizado, 

desenvolvimento do currículo).  

-Serviços de apoio estudantil 

para estudantes recebidos e 

enviados (programa de 

orientação, treinamento 

intercultural, conselhos sobre 

vistos). 

-Serviços: envolvimento de 

unidades de apoio acadêmico 

(biblioteca, ensino e 

aprendizado, desenvolvimento 

do currículo). 

-Serviços: envolvimento de 

unidades de apoio acadêmico 

(biblioteca, ensino e aprendizado, 

desenvolvimento do currículo). 

-Serviços de apoio estudantil para 

estudantes recebidos e enviados 

(programa de orientação, 

treinamento intercultural, conselhos 

sobre vistos). 
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As estratégias programáticas compreendem: os programas acadêmicos; as atividades 

relacionadas à pesquisa; as relações domésticas e cross-border e; as atividades 

extracurriculares. Pelo quadro, observa-se que decorrente das razões e abordagens as 

escolas adotam determinados tipos de estratégias. No entanto, observa-se que há ênfase nas 

estratégias programáticas em detrimento das estratégias organizacionais. Segundo Knight 

(2004) as estratégias organizacionais (governança; operações; serviços e recursos 

humanos) são extremamente importantes, pois têm como objetivo dar sustantabilidade ao 

processo de internacionalização. Desta forma, parece que apesar dos esforços e da 

consciência das escolas a respeito da importância da internacionalização, ainda não se 

percebem condições ou estratégias no nível organizacional que ofereçam todo o apoio 

necessário ao processo. Por exemplo, as estratégias organizacionais relacionadas à 

governança – compromisso expresso pelos líderes da IES; envolvimento ativo do corpo 

docente; razões e objetivos para a internacionalização bem articulados e; reconhecimento 

da dimensão internacional na missão, planejamento das políticas da IES não se encontram 

formalizadas e estruturadas de forma clara para que haja esforços integrados para a 

internacionalização em todas as unidades. Outro ponto que fragiliza fortemente o processo 

de internacionalização da universidade reside nas estratégias relacionadas às operações, 

que compreendem – integração do planejamento, orçamento e sistemas de revisão de 

qualidade em nível institucional e departamental; estruturas organizacionais apropriadas: 

sistemas formais e informais para comunicação, ligação e coordenação; equilíbrio entre 

promoção centralizada e descentralizada e gestão da internacionalização; apoio financeiro 

adequado e sistemas de alocação de recursos.  

 

Com base nos estudos de caso, as condições favoráveis dentro das estratégias relacionadas 

às operações localizam-se no: sistema formal/informal de comunicação e a coordenação 

local e; na descentralização da gestão. Parte do sistema formal/informal de comunicação é 

realizado pela CCInt-USP e CCInts das unidades, fato que agiliza bastante as ações de 

internacionalização. A descentralização das prioridades e gestão dos acordos com IES 

estrangeiras parece ser um fator inerente ao processo, tendo em vista as especificidades e 

demandas de cada área do conhecimento (bottom-up), neste sentido as CCInts das unidades 

são essenciais.  
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No entanto, as condições desfavoráveis dentro das estratégias relacionadas às operações 

residem na ausência de: integração do planejamento, orçamento e sistemas de revisão de 

qualidade em nível institucional e departamental e; apoio financeiro adequado e sistemas de 

alocação de recursos. Não há, pelo menos até o momento, uma preocupação efetiva com a 

integração destas dimensões por parte da alta administração da universidade, o que acarreta 

entraves ao processo de internacionalização dentro das unidades. Com base nos relatos dos 

atores deste processo, há um discurso institucional e uma forte pressão por parte da Capes 

visando à internacionalização. No entanto, não existe uma definição formal das políticas de 

internacionalização da universidade como um todo e, conseqüentemente não há clareza 

sobre as diretrizes para cada área de conhecimento. A limitação de recursos financeiros foi 

enfaticamente criticada por todas as áreas por ser um obstáculo ao processo. Pela 

importância da atuação das CCInts das unidades, alguma consideração deveria ser feita em 

termos da alocação de parte do orçamento para estes escritórios. A despeito da falta de 

recursos, os programas bem avaliados pela Capes reconhecem que existe maior facilidade 

na obtenção de recursos financeiros de diversas fontes (Capes, CNPq, Fapesp, PROAP, 

Pró-reitoria de pós-graduação, etc) para apoiar as ações de internacionalização.  

 

5.1.3 Identificar os catalisadores, benefícios e riscos, e obstáculos do 
processo. 

 

5.1.3.1 Catalisadores 
Os catalisadores são aqueles que, como o próprio termo indica, agilizam o processo de 

internacionalização, ou seja, ‘fazem a internacionalização acontecer’. Neste sentido, 

destacam-se os professores, os alunos, a Capes, a IES (pró-reitoria de pós-graduação, 

CCInt-Central), e as unidades (departamentos, CCInt, fundações de apoio). Segundo Knight 

(2004) para cada catalisador citado, mesmo estando no mesmo nível institucional, podem 

existir diferentes razões que os impulsionam ao processo de internacionalização. 

 

É consenso nas três áreas de conhecimento que entre os fatores que têm acelerado o 

processo de internacionalização da universidade, os professores têm ocupado lugar de 
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destaque. A realização de doutorados e pós-doutorados no exterior, por parte do corpo 

docente, tem contribuído para a criação de vínculos entre a instituição de ensino superior 

brasileira e a estrangeira, na qual os professores realizam seus cursos. Muitos professores, 

após retornarem à sua instituição de origem, continuam mantendo contato com os 

professores de sua área no exterior, o que facilita a criação de acordos de cooperação de 

pesquisa e a realização de publicações conjuntas, por exemplo. O fato é que tanto a ida de 

professores quanto de alunos para o exterior têm contribuído para o desenvolvimento de 

vínculos entre pesquisadores e alunos brasileiros e estrangeiros. E, posteriormente, os 

contatos realizados entre esses indivíduos acabam por gerar acordos de cooperação ou 

proporcionam maior intercâmbio entre os alunos das unidades. Neste sentido, existe uma 

demanda bastante forte por parte dos estudantes para o avanço do processo de 

internacionalização. Os estudantes têm interesse pelo duplo diploma e na possibilidade de 

realizar estágios fora do país, o que pode facilitar sua inserção futura no mercado de 

trabalho, tendo em vista as habilidades e conhecimentos adquiridos na experiência 

internacional. Nos programas de pós-graduação das três áreas, os professores seriam os 

responsáveis por fazer a indicação e abrir as portas para o desenvolvimento de uma relação 

com as IES estrangeiras. Além disso, os contatos realizados por alunos que realizam cursos 

de pós-graduação no exterior também seriam um importante estímulo à internacionalização.  

 

A Capes e outras agências de fomento, como o CNPq e a Fapesp, também foram apontadas 

como importantes catalisadores do processo de internacionalização. O financiamento de 

projetos e a concessão de bolsas de estudo no exterior têm contribuído para o 

desenvolvimento deste processo, assim como a avaliação da Capes dos programas de pós-

graduação brasileiros (que exige determinado grau de inserção internacional para a 

obtenção das notas 6 e 7). A Poli ainda destaca, além da Capes, Fapesp e CNPq, os auxílios 

financeiros proporcionados pela Financiadora de Estudo e Projetos (Finep), que também 

contribuem para a internacionalização desta área. Além disso, outro catalisador identificado 

pelas três escolas tem sido a verba adquirida no Programa de Apoio à Pós-Graduação 

(PROAP), da Capes, utilizada para incentivar a participação de mestrandos em congressos 

nacionais e de doutorandos em congressos internacionais.  

 



 286 

O programa de pós-graduação da Poli tem sido avaliado pela Capes por meio dos critérios 

de intercâmbio ou renovação do corpo docente e da qualidade dos veículos ou meios de 

divulgação. Tal fato pode ser visto como um indício de que a Capes tem, realmente, 

valorizado mais as publicações internacionais, relegando a um segundo plano, outras ações 

de internacionalização, como a mobilidade dos professores.  

 

Em sua última avaliação, o Programa de Pós-Graduação em Administração da FEA-USP 

obteve um aumento significativo em sua nota (de 4 para 6), sendo que as ações de 

internacionalização do programa foram de extrema importância para esta evolução. A 

comissão da Capes avaliou o número de publicações internacionais do programa – em 

periódicos de Qualis A, B e C e livros internacionais – assim como o número de convênios 

existentes com universidades estrangeiras, o intercâmbio internacional do programa com 

IES de primeira linha e a participação de docentes em eventos internacionais. Dentre as 

recomendações para a melhoria do programa, a comissão de avaliadores da Capes 

aconselhou a continuidade dos esforços para ampliar a produção científica internacional e 

reduzir a endogenia do programa – via cursos de pós-doutorados no exterior e intercâmbio 

com outras instituições, nacionais e internacionais.   

 

Para as áreas I e II de Medicina – nas quais se inserem os programas de Pneumologia e 

Neurologia, respectivamente – a Capes avalia os seguintes pontos: o número de docentes 

que foram convidados para ministrar conferências, palestras e cursos em eventos 

acadêmicos de impacto nacional e/ou internacional – quesito de abrangência, 

especialização e qualificação do corpo docente; o intercâmbio do corpo docente do 

programa com outras IES e a qualidade dos veículos ou meios de divulgação da produção 

intelectual, quesito no qual se inserem as publicações feitas em Qualis Internacional A, B 

ou C. Assim, percebe-se que a Capes tem privilegiado as publicações internacionais e 

desempenhado um papel de catalisador especialmente para os cursos de pós-graduação 

(notas 5 e 6) que estão em processo de consolidação da internacionalização. É interessante 

notar que, é recomendado aos avaliadores que observem se o intercâmbio do corpo docente 

é caracterizado pelo enriquecimento ou pela dependência – uma das questões discutidas 

como possível risco advindo do processo de internacionalização das IES. Os casos da 
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Medicina e Engenharia revelam que este intercâmbio é baseado no enriquecimento, porém, 

o mesmo não ocorre nos programas da FEA cujo intercâmbio parece ainda estar na fase de 

dependência do conhecimento dos países do norte. 

 

No entanto, alguns entrevistados nesta área de conhecimento fazem ressalvas diante do 

posicionamento da Capes, e até mesmo da USP. A opinião é que ambas as instituições 

deveriam considerar tanto os projetos que têm interesse internacional, quanto os projetos 

que são focados em temas específicos do Brasil e que, não conseguem espaço para 

publicação internacional (tema específico e de interesse local/ regional). Os projetos de 

interesse internacional têm sido mais valorizados por ambas as instituições e deveria haver 

um equilíbrio com relação a esta questão, ou seja, os dois tipos de projetos deveriam ser 

valorizados. Esta situação gera um círculo vicioso porque os projetos (importância 

nacional) que não conseguem, eventualmente inserção para publicação internacional, não 

são valorizados pela Capes; desta forma, os programas perdem na avaliação, o que por sua 

vez significa menos recursos financeiros para o programa. Outro ponto interessante que foi 

apontado pela medicina, é que o apoio financeiro destinado aos programas nota 7 não se 

altera nas proporções necessárias à manutenção e, até mesmo, para o aumento das 

atividades internacionais do programa. Ainda em relação à avaliação da Capes, foram feitas 

críticas aos critérios que são cobrados em programas de áreas diferentes. O processo de 

internacionalização seria facilitado e ocorreria de maneira mais natural, nas áreas em que o 

objeto de estudo é universal, enquanto que em outras áreas (em geral, das ciências humanas 

e ciências sociais aplicadas) haveria uma maior dificuldade de promover tal processo 

devido à especificidade de seu objeto de estudo. Assim, a Capes estaria aplicando para as 

ciências sociais aplicadas os critérios das ciências exatas, sem levar em consideração as 

diferenças existentes entre as duas áreas.  

 

Apesar das críticas, é consenso nas três áreas de que a avaliação da Capes contribui para a 

formalização das ações de internacionalização, uma vez que os programas de pós-

graduação têm que preparar um relatório para a comissão avaliadora, sistematizando e 

expondo todas as ações internacionais realizadas pelo programa durante o triênio.  
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A Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP também foi apontada como um importante 

catalisador da internacionalização desta universidade, uma vez que tem auxiliado os 

programas de pós-graduação na participação e envio de professores a congressos. Além do 

apoio financeiro, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação tem estimulado a internacionalização 

dos programas na medida em que tem exigido um planejamento dos mesmos para a 

promoção deste processo.  

 

A CCInt-USP tem atuado como catalisador para a internacionalização, por meio da 

realização de convênios formais para os duplos-diplomas. No entanto, os entrevistados 

fazem ressalvas ao papel da CCInt-USP, argumentando que é necessário que ela seja um 

órgão mais pró-ativo, menos burocrático, capaz de trazer maior agilidade ao processo de 

internacionalização. Há uma percepção generalizada sobre o excesso de burocracia dos 

processos e que, por conseqüência tornam-na deficiente no seu papel de facilitador efetivo 

da internacionalização.  

 

A criação dos escritórios das CCInts nas unidades é percebida como uma forma de 

descentralização e um fator que agiliza efetivamente os procedimentos de formalização dos 

acordos, estimulando a internacionalização. Desta forma, a CRInt-Poli é identificada como 

um importante catalisador pois contribui para o desenvolvimento do processo de 

internacionalização na Poli, principalmente apoiando as iniciativas individuais dos 

professores e disseminando a importância da mobilidade de alunos de graduação devido aos 

acordos de duplo-diploma e a oportunidade de realização de estágios no exterior. Outra 

atuação exemplar é da CCInt-FEA, responsável pela formalização dos convênios e a 

padronização dos processos relacionados ao intercâmbio de alunos (carta de recomendação, 

site em inglês, kit intercâmbio, socialização do estudante estrangeiro), têm contribuído para 

a continuidade e sustentabilidade do intercâmbio de alunos na FEA. A facilidade de acesso 

às informações, a formalização e a organização do processo acaba por gerar um maior grau 

de confiança frente ao estudante estrangeiro que deseja se candidatar para um período de 

estudos nesta faculdade. A CCInt-FEA também foi apontada como um importante 

catalisador pois tem contribuído muito para a internacionalização da escola, uma vez que o 

número de convênios – em sua maioria, ativos – tem aumentado.  
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A despeito dos relatos favoráveis em relação aos acordos informais - invisible college – 

apresentados pela medicina e engenharia, a FEA parece visualizar vantagens no processo 

de formalização dos acordos e das ações de internacionalização. Pelos relatos apresentados, 

o excesso de burocracia para a formalização de convênios foi mencionado como um 

obstáculo à internacionalização. Porém, na medida em que as ações são formalizadas e os 

procedimentos são mais organizados, cria-se uma relação de confiança frente aos 

estrangeiros, contribuindo para o desenvolvimento do processo de internacionalização na 

universidade. Portanto, apesar de a formalização dos acordos ser um processo que envolve 

um certo grau de burocracia, parece ser primordial para o estabelecimento de um círculo 

virtuoso que dê sustentabilidade à internacionalização.  

 

As Fundações de Apoio e os departamentos são considerados catalisadores pela Poli, FEA 

e Medicina, na medida em que as fundações devem repassar parte de seus recursos aos 

departamentos. Esta alocação de recursos financeiros proporciona uma grande possibilidade 

para que os professores possam estabelecer contatos no exterior através da participação de 

seus docentes em congressos internacionais. A EESC não menciona este catalisador, pois 

não conta com uma Fundação de Apoio. Na FEA, os cursos de MBA (Master in Business 

Administration) promovidos pela Fundação de Apoio para atender a educação continuada 

de executivos foram identificados como catalisadores, porque contribuem com a 

internacionalização, financiando regularmente a vinda de professores estrangeiros para 

ministrar palestras nos cursos de especialização. 

 

Na seqüência é apresentado um quadro resumo dos principais catalisadores do processo de 

internacionalização, nas três áreas de conhecimento. 
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Quadro  30 - Catalisadores do Processo de Internacionalização.   

 CATALISADORES 

ENGENHARIA 

(POLI/ EESC) 

• Professores: contatos interpessoais realizados em congressos 

internacionais e cursos de pós-graduação no exterior 

• Alunos: demanda pelo duplo diploma /estágios no exterior/ trabalho 

• Capes 

• Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

• Os próprios departamentos (verba da Fundação da Poli) 

• Objeto de estudo universal (engenharia) 

• CCInt-USP e as CRInt-Poli (duplo-diploma) 

MEDICINA 

(FMSP/ FMRP) 

• Professores e alunos: demanda por doutorado e pós-doc no exterior 

• Capes e sua avaliação trienal  

• Fundação de Apoio do Hospital das Clínicas da FMRP-USP (FAEPA) 

• Pró-Reitoria de Pós-Graduação  

CIÊNCIAS SOCIAIS 

APLICADAS 

(FEA-

ADMINISTRAÇÃO/ 

ECONOMIA) 

• Professores e alunos: contatos realizados em congressos/ cursos pós-

graduação no exterior. Demanda para realização de cursos e estágios em 

IES estrangeiras (experiências e melhor qualificação) 

• Capes, CNPq e a Fapesp 

• Os departamentos (verba das fundações - Administração e Economia) 

• CCInt-FEA  

• Cursos de MBA (Master in Business Administration) realizados via 

fundação de apoio (FIA)  

• CCInt central da USP  

• British Council e o DAAD (promove intercâmbio Brasil/ Alemanha) 

 

5.1.3.2 Benefícios e Riscos 
 

5.1.3.2.1 Benefícios 

 
Dentre os principais benefícios advindos do processo de internacionalização, os professores 

destacam o avanço do conhecimento, a melhoria de qualidade dos programas, a capacitação 

dos profissionais, o entendimento cultural, o aprendizado de novos sistemas/ organização e 

métodos de ensino e pesquisa e, a inserção da USP no cenário internacional (reputação da 

universidade). Além da troca do conhecimento, a internacionalização tem contribuído para 

reduzir o grau de endogenia e para a expansão do horizonte acadêmico e cultural de 
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professores e alunos. Os intercâmbios proporcionam aos indivíduos facilidade para 

trabalhar em diferentes contextos culturais. Além disso, este processo contribui para a 

formação de vínculos entre os pesquisadores brasileiros e estrangeiros – questão das redes 

de trabalho. Decorrente das ações de internacionalização há considerável aumento do 

prestígio do programa o que proporciona outros ganhos, como a facilidade de captação de 

recursos junto às agências de fomento e o aumento da procura do programa por parte de 

professores estrangeiros. Além disso, passa a existir um ciclo virtuoso, no qual os alunos 

que saem da faculdade têm uma melhor inserção no mercado de trabalho, o que, por sua 

vez, atrai alunos de melhor qualidade para o ingresso nos cursos e programas dos 

departamentos. Outro círculo virtuoso é percebido quando a IES atinge maior nível de 

internacionalização, maior é a qualidade dos serviços da IES (ensino e pesquisa) e maior é 

o conhecimento/ status da universidade em nível nacional e internacional, o que acaba por 

atrair pesquisadores estrangeiros, aprofundando o processo e o grau de internacionalização 

da universidade. 

 

Existe uma diferença entre os benefícios do processo de internacionalização nos níveis da 

graduação e da pós-graduação. Na graduação, os benefícios seriam predominantemente 

culturais, enquanto na pós-graduação haveria um desenvolvimento da pesquisa, o avanço 

do conhecimento e conseqüentemente melhor capacitação de recursos humanos. 

 

A troca de experiências beneficia não só o aluno ou professor que vai para o exterior, mas 

contribuem para o amadurecimento científico do próprio programa de pós-graduação. 

Assim, é possível que o programa atinja um nível de maturidade que permita uma troca de 

conhecimentos mais equilibrada com os pesquisadores de IES estrangeiras mais 

desenvolvidas nas áreas de medicina (Pneumologia e Neurologia) e engenharia (Elétrica-

Poli; Hidráulica e Saneamento-EESC). 

 

Quando um aluno faz um curso em outra instituição, estrangeira ou mesmo em outra região 

do país, ele vivencia outra realidade, entra em contato com pessoas que pensam de maneira 

diferenciada a respeito de um mesmo assunto e, assim, desenvolve o pensamento crítico. É 

interessante notar que este argumento não se restringe a instituições de ensino superior 
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estrangeiras. A formação em uma instituição diferente, que esteja em condições de 

igualdade em termos de conhecimentos – inclusive no âmbito nacional – possui uma 

contribuição importante para o desenvolvimento do pensamento crítico de um aluno, 

permitindo que ele cresça profissionalmente.  

 

Finalizando, as atividades de internacionalização também contribuem para aumentar as 

oportunidades de parcerias e publicação de artigos em periódicos internacionais –

conseqüentemente há uma melhora na pontuação da Capes e o programa alcança mais 

prestígio, tanto nacional quanto internacionalmente.  

 

Na seqüência serão apresentados os riscos do processo de internacionalização. 

 

Quadro  31 - Benefícios: engenharia, medicina, ciências sociais aplicadas. 

 BENEFÍCIOS  

ENGENHARIA 

(POLI/ EESC) 

• Melhoria de qualidade dos programas (prestígio/ reputação) 

• Capacitação dos profissionais (inserção mercado de trabalho) 

• Redução do grau de endogenia 

• Formação de vínculos entre os pesquisadores brasileiros e estrangeiros  

• Facilidade de captação de recursos junto às agências de fomento 

• Aumento da procura do programa por parte de professores estrangeiros  

• Atração de alunos de melhor qualidade para os cursos e programas 

• Desenvolvimento da pesquisa, avanço do conhecimento e melhor 

capacitação de recursos humanos (pós-graduação) 

• Expansão do horizonte acadêmico e cultural (graduação) 

MEDICINA 

(FMSP/ FMRP) 

• Troca de experiências e diversidade de idéias 

• Formação mais completa (alunos e professores que realizam cursos no 

exterior ou em outra IES Brasileira)  

• Troca de modelos de organização e de gerência de pesquisas 

• Amadurecimento científico do programa de pós-graduação 

• Pesquisadores brasileiros conseguem dialogar em pé de igualdade com 

pesquisadores de instituições estrangeiras mais desenvolvidas nessa área 

• Redução do grau de endogenia dos programas 

• Benefícios de cunho cultural (graduação) 

• Benefícios relacionados à pesquisa (pós-graduação) 
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CIÊNCIAS SOCIAIS 

APLICADAS 

(FEA-

ADMINISTRAÇÃO/ 

ECONOMIA) 

• Ampliação do escopo de habilidades do aluno (mercado de trabalho) 

• Inserção da USP/ unidade no cenário internacional (reputação) 

• Aumento na qualidade da pesquisa/ publicações (pós-graduação) 

• Parceria para publicar artigos em periódicos internacionais 

• Melhora na pontuação da Capes 

• Obtenção de bolsas para a realização de cursos no exterior 

• Conhecimento de novos costumes e tradições (graduação) 

• Aprendizado de novos sistemas, formas de organização e novos métodos 

de ensino e pesquisa utilizados no meio acadêmico. 

 
 

5.1.3.2.2  Riscos 

Na visão das três áreas de conhecimento, a internacionalização oferece poucos riscos, uma 

vez que não tem havido evasão de capital intelectual, ou seja, o risco de brain drain. O 

risco é inerente ao processo, mas compensa porque é interessante que os alunos realizem 

cursos no exterior, pois continuam a manter contato com a unidade, transformando-se em 

um canal de comunicação entre os grupos de pesquisa brasileiros e os da IES estrangeira. 

Assim, os benefícios deste processo seriam maiores do que os riscos, de forma que todas as 

áreas devem continuar a se internacionalizar, a despeito da existência do risco de perda de 

capital humano. 

 

Por outro lado, as três áreas de conhecimento concordam que o maior risco da 

internacionalização é a perda de foco da realidade brasileira, deixando de lado temas de 

interesse nacional para estudar assuntos que sejam de interesse internacional visando à 

publicação, apenas.  

 

Outro risco apontado é o predomínio dos países do Norte em relação ao Sul. Nestas áreas 

de conhecimento a internacionalização é necessária, e não tem havido este predomínio 

(conhecido como neocolonialismo), ao menos nas áreas que têm desenvolvido 

conhecimento de ponta, como no caso da Engenharia e da Medicina. Em algumas áreas da 

engenharia, e da medicina os estrangeiros vêm para o Brasil para aprender com os 

pesquisadores brasileiros, e não para ensinar ou transferir conhecimento. Especificamente 

na engenharia elétrica há recursos humanos capacitados, potencial e competência técnica, o 
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que tem atraído parceiros internacionais. Assim, as relações entre as IES do Norte e os 

pesquisadores brasileiros destas áreas têm sido mais equilibradas, uma vez que os grupos de 

pesquisas dos países desenvolvidos têm demonstrado interesse pelo capital humano e pela 

produção intelectual brasileira. No entanto, o equilíbrio de tais relações tem sido 

prejudicado pela falta de recursos financeiros, no sentido de estimular e arcar com os custos 

das ações de internacionalização. É interessante observar, no entanto, que tanto a medicina 

quanto a engenharia, não vêem tal transmissão de conhecimento do Norte para o Sul como 

um risco de neocolonialismo; seria apenas um fato, ou seja, em algumas áreas, os países 

desenvolvidos possuem conhecimentos e tecnologias mais avançadas e, por meio das ações 

de internacionalização, este conhecimento tem sido passado para países menos 

desenvolvidos.  

 

De maneira geral, é possível perceber que, apesar de existirem riscos advindos do processo 

de internacionalização (como o brain drain, o neocolonialismo e a perda de foco da 

realidade nacional), os professores desta área consideram que os benefícios deste processo 

têm sido maiores e mais importantes do que os riscos. Além disso, os ganhos com a 

internacionalização seriam, predominantemente, acadêmicos e culturais – como, por 

exemplo, o avanço do conhecimento, a ampliação do horizonte acadêmico, a redução da 

endogenia e o desenvolvimento de uma consciência cultural entre os indivíduos. Na 

seqüência é apresentado o quadro resumo dos riscos do processo de internacionalização. 

 

Quadro  32 - Riscos: engenharia, medicina, ciências sociais aplicadas. 

 RISCOS 

ENGENHARIA 

(POLI/ EESC) 

• Perda de foco da realidade brasileira para estudar assuntos que sejam 

de interesse internacional 

MEDICINA 

(FMSP/ FMRP) 

• Intercâmbios pautados por uma relação de absorção de conhecimento 

ao invés de uma troca de conhecimento. 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

APLICADAS (FEA-ADM/ 

ECON) 

• Preferência para questões de interesse internacional 

• Abandono dos problemas da realidade brasileira 
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5.1.3.3 Obstáculos 
Vários fatores foram apontados como obstáculos ao processo, entre eles destacam-se: a 

falta de uma política de internacionalização institucional formalizada; a burocracia nos 

procedimentos relacionados às ações de internacionalização, tais como a assinatura de 

convênios com IES estrangeiras; a falta de recursos financeiros; a dificuldade de 

internacionalizar determinadas áreas, devido a seu objeto de estudo; o excesso de 

disciplinas obrigatórias nas grades curriculares dos cursos de graduação e de pós-

graduação; a existência de outras atividades que precisam ser desenvolvidas pelos 

professores – deixando-lhes menos tempo para dedicarem-se às ações de 

internacionalização; e a resistência existente por parte de alguns membros do corpo 

docente.  

 

A ausência de uma política de internacionalização formal em nível institucional por parte 

da USP é um dos fatores que têm prejudicado o desenvolvimento integrado do processo de 

internacionalização. Tal política definiria as áreas prioritárias e direcionaria recursos 

financeiros para a realização de ações voltadas para a inserção internacional, o que 

contribuiria para o avanço do processo nas diferentes áreas do conhecimento. 

 

Outro ponto muito enfatizado foi a burocracia envolvida nos procedimentos de 

formalização dos convênios. O excesso de burocracia tem seus reflexos na percepção 

negativa que os potenciais parceiros estrangeiros têm da USP. A assinatura dos acordos que 

passam pela avaliação da CCInt-USP é percebida como um processo moroso, gerando um 

desconforto quando os professores têm que explicar para o parceiro internacional as razões 

da lentidão no processo. A morosidade das vias formais acaba por estimular a realização de 

acordos informais, que são mais frágeis, uma vez que dependem do contato interpessoal 

entre os docentes das universidades envolvidas – docentes estes que podem sair da 

universidade ou perder o contato, o que levaria ao fim do acordo. Por outro lado, os 

professores também podem se sentir desestimulados a buscar um acordo com uma 

instituição de ensino internacional, sabendo de antemão das dificuldades de uma possível 

formalização; ou seja, alguns professores podem desistir da realização de um acordo, 

prejudicando, assim, o processo de internacionalização nas unidades. Na medicina, o 
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excesso de burocracia envolvido nos processos de intercâmbio e estágio no exterior tem 

gerado reclamações por parte do corpo discente e, culminou com a criação de uma entidade 

internacional de estudantes para facilitar tais intercâmbios. 

 

Para resolver tal problema, a USP deveria ter maior sensibilidade frente às diferenças 

culturais, ao menos no que diz respeito aos procedimentos de formalização, de modo que o 

estrangeiro não se sinta incomodado pela demora destes procedimentos. Não obstante, a 

CCInt-USP tem flexibilizado seus critérios, agilizando os procedimentos de assinatura de 

convênios com IES estrangeiras. Tendo em vista que muitos convênios resultam do esforço 

pessoal de alguns professores, a simplificação nos procedimentos de formalização pode 

contribuir para a durabilidade ou manutenção destes acordos.  

 

Tendo em vista que as ações de internacionalização demandam um montante significativo 

de recursos financeiros, o principal obstáculo apontado pelos entrevistados na área de 

medicina foi a falta de investimento, bolsas e auxílios para que a unidade pudesse 

desenvolver suas atividades internacionais – tais como o envio de professores para a 

realização de cursos de pós-graduação no exterior e recursos para investir em laboratórios 

equipados com tecnologia de ponta. A falta de recursos financeiros é um entrave porque 

impede ou dificulta a criação de laboratórios com tecnologias mais avançadas – o que seria 

uma grande contribuição para as pesquisas desenvolvidas por esta área. Além disso, há 

consenso nas três áreas sobre a alocação de recursos pelas agências de fomento – Capes, 

CNPq e Fapesp – não possuem recursos suficientes para auxiliar o grande número de 

professores que as procuram em busca deste auxílio. A concessão de bolsas de estudo no 

exterior se encontra aquém da demanda, o que tem impedido o avanço da 

internacionalização.  

 

A FEA (programa nota 6) afirma que o apoio proveniente da universidade aos seus 

programas é limitado e impede a realização de ações de internacionalização, como uma 

maior participação do corpo docente em congressos internacionais, por exemplo. Para 

contornar tal situação, parte dos recursos destinados às ações de internacionalização é 

proveniente das fundações de apoio. A disponibilidade de recursos financeiros contribuiria 
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para que a USP tivesse uma maior capacidade de trazer e manter os professores 

estrangeiros no Brasil. No entanto, outro obstáculo reside na exigência do credenciamento 

de professores estrangeiros para ministrar disciplinas na USP.  

 

Segundo Knight (2004), a ausência de estratégias organizacionais tais como: (i) falta de 

recursos humanos capacitados; (ii) carga horária dos professores; (iii) inexistência de um 

sistema de equivalência de créditos e (iv) a inexistência de infra-estrutura para recepção de 

professores e alunos estrangeiros acarreta vários entraves ao processo de 

internacionalização. As próprias unidades têm criado estratégias e obtido recursos de fontes 

alternativas para suprir essa ausência de infra-estrutura organizacional.  

 

No que diz respeito à falta de recursos humanos capacitados, a USP precisa investir na 

capacitação dos funcionários responsáveis pela área de relações internacionais. Os 

funcionários precisam aprender a falar inglês, por exemplo, o que auxiliaria na recepção 

dos professores e alunos estrangeiros. A carga horária poderia reduzir o tempo que os 

professores se dedicam à realização de esforços para ações de internacionalização – na 

publicação de artigos em periódicos internacionais, ou realizando pesquisas em instituições 

estrangeiras. Trata-se de um problema prático, na medida em que a carga do professor que 

viaja deve ser distribuída para aqueles que ficam. Outros obstáculos caracterizam-se pela 

falta de um sistema de equivalência de créditos e pela inexistência de bolsas de estudo para 

o graduação, ambos os fatores desestimulam a mobilidade dos estudantes. Além disso, a 

falta de infra-estrutura, como, por exemplo, a ausência de apoio da USP no que diz respeito 

à recepção dos professores e alunos estrangeiros.  

 

 

O objeto de estudo também oferece dificuldades ao desenvolvimento das ações de inserção 

internacional nesta área. Na Poli, na EESC e na FEA, muitas pesquisas são feitas 

abordando questões específicas do Brasil. Tal fato dificulta a publicação de artigos em 

periódicos internacionais, uma vez que não existe interesse internacional por determinados 

temas. A área de ciências sociais aplicadas, notadamente, possui temas que não são 

atraentes para serem publicados em periódicos internacionais. Alguns entrevistados na FEA 

percebem que, na verdade, existe uma certa dificuldade em sua área - publicar em 
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periódicos internacionais – não devido à especificidade dos temas, mas sim por existir a 

necessidade de um parceiro conhecido no exterior.  Na área de Hidráulica e Saneamento, os 

temas de pesquisa também se referem a problemas existentes em nível nacional. Porém, 

uma solução para este problema poderia ser a mudança do foco das ações de 

internacionalização: ao invés de realizar intercâmbio com universidades de países 

desenvolvidos, que não possuem os problemas que são estudados nestas áreas, as escolas 

poderiam aumentar o intercâmbio com países em desenvolvimento, no qual tais temas 

sejam relevantes. Assim, as escolas que têm como objeto de estudo temas específicos 

poderiam ser agentes intermediários, trabalhando junto a países que estejam em uma 

situação igual ou inferior à do Brasil. 

 

O idioma e a cultura também foram apontados pelos professores da Poli, Medicina e FEA 

como obstáculos à internacionalização. O problema da língua se coloca tanto para os 

indivíduos brasileiros que têm interesse em ir para o exterior, quanto para os professores 

estrangeiros que vêm para o Brasil, pois teriam que aprender a língua portuguesa. No 

entanto, sabe-se que a maioria dos professores estrangeiros visitantes na USP se comunica 

usando o inglês como idioma. Na verdade, a fluência na língua inglesa parece ser um pré-

requisito para que professores e alunos possam discutir com seus parceiros estrangeiros 

com igualdade de condições.  

 

No entanto, na EESC, os professores acreditam que a língua não tem sido uma barreira à 

internacionalização, uma vez que os candidatos são obrigados a se submeter ao exame de 

proficiência de língua inglesa (TOEFL). E, caso não comprovem proficiência neste idioma, 

os candidatos não fazem a inscrição para o processo de seleção do programa. 

 

O excesso de disciplinas obrigatórias na grade curricular dos cursos de graduação e de pós-

graduação da FEA também foi apontado como um obstáculo à continuidade do processo de 

internacionalização nesta escola. No que diz respeito às grades curriculares da graduação, 

há uma tendência, especialmente na Europa, de redução da grade curricular obrigatória. 

Desta forma, os alunos podem escolher disciplinas optativas para cursar – muitas vezes, em 

IES estrangeiras, o que facilita a mobilidade de estudantes. Com relação à grade curricular 
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dos programas de mestrado – e alguns doutorados – o elevado número de disciplinas 

obrigatórias tem impedido a realização das ações de internacionalização.  A dificuldade da 

FEA de inserir internacionalmente os alunos do mestrado pode ter conseqüências negativas, 

uma vez que há uma defasagem na evolução do processo de internacionalização entre os 

níveis de graduação (grande incentivo e condições favoráveis à mobilidade) e da pós-

graduação. Neste mesmo sentido, outros professores também argumentam que o tempo de 

duração do programa do mestrado não permite o desenvolvimento de ações de 

internacionalização nesta fase. 

 

Um ponto importante nesta área de conhecimento é que, diferente fisicamente dos 

laboratórios da medicina, o laboratório para as pesquisas em administração é as empresas. 

Portanto, para que haja uma constante atualização de conhecimentos nesta área, há 

necessidade de maior envolvimento dos professores pesquisadores com questões 

relacionadas ao mercado de trabalho, em atividades extra-curriculares (sob regulamentação 

da CERT)4. Ou seja, há outras prioridades para os professores, importantes para o avanço 

das pesquisas da área, mas que ao mesmo tempo, podem ser consideradas um entrave à 

internacionalização. Normalmente, os professores estão envolvidos em muitas atividades – 

possuem cargos administrativos, lecionam em cursos de especialização, dão palestras, 

consultorias, etc – o que os impede de viajar ou dedicar mais tempo para a produção de 

artigos visando publicação internacional, por exemplo. 

 

Há também, certo grau de resistência por parte de alguns professores com relação ao 

processo de internacionalização – o que pode ser entendido como um obstáculo a este 

processo. A internacionalização pode ser prejudicada pela heterogeneidade de visões e pela 

diferença de interesses entre as diferentes gerações de professores do departamento de 

economia. Além disso, esta resistência (ou, até mesmo, falta de interesse) por parte de 

alguns professores com relação ao processo de internacionalização só vai ser reduzida a 

partir do momento em que houver uma mudança na cultura, na mentalidade do corpo 

docente. À medida que o corpo docente se renova, os novos professores já terão 

                                                 
4 CERT: Comissão Especial de Regimes de Trabalho. É a comissão que supervisiona e fiscaliza os regimes de 
trabalho do corpo docente da Universidade de São Paulo. 
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incorporado uma nova visão, reconhecendo, portanto, a importância da internacionalização. 

Na seqüência serão apresentados os obstáculos ao processo de internacionalização nas três 

áreas do conhecimento. 

Quadro  33 - Obstáculos: engenharia, medicina, ciências sociais aplicadas.  

 OBSTÁCULOS 

ENGENHARIA 

(POLI/ EESC) 

• Burocracia / morosidade dos processos 

• Falta de recursos financeiros e de recursos humanos capacitados 

• Exigência do credenciamento de professores estrangeiros para ministrar 

disciplinas na USP 

• Concessão de bolsas de estudo no exterior (aquém da demanda) 

• Capacitação dos funcionários da área de relações internacionais  

• Objeto de estudo em algumas áreas da engenharia 

• Publicação de artigos em periódicos internacionais (tema específico) 

• A carga horária dos professores    

• A inexistência de um sistema de equivalência de créditos  

• O idioma e a cultura (ambos os lados) 

• A fluência na língua inglesa (equilíbrio nas discussões) 

MEDICINA 

(FMSP/ FMRP) 

• Falta de investimento, bolsas e auxílios para desenvolver atividades 

internacionais (mobilidade de professores e investimentos em laboratórios 

equipados com tecnologia de ponta) 

• Recursos limitados provenientes da Capes, CNPq e Fapesp 

• Verba destinada ao programa não reflete a sua evolução (nota 7)  

• Burocracia/ morosidade nos processos 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

APLICADAS 

(FEA-

ADMINISTRAÇÃO/ 

ECONOMIA) 

• Falta de uma política de internacionalização institucional formalizada 

• Burocracia/ morosidade nos processos 

• Falta de recursos financeiros 

• Existência de outras atividades (extracurriculares) 

• Resistência por parte de alguns membros do corpo docente (Economia) 

• Falta de infra-estrutura (recepção dos professores e alunos estrangeiros) 

• Excesso de disciplinas obrigatórias (graduação e pós-graduação) 

• Tempo de duração do programa de mestrado 

• Objeto de estudo não é internacional 

• Dificuldade publicação periódicos internacionais (parceiro internacional) 
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5.1.4 Círculo da Internacionalização: Análise do Processo Baseado na 
Versão Modificada do Modelo de Knight (1994).  

 

A revisão da literatura demonstra que vários são os modelos que tentam explicar o processo 

de internacionalização. A formulação destes modelos tem como objetivo demonstrar a 

importância da adoção de uma política institucional de internacionalização, além de 

organizar e relacionar as ligações entre os diversos elementos que caracterizam o processo 

nas IES. Dentre os vários modelos, o de autoria de Knight (1994) enfatiza o processo de 

delineamento, implementação e acompanhamento das estratégias de internacionalização 

para o melhoramento do sistema. Os pontos fortes do modelo são: as ligações entre o nível 

institucional e o departamento em todas as etapas; consideração das diferenças nas 

abordagens, razões e estratégias adotadas pelas IES e; não assume total homogeneidade 

entre as demandas de diferentes disciplinas e campos acadêmicos.  

 

Portanto, para este trabalho será adotada a versão modificada e atualizada do modelo de 

Knight (1994) porque fornece uma visão geral do processo de internacionalização, 

considerando desde a análise do contexto (externo e interno) da instituição, os cuidados na 

implementação dos programas e a integração entre ensino, pesquisa e serviços (Figura 8). 

As etapas do modelo serão analisadas com base na seguinte seqüência: (1) Análise do 

contexto; (2) Consciência; (3) Comprometimento; (4) Planejamento; (5) Operacionalização; 

(6) Implementação; (7) Revisão; (8) Reforço e; (9) Efeito de integração.  

 

(1) Análise do Contexto: nos casos da USP, serão considerados como contexto externo - a 

pressão para a internacionalização advinda da globalização e, a crescente interdependência 

de informações e recursos para o desenvolvimento de projetos. Como contexto interno 

serão considerados - a atuação dos órgãos de fomento governamentais (federal e estadual), 

as instâncias da própria universidade responsáveis pelo planejamento das políticas de 

internacionalização e alocação de recursos para os programas (Reitoria, Pró-reitorias, 

CCInt-Central),  as estratégias organizacionais e programáticas da universidade como um 

todo e seus reflexos nas unidades. Tendo em vista o contexto externo, as três áreas de 

conhecimento estudadas posicionam-se de forma bastante positiva e atuante diante dos 

desafios impostos pela globalização e pela necessidade das redes de trabalho acadêmicas 
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para realização de pesquisas. No entanto, há um certo desequilíbrio na forma de 

transmissão e absorção de conhecimentos das IES do norte em direção às do sul, 

especialmente na área de ciências sociais aplicadas (Administração e Economia). Na 

Medicina e Engenharia pode ser observado um maior amadurecimento em termos de 

pesquisa e conhecimentos que podem ser compartilhados em condições de igualdade com 

os parceiros dos países desenvolvidos. A explicação para tal fato parece residir no próprio 

objeto de estudo, ou seja, na engenharia e medicina o objeto de estudo tem maior 

penetração internacional por ser de interesse global, enquanto nas ciências sociais aplicadas 

alguns temas não despertam interesse para publicação internacional por se tratar de 

questões de interesse nacional/ regional. A despeito desse amadurecimento intelectual em 

pesquisa, estas duas áreas eventualmente se colocam na posição de absorver maior 

conhecimento e desenvolvimento tecnológico proveniente dos países do norte, no entanto, 

não avaliam esta situação como um entrave ou risco do processo. Pelo contrário, há um 

consenso sobre a hegemonia das universidades dos países desenvolvidos, mas este fato é 

percebido como um dado de realidade e não como um problema. Procura-se aproveitar o 

desenvolvimento tecnológico já adquirido no Norte para agilizar o desenvolvimento das 

pesquisas no Brasil. 

 

Com relação ao contexto interno, apesar de existir um discurso da reitoria, pró-reitorias e 

CCInt-Central sobre a importância da internacionalização, não há uma definição clara sobre 

a política de internacionalização que deve ser adotada nas unidades. Esta ausência de 

documentação que formalize as políticas da USP e seus desdobramentos para as escolas 

pode ser considerada um dos principais entraves ao processo. Em outras palavras, se não 

existe um plano estratégico – com razões e objetivos articulados; escolha das abordagens 

para a internacionalização em nível institucional e; estratégia programática e organizacional 

integrada – parece paradoxal que as unidades esperem por algum tipo de suporte às ações 

de internacionalização. A Capes pode ser considerada como um elemento do contexto 

interno devido à pressão que exerce sobre os programas de pós-graduação através dos 

critérios de avaliação para a internacionalização. Apesar de receber pesadas críticas quanto 

à falta de flexibilização de critérios na avaliação de diferentes áreas do conhecimento e, 
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pela limitação de recursos financeiros - demandas de bolsas para estágios no exterior, a 

Capes é percebida como um catalisador essencial deste processo. 

 

(2) Consciência: em todas as escolas existe uma forte consciência e uma intensa 

preocupação com as razões e benefícios da internacionalização para estudantes, professores 

e funcionários ligados às CCInts. É interessante notar que a conscientização está 

relacionada com a cultura que encoraja a internacionalização. Neste sentido, observa-se que 

a cultura de internacionalização está sedimentada mais fortemente nos programas nota 7 

(Medicina, EESC e Poli) e que, no caso da FEA (Capes, nota 6) esta cultura vem se 

fortalecendo nos últimos anos através das políticas de internacionalização desta escola, 

sendo possível ao observador externo perceber os artefatos visíveis que, por sua vez, 

refletem os valores centrais relacionados à internacionalização, por exemplo, as disciplinas 

ministradas em inglês, os rituais de socialização/ orientação promovidos pela CCInt-FEA, a 

contratação de professor para a área de internacionalização, entre outros. 

 

(3) Comprometimento: A despeito da ausência de formalização da política de 

internacionalização da USP pelos órgãos competentes, há um forte engajamento nas 

unidades, ou seja, de professores, alunos e funcionários. 

 

(4) Planejamento: Apesar de não ser considerado um processo totalmente articulado, 

observa-se que as unidades identificam as suas necessidades e recursos alternativos que 

podem ser alocados para apoiar as ações de internacionalização. Cada área apresenta as 

suas razões e mencionam a adoção das seguintes abordagens: atividade (mobilidade, 

network); resultado (competências dos estudantes e professores, número de acordos 

internacionais, projetos conjuntos); processual (dimensão internacional integrada no ensino 

e serviços) e; interna (promoção de uma cultura que promova o entendimento intercultural). 

 

(5) Operacionalização: Esta etapa encontra-se, em grande parte, sob responsabilidade da 

CCInt-Central e das CCInts das unidades no que se refere às atividades e serviços prestados 

à comunidade acadêmica interessada nas ações de internacionalização (mobilidade, 

estabelecimento de acordos, etc). Na FEA e na POLI, percebe-se o papel atuante destes 
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escritórios como catalisadores do processo. No entanto, em alguns casos, a CCInt encontra 

barreiras devido a falta de estrutura organizacional (recursos humanos, orçamento, etc) para 

atender as demandas das unidades. 

 

(6) Implementação: Com relação à implementação de programas e implementação de 

estratégias organizacionais, tem-se a seguinte situação: as CCInts das unidades são 

responsáveis pela divulgação e acompanhamento, juntamente com a direção da escola, dos 

programas de duplo-diploma, por exemplo. Com relação às estratégias organizacionais, o 

ponto crítico – governança, foi anteriormente mencionado devido à ausência do 

reconhecimento da dimensão internacional na missão, planejamento e documentos que 

formalizem a política de internacionalização na universidade. Outro ponto crítico é a falta 

de apoio financeiro adequado e um sistema de alocação de recursos específico que apóie 

prontamente este processo. 

 

(7) Revisão: Não há até o momento, nenhuma iniciativa no sentido de avaliar a qualidade e 

os impactos da internacionalização, tampouco avaliar as estratégias adotadas. 

 

(8) Reforço: Existem algumas iniciativas por parte das CCInt das unidades visando o 

reconhecimento da participação dos estudantes intercambistas. Porém, não há nenhuma 

iniciativa que promova sistematicamente o reconhecimento ou destinação de recompensas 

(apoio financeiro) para professores que se disponham a divulgar o nome da universidade 

em eventos internacionais.  

 

(9) Efeito de Integração: Existem tentativas pontuais de integração da dimensão 

internacional no ensino, pesquisa e serviços na universidade, porém, ainda se encontram 

longe do estágio adequado de integração descrito pelos autores, na literatura. A integração 

da dimensão internacional permeia um processo extremamente complexo e de longo prazo. 

Desta forma, a integração da internacionalização no ensino é um desafio, pois envolve 

várias etapas que contemplam: colocar a política de internacionalização do ensino em 

prática; desenvolver o quadro de professores para se adaptar ao ensino intercultural e mudar 

as práticas de ensino e aprendizagem; elaborar uma estrutura para a mudança do currículo; 
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oferecer apoio aos estudantes. (LUONG et al.,1996; KNIGHT, 1995; RAMSDEN, 1992; 

LEASK, 1999). 

 

Um currículo internacional deve provocar no estudante a empatia e a curiosidade intelectual 

para que os aprendizes participem e obtenham benefícios desenvolvendo a consciência 

multi-cultural do processo de aprendizagem, desenvolvendo a compreensão das habilidades 

interculturais. Neste sentido, são necessários cuidados redobrados em relação à 

metodologia e conteúdo das disciplinas que devem ser culturalmente inclusivas, ou seja, 

desenvolvendo a consciência e as habilidades de comunicação multicultural, porém, sem 

deixar de atingir os objetivos de conhecimento e habilidades contemplados em cada 

disciplina. O desenvolvimento do quadro de professores deve contemplar as mudanças nas 

práticas de ensino e aprendizagem visando à aquisição de novos conhecimentos, 

habilidades, atitudes favoráveis e valores compatíveis com a nova estrutura curricular 

(conteúdo internacional do currículo). Outro fator importante é esclarecer as crenças 

culturais e valores que norteiam as ações em diferentes culturas (explicitar o processo de 

pensamento usado na disciplina e analisar os aspectos culturais envolvidos; discutir 

diferenças regionais e culturais em valores e pressupostos que afetam as ações dos 

indivíduos; discutir as fundações culturais subjacentes aos argumentos e respostas 

apresentadas às questões; organizar e avaliar tarefas/ atividades que requeiram dos 

estudantes reflexão sobre a sua própria cultura assim como engajá-los com outras culturas).  

 

Portanto, parece correto afirmar que as escolas estudadas por este trabalho ainda não 

conseguiram integrar a dimensão internacional ao ensino de forma tão sistematizada, em 

seus currículos. No entanto, em relação à internacionalização da pesquisa, parece que a 

EESC, Poli e Medicina encontram-se fortemente inseridas no contexto internacional, tendo 

em vista o nível de publicação internacional altamente satisfatório avaliado pela Capes no 

último triênio. No caso da FEA, apesar do obstáculo referente ao próprio objeto de estudo, 

nota-se uma intensa preocupação com a inserção das pesquisas em periódicos 

internacionais, todavia, parece que o nível de publicação ainda não é satisfatório para que 

seja considerado um programa nota 7 pela Capes. 
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Com base no modelo de Knight (1994), a análise revela pontos de extrema fragilidade no 

processo de internacionalização da USP, a saber: análise do contexto (políticas formais de 

internacionalização); planejamento (prioridades e recursos); operacionalização e 

implementação (estratégias organizacionais); revisão (impactos do processo, qualidade); 

reforço (reconhecimento e recompensas); efeito de integração (impactos no ensino, 

pesquisa e serviços). Na seqüência, será exposto o modelo de Knight para que se possam 

visualizar as etapas que revelam os pontos frágeis do processo na IES estudada. 

 

Figura 17 - Análise dos Programas da USP com Base no Círculo da Internacionalização (Knight, 1994).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontos frágeis do processo de internacionalização da USP. 

(2) Consciência

necessidades, propósitos e
benefícios da internacionalização p/
estudantes, professores,
funcionários e sociedade

(3) Comprometimento

Da administracao, governos,
professores, funcionarios e
estudantes.

(4) Planejamento

Identificar necessidades e
recursos, propósitos e objetivos,
prioridades e estratégias.

(5) Operacionalização

Atividades acadêmicas e serviços
Fatores organizacionais
Princípios-guia

(7) Revisão

Avaliar e melhorar a qualidade e
impacto das iniciativas e progresso
da estratégia.

(8) Reforço

Desenvolver iniciativas,
reconhecimento e recompensas
para professores, funcionarios e
participação de estudantes.

Cultura que encoraja a integração da internacionalização

(1) Análise do contexto

Analisar contexto externo e interno
(documentos das políticas e
declarações) .

(9) Efeito de integração

Impactos no ensino, pesquisa e
Serviços

(6) Implementação

Implementação de programas e
estratégias organizacionais



 307 

 

Uma possível explicação para esta situação, segundo de Wit (2002) é que em muitas 

instituições, a internacionalização é vista como um fim em si mesmo, ou seja, não há uma 

intenção planejada de integração da dimensão internacional nas atividades primordiais da 

universidade. Dito de outra forma parece que os esforços de internacionalização não são 

julgados sobre os seus efeitos na qualidade do ensino, pesquisa e serviços da instituição, 

mas sim sobre o seu próprio mérito. 
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6 Conclusões 
 

No debate existente acerca do significado de “internacionalização de IES”, o termo é 

definido, muitas vezes, como uma atividade isolada ou um conjunto de atividades, tais 

como o intercâmbio de estudantes e a mobilidade de docentes. Mas é interessante notar que, 

alguns atores-chave nos programas aqui apresentados, entendem a internacionalização 

como um processo, ou seja, algo dinâmico, que ainda não atingiu o seu fim; além disso, os 

professores entendem que a internacionalização tem sido uma resposta das IES ao contexto 

internacional determinado pela globalização – visões estas que têm prevalecido nos debates 

teóricos acerca deste tema.  

 

O processo de internacionalização envolve as políticas formalizadas/ institucionalizadas 

que são entendidas como declarações e diretrizes das IES, incluindo as prioridades e planos 

relacionados à dimensão internacional da missão, propósito, valores e funções da 

instituição. Neste sentido, em termos de política de internacionalização a Universidade de 

São Paulo não apresenta formalmente um documento ou declaração que seja do 

conhecimento das escolas entrevistadas neste estudo. A despeito da inexistência de políticas 

formais, nota-se uma forte conscientização das escolas diante da necessidade das estratégias 

programáticas (atividades de pesquisa; atividades educacionais; atividades de assistência 

técnica e cooperação para o desenvolvimento e; serviços institucionais e atividades 

extracurriculares) e organizacionais (governança; operações; serviços de apoio e; 

desenvolvimento de recursos humanos), para dar suporte ao processo de 

internacionalização, destacadas na análise referente aos obstáculos enfrentados pelas 

escolas.  

 

Observa-se que as estratégias programáticas têm sido enfatizadas nas três áreas de 

conhecimento. Todavia, não se pode afirmar que a dimensão internacional esteja sendo 

incorporada em todos os aspectos relacionados ao ensino, tais como a reformulação de 

currículos e a integração da dimensão internacional no projeto pedagógico. No entanto, há 

uma intensa preocupação com o alcance internacional da pesquisa, na medida em que as 
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publicações internacionais têm sido fortemente valorizadas pela Capes, quando da 

avaliação dos programas de pós-graduação, além da forte ênfase no intercâmbio de alunos 

de graduação. 

 

No que se refere às estratégias organizacionais, a despeito da inexistência de uma política 

formal de internacionalização da USP, observa-se que as escolas analisadas neste estudo 

têm conseguido desenvolver seu processo de internacionalização, criando suas próprias 

estratégias, diretrizes e definindo suas prioridades.  

 

Desta forma, os entrevistados acreditam que a internacionalização é um processo necessário 

e fundamental para o avanço do conhecimento e para a melhoria dos cursos de graduação e 

programas de pós-graduação. Reconhecem que a internacionalização é uma prioridade para 

a USP, em todos os níveis – graduação, pós-graduação e extensão. E, pelo fato de os 

candidatos à reitoria (2005-2009) terem destacado a internacionalização em seus 

pronunciamentos, pode significar que existe um reconhecimento por parte da alta 

administração da USP no que diz respeito à importância do processo de internacionalização 

nesta universidade. Assim, o desenvolvimento e a institucionalização de uma política de 

internacionalização por parte da USP são considerados necessários, algo que poderia 

estimular o processo de internacionalização em todas as unidades que integram a 

universidade. No entanto, ainda prevalece uma percepção de que tem faltado melhor 

divulgação de tal política da USP – suas diretrizes, por exemplo – para as suas unidades. 

Além disso, seria necessária uma definição mais clara acerca do que a universidade 

considera como “internacionalização” para que sua política fosse, efetivamente, 

institucionalizada e para que houvesse um direcionamento de esforços da universidade 

nesse sentido.  

 

Apesar da percepção sobre o incentivo e desenvolvimento do processo de 

internacionalização na USP, as estratégias, os esforços e recursos destinados à 

internacionalização nem sempre partem da universidade, como um todo, mas sim das 

próprias unidades – como é o caso das estratégias de internacionalização realizadas pela 

FMRP, pela EP, pela EESC e pela FEA. Estas estratégias podem demonstrar que as 
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iniciativas bottom-up têm tido grande relevância para a continuidade do processo de 

internacionalização nas três áreas, e que talvez a descentralização das estratégias de 

internacionalização seja uma característica inerente a este processo na medida em que 

considera as necessidades de cada unidade, de cada área do conhecimento. Outro ponto 

interessante que deve ser ressaltado é que a descentralização do planejamento das 

estratégias vem ao encontro das diferentes demandas e estágios de internacionalização dos 

programas. Observou-se que nos programas nota 7, a própria avaliação da Capes sugere 

estratégias diferenciadas visando o aumento ou a manutenção do estágio já alcançado. Por 

outro lado, nos programas nota 6, ainda há intensa preocupação com o aumento 

quantitativo das publicações internacionais, além do foco no desenvolvimento dos 

professores em IES estrangeiras (pós-doc). Desta forma, parece correto afirmar que a Capes 

desempenha papéis diferentes nos programas, dependendo da sua avaliação. Nos programas 

nota 7 (EESC, Medicina e Poli) a Capes não é mais considerada tão fortemente como um 

catalisador do processo, a internacionalização já se encontra consolidada. Percebe-se que ao 

atingir este estágio, o programa se insere num círculo virtuoso, a saber: a inserção 

internacional (publicações) tem como conseqüência o reconhecimento nacional e 

internacional; há maior equilíbrio na troca de conhecimento entre pesquisadores brasileiros 

e estrangeiros; portanto, a avaliação da Capes melhora e; a obtenção de recursos também é 

facilitada, resultando no incremento das ações de internacionalização. Portanto, parece 

correto afirmar que nestes programas, o processo de internacionalização, 

independentemente da existência ou não de políticas formais, já internalizou os valores, 

normas e critérios estabelecidos pela Capes e, portanto, realiza-se por si mesmo. No 

entanto, nos programas nota 6 a Capes desempenha o papel fundamental de catalisador do 

processo. Parece que a grande contribuição da Capes nestes programas é o estabelecimento 

de uma cultura de internacionalização que promova o círculo virtuoso citado anteriormente 

nos programas nota 7.  

 

Apesar da facilidade para obtenção de recursos, a Poli, EESC e Medicina concordam com a 

percepção da FEA a respeito da limitação de recursos provenientes dos órgãos de fomento. 

Para contornar tal problema, todos os programas, com exceção da EESC, buscam recursos 

de fontes alternativas, ou seja, das fundações de apoio, através do repasse de parte de seus 
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recursos aos departamentos das escolas, incentivado as ações de internacionalização. É 

extremamente interessante ressaltar que, pelo fato de a EESC não contar com o apoio de 

uma fundação, existe uma cultura enraizada e amplamente disseminada entre todos os 

professores desta escola pela busca de recursos financeiros junto aos órgãos de fomento, 

incluindo recursos disponíveis pela pró-reitoria de pós-graduação, CCInt-USP, Capes, 

Fapesp, CNPq, FINEP, entre outros. A percepção que se tem é que todos os professores da 

EESC têm enorme consciência de um papel importante desempenhado pelos professores na 

academia, que consiste em levantar recursos financeiros para fomentar as suas próprias 

pesquisas. Reproduzindo o discurso de um dos entrevistados da EESC, “os professores não 

sabem aceitar um não como resposta (...) aprenderam ‘o caminho das pedras’ e vão atrás do 

recurso”. Essa postura exige um planejamento das atividades durante o ano de modo que os 

professores possam obter os recursos seguindo os critérios de avaliação de mérito, 

planejando os prazos necessários (lentidão dos processos), e priorizando os meios de 

publicação de suas pesquisas. Esta atitude favorável, mais pró-ativa em relação à busca 

pelo recurso financeiro revela que é possível consolidar uma cultura que enfatize o papel 

do professor como provedor de seus próprios recursos na universidade.  

 

Com relação aos obstáculos a serem vencidos, além da necessidade de formalização das 

políticas de internacionalização, detectou-se a necessidade de um Sistema Integrado de 

Informação capaz de armazenar e disponibilizar dados relevantes a respeito das ações de 

internacionalização das unidades e da USP como um todo (mobilidade internacional, 

pesquisas em conjunto, professores estrangeiros) e, ainda, a importância da divulgação das 

políticas entre a alta administração da universidade e as suas unidades.   Esperava-se que a 

plataforma Lattes fosse mencionada como um sistema eficiente para integrar tais 

informações, mas não foi o que ocorreu. A ausência de integração entre os dados e a falta 

de formalização - por parte dos professores - das ações referentes à internacionalização, 

coloca a USP em uma posição muito aquém daquela que deveria ocupar em termos de 

avaliação dos seus programas pela Capes. Algum tipo de sistematização ou força-tarefa 

deveria existir de modo a mapear detalhadamente as atividades de internacionalização, 

especialmente os acordos informais (invisible college) estabelecidos por meio do principal 

catalisador deste processo, o professor. Os acordos informais, apesar de serem realizados 
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espontaneamente, revelam uma fragilidade na sustentabilidade do processo, no seguinte 

sentido: os programas nota 7 apresentam um grande número de pesquisadores seniores em 

seu quadro funcional, muitos deles responsáveis por acordos com IES estrangeiras 

decorrente de suas redes de trabalho, no entanto, muitos se encontram em vias de 

preparação para a aposentadoria. Este cenário revela-se preocupante na medida em que a 

saída destes professores pode representar a perda de inúmeros acordos estabelecidos 

informalmente. Daí a necessidade de formalização dos acordos para garantir, pelo menos 

em parte, a sustentabilidade da internacionalização. A despeito desta fragilidade, não foi 

detectado um tipo de postura denominada ‘visão quintal’ por parte dos professores. Este 

termo é mencionado na literatura para caracterizar o caráter pessoal dos acordos, ou seja, o 

professor age como se fosse ‘o dono’ do acordo, uma espécie de apropriação indevida de 

um acordo que, na verdade, deveria pertencer à universidade como um todo, caso fosse 

formalizado. Porém, para a formalização dos acordos, um outro entrave precisa ser 

contornado, a burocracia presente nos trâmites da documentação dentro da própria escola 

(diferentes comissões analisam os acordos) e, o encaminhamento à CCInt-USP que também 

tem outros procedimentos para a formalização dos acordos.  

 

A análise do processo com base no modelo de Knight (1994) revela fragilidades nas etapas 

do processo de internacionalização da USP. A maioria dos obstáculos à internacionalização 

reside em fatores relacionados aos aspectos organizacionais da universidade, tais como 

deficiências/ carências em: análise do contexto (políticas formais de internacionalização); 

planejamento (prioridades e recursos); operacionalização e implementação (estratégias 

organizacionais); revisão (impactos do processo, qualidade); reforço (reconhecimento e 

recompensas); efeito de integração (impactos no ensino, pesquisa e serviços). Diante dessas 

fragilidades parece que a USP ainda se encontra num estágio onde a internacionalização é 

encarada como um fim em si mesmo, tendo em vista a falta de uma intenção planejada de 

integração da dimensão internacional nas atividades primordiais da universidade. Parece 

que os esforços de internacionalização ainda não são, sistematicamente, avaliados sobre os 

seus efeitos na qualidade do ensino, pesquisa e serviços da instituição, mas sim sobre o seu 

próprio mérito. Porém, o que chama a atenção, é que a despeito das fragilidades em termos 

organizacionais, a Universidade de São Paulo é uma instituição que possui na sua 
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pluralidade, programas consolidados e em vias de consolidação da internacionalização, 

conseqüência do reconhecimento internacional das pesquisas desenvolvidas pelo seu 

quadro de pesquisadores. Talvez por suas raízes históricas, pelos valores de seus 

fundadores e principais catalisadores – os professores, exista uma cultura organizacional 

coesa, que encoraja a internacionalização entre os seus professores e alunos, alimentando 

um círculo virtuoso que promove a excelência da instituição. 

 

6.1 Contribuições Acadêmicas 
A principal contribuição deste estudo foi explorar e descrever como ocorre a dinâmica do 

processo de internacionalização em três diferentes áreas do conhecimento. Talvez o ponto 

mais sensível seja a constatação de que não há, até o momento, por parte da alta direção da 

instituição, uma estratégia e políticas formalizadas e explícitas para todas as unidades que 

indiquem os principais objetivos e metas para se atingir a internacionalização. Outro ponto 

importante foi a conscientização das unidades sobre a necessidade de descentralização dos 

escritórios de relações internacionais (CCInts locais) para agilizar os acordos e funcionar 

como um ponto de apoio às necessidades das unidades no que tange às atividades que 

caracterizam a internacionalização (mobilidade de estudantes e professores, duplo diploma, 

documentação sobre os acordos internacionais, etc). 

 

De modo geral, a internacionalização nas três diferentes áreas do conhecimento é 

decorrência de esforços individuais e isolados de professores. Desta forma, parece correto 

afirmar que a internacionalização da USP ocorre em algumas unidades de modo reativo, 

devido à falta de um plano estratégico que articule: as razões, a abordagem, o modelo de 

internacionalização adequado para o estágio da unidade/ instituição. Resumindo, uma 

política formal que defina o que é a internacionalização na sua missão e quais são as 

diretrizes para que as unidades possam, efetivamente e de forma articulada, direcionar 

esforços para que a internacionalização seja um processo auto-sustentável, e não uma 

seqüência de ações isoladas e desconectadas entre si. 

 

Resumindo, as unidades analisadas parecem estar numa transição entre a abordagem de 

atividades para a de processos. Atualmente, algumas unidades da USP abordam a 
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internacionalização sob uma perspectiva ou abordagem de atividades (número de acordos 

internacionais, quantidade de alunos intercambistas, mobilidade de professores), porém, 

necessita fortemente mudar essa perspectiva para uma abordagem de processo, ou seja, 

integrar a dimensão internacional, intercultural/ global nos propósitos e funções da 

universidade (ensino, pesquisa e serviços). 

 

6.2 Contribuições Práticas 
Espera-se, com este estudo, fornecer indicadores das três áreas de conhecimento escolhidas 

para o diagnóstico parcial do estágio da instituição em relação à internacionalização. Dito 

parcial devido à grande pluralidade das escolas que constituem a Universidade, portanto, 

torna-se necessária a realização de pesquisas que revelem as particularidades de outras 

áreas do conhecimento. 

 

Com base no modelo de Knight (1994) foram detectados vários pontos de fragilidade no 

processo de internacionalização nas três áreas de conhecimento da USP. Espera-se que com 

este diagnóstico, a universidade possa se posicionar de forma sistemática e organizada, 

repensando o seu papel estratégico na definição das políticas de internacionalização e no 

desenvolvimento das estratégias organizacionais necessárias à importância e complexidade 

do fenômeno. Acredita-se que ao definir as políticas e diretrizes da internacionalização na 

instituição, a própria USP possa definir um Modelo de Internacionalização que seja mais 

adequado ao estágio em que a instituição se encontra, e que possa servir de ferramenta para 

a implementação e monitoramento do processo de internacionalização nas suas diferentes 

áreas de conhecimento. 

 

6.3 Limitações do Estudo 
As críticas ao uso de estudos de caso referem-se à falta de base suficiente para se realizar 

uma generalização científica. Neste sentido cabe ressaltar que os estudos de caso não têm 

como objetivo generalizar os seus resultados ou fazer inferências para uma população ou 

universo. A ênfase do pesquisador, em primeira instância, foi expandir e generalizar teorias 

(generalização analítica) e não enumerar freqüências (generalização estatística).  
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Os estudos de caso das três áreas de conhecimento apresentados neste trabalho tiveram 

como objetivo o aprofundamento do conhecimento sobre um tema específico, a 

Internacionalização do Ensino Superior na Universidade de São Paulo, fenômeno pouco 

conhecido ou estudado na academia brasileira. As conclusões deste trabalho são 

especialmente válidas para as escolas estudadas, no entanto, com base nestas análises 

acredita-se que possam ser utilizadas para a reflexão do processo de internacionalização da 

USP como um todo. 

 

6.4 Dificuldades Encontradas na Pesquisa de Campo 
No geral, a pesquisa de campo foi realizada com muito sucesso. As 22 entrevistas foram 

realizadas em um período de 2 meses. A pesquisadora obteve cooperação e apoio de todas 

as escolas, em especial da EESC no agendamento de duas entrevistas que foram marcadas 

de última hora; entende-se que a área administrativa da EESC considerou a dificuldade de 

um novo deslocamento da pesquisadora para a cidade de São Carlos. Com relação à 

obtenção dos dados do programa de Pneumologia-FMUSP, as informações foram baseadas 

unicamente na contribuição do coordenador do programa de Pneumologia, porém muito 

valiosa. A dificuldade encontrada foi no agendamento das entrevistas com a diretoria, com 

o responsável pela CCInt e, especialmente para coletar informações na pós-graduação da 

FMUSP em São Paulo. Na Poli, não foi possível realizar entrevista somente com o diretor 

da escola, no entanto, as demais entrevistas contribuíram fortemente para as análises. 

Entende-se que a dificuldade no agendamento das entrevistas, especialmente com os 

diretores, deveu-se ao fato de a pesquisa de campo ter sido realizada em um período crítico 

na USP: a eleição para a reitoria. Contrariando as expectativas da pesquisadora, não houve 

tantas dificuldades no agendamento das entrevistas com a Reitoria e as Pró-reitorias de 

Pesquisa e Pós-graduação. No entanto, não foi possível entrevistar a presidente da CCInt-

USP. Por se tratar de um órgão importante para a análise da internacionalização da USP, 

aceitou-se a sugestão dessa presidência para entrevistar a funcionária que coordena o apoio 

aos convênios internacionais. 
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6.5 Recomendações para Futuras Pesquisas 
Uma futura pesquisa poderia contemplar, devido à escassez de dados estatísticos, a 

quantidade, as razões, e tipos de atividades desempenhadas pelos professores durante o 

período despendido fora do país, além de mapear o resultado dessa mobilidade em termos 

de publicação.  

 

Considerando os dados históricos dos programas da USP, pesquisas podem ser realizadas 

com a finalidade de comparar a evolução dos programas de pós-graduação. 

 

Outras importantes questões de pesquisa podem ser analisadas em futuros estudos, entre 

eles destacam-se:  

• Como a internacionalização pode ser um processo sustentável nas universidades?  

• Quais são as políticas de financiamento da internacionalização nos níveis nacional a 

institucional?  

• Qual é o papel das instituições governamentais e não-governamentais no processo 

de internacionalização?  

• De que forma a internacionalização influencia o brain drain (evasão de cérebros), a 

homogeneização da cultura e a mobilidade internacional de trabalhadores?  

• Qual a situação (profissional/ econômico-financeira) dos pesquisadores brasileiros 

beneficiados pela bolsa Capes em estudos no exterior? 

• Quais seriam as competências que deveriam ser enfatizadas na reformulação de um 

currículo internacional? (contribuição para o ambiente de trabalho local e global) 

• Como integrar a dimensão internacional no currículo das universidades visando o 

ensino, pesquisa e serviços? 

• Como o setor educacional poderia trabalhar de forma colaborativa com outros 

setores nos níveis nacional/ regional para garantir que a internacionalização seja 

entendida e encarada como uma contribuição ao desenvolvimento humano, social/ 

cultural/ científico e econômico? 

• A internacionalização é um veículo para aumentar o entendimento e apreciação da 

diversidade cultural, ou é um agente de homogeneização?  
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• Os valores culturais influenciam os estilos de aprendizagem? Como elaborar 

estratégias de ensino-aprendizagem diante de classes multiculturais?  
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8 ANEXO 1 

(Programas de Pós-Graduação da USP) 
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8.1 Programas de Pós-graduação da USP 
Programas de Pós-Graduação da USP Conceito (Capes) 

Universidade de São Paulo – São Carlos M D F 

Arquitetura e Urbanismo 4 4 - 

Bioengenharia 4 - - 

Ciências da Computação e Matemática 

Computacional 

5 5 - 

Ciências da Engenharia Ambiental  4 4 - 

Ciências e Engenharia de Materiais 4 4 - 

Engenharia Civil (Engenharia de Estruturas) 6 6 - 

Engenharia de Produção 4 4 - 

Engenharia de Transportes 5 5 - 

Engenharia Elétrica 6 6 - 

Engenharia Hidráulica e Saneamento 7 7 - 

Engenharia Mecânica 5 5 - 

Física 7 7 - 

Físico-Química 7 7 - 

Geotecnia 5 5 - 

Matemática 5 5 - 

Química (Química Analítica) 5 5 - 

Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto M D F 

Administração de Organizações 3 - - 

Biociências Aplicadas à Farmácia 4 4 - 

Biologia Celular e Molecular 5 5 - 

Biologia Comprada 4 4 - 

Bioquímica 5 5 - 

Ciências Biológicas (Farmacologia) 7 7 - 

Ciências Biológicas (Genética) 6 6 - 

Ciências Farmacêuticas 6 6 - 

Controladoria e Contabilidade 3 - - 
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Economia 3 - - 

Enfermagem em Saúde Pública 5 5 - 

Enfermagem Fundamental  5 5 - 

Enfermagem Psiquiátrica 4 4 - 

Entomologia 5 5 - 

Física Aplicada à Medicina e Biologia 5 5 - 

Fisiologia 7 7 - 

Ginecologia e Obstetrícia 5 5 - 

Imunologia Básica e Aplicada 7 7 - 

Medicina (Clínica Cirúrgica) 4 4 - 

Medicina (Clínica Médica) 6 6 - 

Medicina (Neurologia) 7 7 - 

Medicina (Ortopedia e Traumatologia) 4 4 - 

Medicina (Saúde Mental)  5 5 - 

Odontologia (Periodontia) 5 5 - 

Odontologia (Reabilitação Oral) 5 5 - 

Odontologia Restauradora  5 4 - 

Odontopediatria 5 5 - 

Oftalmologia Otorrinolaringologia e Cir. de Cabeça 

e Pescoço 

3 3 - 

Patologia 5 5 - 

Psicobiologia 7 7 - 

Psicologia 5 5 - 

Química 5 5 - 

Saúde da Criança e do Adolescente 6 6 - 

Saúde na Comunidade 3 - - 

Toxicologia 5 5 - 

Universidade de São Paulo – São Paulo M D F 

Administração 6 6 - 

Alergia e Imunopatologia 4 4 - 
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Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres 6 6 - 

Anestesiologia - 4 - 

Arqueologia 5 5 - 

Arquitetura e Urbanismo 5 5 - 

Artes 4 4 - 

Astronomia 7 7 - 

Bioinformática - 4 - 

Biotecnologia 6 6 - 

Cardiologia - 5 - 

Ciência Política 5 5 - 

Ciência Ambiental 4 4 - 

Ciência da Informação 4 4 - 

Ciência Social (Antropologia Social) 5 5 - 

Ciências (Biologia Celular e Tecidual) 5 5 - 

Ciências (biologia da Relação Patógeno-Hospedeiro) 6 6 - 

Ciências (Fisiologia Geral) 5 5 - 

Ciências (Fisiologia Humana) 6 6 - 

Ciências (Fisiopatologia Experimental) 4 4 - 

Ciências Biológicas (Biologia Genética) 5 5 - 

Ciências Biológicas (Bioquímica) 7 7 - 

Ciências Biológicas (Botânica) 5 5 - 

Ciências Biológicas (Microbiologia) 5 5 - 

Ciências Biológicas (Zoologia) 5 5 - 

Ciências da Computação 5 5 - 

Ciências da Comunicação 3 3 - 

Ciências da Reabilitação 3 3 - 

Ciências da Reabilitação  4 4 - 

Ciências dos Alimentos 7 7 - 

Ciências Morfofuncionais  4 4 - 

Ciências Odontológicas 4 4 - 
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Cirurgia Plástica 3 3 - 

Clínica Cirúrgica Veterinária 5 5 - 

Clínica Veterinária 6 6 - 

Controladoria e Contabilidade  5 5 - 

Direito 6 6 - 

Doenças Infecciosas e Parasitárias 5 5 - 

Ecologia 3 3 - 

Economia 6 6 - 

Educação 6 6 - 

Educação Física 5 5 - 

Endocrinologia 5 5 - 

Enfermagem 4 4 - 

Enfermagem - 5 - 

Enfermagem na Saúde do Adulto 4 4 - 

Engenharia (Engenharia de Produção) 5 5 - 

Engenharia Automotiva - - 3 

Engenharia Civil  5 5 - 

Engenharia de Sistemas Logísticos 3 - - 

Engenharia de Transportes 5 5 - 

Engenharia Elétrica 6 6 - 

Engenharia Mecânica 5 5 - 

Engenharia Metalúrgica 5 5 - 

Engenharia Mineral 4 4 - 

Engenharia Naval e Oceânica 4 4 - 

Engenharia Química 6 6 - 

Ensino de Ciências (Modalidade Física e Química) 5 - - 

Epidemiologia Experimental Aplicada às Zoonoses 5 5 - 

Estatística 6 6 - 

Estética e História da Arte 3 - - 

Estudos Lingüísticos e Literários em Inglês 5 5 - 
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Farmácia (Análises Clínicas) 6 6 - 

Farmacologia 6 6 - 

Fármacos e Medicamentos 4 4 - 

Filologia e Língua Portuguesa 4 4 - 

Filosofia 6 6 - 

Física 7 7 - 

Gastroenterologia Clínica 3 3 - 

Geociências (Geologia Sedimentar) 4 4 - 

Geociências (Geoquímica e Geotectônica) 7 7 - 

Geociências (Mineralogia e Petrologia) 5 5 - 

Geociências (Recursos Minerais e Hidrogeologia) 4 4 - 

Geofísica 5 5 - 

Geografia (Geografia Física) 5 5 - 

Geografia (Geografia Humana) 6 6 - 

História Econômica  5 5 - 

História Social 7 7 - 

Imunologia 7 7 - 

Integração da América Latina 4 4 - 

Interunidades em Energia 4 4 - 

Letras (Est. Comp. de Liter. de Língua Portuguesa) 4 4 - 

Letras (Letras Clássicas) 4 4 - 

Letras (Língua e Literatura Alemã) 5 5 - 

Letras (Língua e Literatura Francesa) 5 5 - 

Letras (Língua e Literatura Italiana) 4 - - 

Letras (Língua Espanhola e Lit. Espanhola e 

Hispano-Americana) 

5 5 - 

Letras (Língua, Literatura e Cultura Japonesa) 3 - - 

Letras (Literatura Portuguesa) 4 4 - 

Letras (Teoria Literária e Literatura Comparada)  5 5 - 

Língua Hebraica, Literatura e Cultura Judaica 4 4 - 
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Língua, Literatura e Cultura Árabe 3 - - 

Lingüística  7 7 - 

Literatura Brasileira 6 6 - 

Literatura e Cultura Russa 3 3 - 

Matemática 6 6 - 

Matemática Aplicada 5 5 - 

Medicina (Emergências Clínicas) - 5 - 

Medicina (Cirurgia do Aparelho Digestivo) 4 4 - 

Medicina (Cirurgia Torácica e Cardiovascular) - 4 - 

Medicina (Clínica Cirúrgica) - 4 - 

Medicina (Dermatologia) 3 3 - 

Medicina (Hematologia) 3 3 - 

Medicina (Medicina Preventiva) 5 5 - 

Medicina (Obstetrícia e Ginecologia)  4 4 - 

Medicina (Pediatria) 4 4 - 

Medicina (Reumatologia) 3 3 - 

Meteorologia 6 6 - 

Modelagem Matemática em Finanças - - 5 

Nefrologia 6 6 - 

Neurologia 5 5 - 

Nutrição Animal 3 - - 

Nutrição Humana Aplicada 4 4 - 

Oceanografia (Oceanografia Biológica) 5 5 - 

Oceanografia (Oceanografia Física) 5 5 - 

Oceanografia Química e Geológica 5 5 - 

Odontologia (Clínica Integrada) - 3 - 

Odontologia (Dentística) 5 5 - 

Odontologia (Deontologia e Odontologia Legal) 4 - - 

Odontologia (Diagnóstico Bucal) 5 5 - 

Odontologia (Endodontia) - 4 - 
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Odontologia (Materiais Dentários) 5 5 - 

Odontologia (Ortodontia) 3 3 - 

Odontologia (Patologia Bucal) 7 7 - 

Odontologia (Periodontia) - 4 - 

Odontologia (Prótese-buco-maxilo-facial) 3 - - 

Oftalmologia - 3 - 

Oncologia 4 4 - 

Ortopedia e Traumatologia 4 4 - 

Otorrinolaringologia - 5 - 

Patologia - 6 - 

Patologia Experimental e Comparada 4 4 - 

Pneumologia - 6 - 

Psicologia (Neurociências e Comportamento) 5 5 - 

Psicologia (Psicologia Experimental) 7 7 - 

Psicologia Clínica 4 4 - 

Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano 4 4 - 

Psicologia Social 5 5 - 

Psiquiatria 5 5 - 

Química  6 6 - 

Radiologia - 5 - 

Reprodução Animal 4 4 - 

Saúde Pública 5 5 - 

Sociologia 7 7 - 

Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica 5 5 - 

Tecnologia Nuclear 6 6 - 

Toxicologia e Análises Toxicológicas 4 4 - 

Urologia 3 3 - 

Vigilância em Saúde Pública - - 4 

Zootecnia 4 4 - 

   M- Mestrado Acadêmico, D- doutorado, F- Mestrado Profissional                

Fonte: Capes                               Programas cujos coordenadores foram entrevistados
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9 ANEXO 2 

(Roteiros de Entrevistas) 
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9.1 Anexo 2 – Roteiro de Entrevista para Reitor 
 

REITOR  

Nome: 

Data: 

 

1) Políticas de Internacionalização: 

• Como o Sr. avalia a questão da internacionalização das instituições de ensino 

superior? 

• Há uma política formal de internacionalização da USP? Se sim, quais são 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 direcionadas para a graduação ou para a pós-

graduação? 

• A política de internacionalização representa uma prioridade para a USP? Por 

quê?  

 

2) Razões: 

• Quais são as três principais razões que têm levado a USP a se internacionalizar? 

 

3) Ações de internacionalização: 

• Quais são as 3 (três) principais ações de internacionalização existentes na USP?  

• Qual dessas ações de internacionalização tem sido priorizada pela USP? Por 

quê? 

• A USP é filiada a alguma organização internacional? Qual?  
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• Na sua opinião, o processo de internacionalização entre as diferentes áreas de 

conhecimento (humanas, sociais, exatas, 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 demanda: 

4.1) Catalisadores: 

• Qual tem sido o principal catalisador do processo de internacionalização da 

USP? (Professores, estudantes e/ou universidade). 

• Na sua opinião, quais outros fatores têm estimulado a internacionalização da 

USP? (Orçamento, existência da DRI e/ou de uma política que abrange toda a 

instituição, monitoramento). 

      4.2) Demanda:  

• De onde parte a demanda de internacionalização? Por quê? 

       

      5) Resistência e obstáculos: 

      5.1) Resistência:  

• Qual a principal fonte de resistência ao processo de internacionalização da USP? 

(Estudantes, professores e/ou administradores). 

• Na sua opinião, qual o motivo dessa resistência? 

      5.2) Obstáculos: 

• Quais os principais obstáculos enfrentados pela USP no que diz respeito à 

internacionalização? (Falta de uma política formal, falta de apoio financeiro, 

dificuldades administrativas, existência de outras prioridades). 

 

6) Benefícios e riscos da internacionalização: 

6.1) Benefícios: 
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• Na sua opinião, quais são os três principais benefícios da internacionalização da 

USP? 

      6.2) Riscos: 

• Na sua opinião, quais são os três principais riscos da internacionalização? 

 

      7) Políticas nacionais e regionais para internacionalização: 

• Como o Sr. avalia o papel do MEC, Capes, CNPq e outros órgãos (estrangeiros, 

nacionais e/ou estaduais) para o processo de internacionalização da USP? 

• As ações de internacionalização da USP ocorrem no âmbito de acordos firmados 

entre o Brasil e outros países? 

• Existem programas de apoio, em nível nacional e/ou estadual, aos esforços 

institucionais de internacionalização da USP? 

• Quais ações de internacionalização da USP utilizam ou se beneficiam dos 

programas de apoio nacionais, estaduais e/ou internacionais? 
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9.2 Anexo 2 - Roteiro de Entrevista para Pró-reitor de Pesquisa e 
Pós-graduação 

 

PRÓ-REITORES 

(GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO e PESQUISA) 

 

 

Nome: 

Data: 

 

Pergunta introdutória: 

• Como o(a) Sr.(Sra.) avalia a questão da internacionalização de IES? 

1) Políticas de Internacionalização: 

1.1) Formulação: 

• Há uma política formal de internacionalização da USP como um todo? Se sim, 

qual é essa política? 

• Essa política de internacionalização foi formalizada em termos de documento? 

• Como se deu o processo de definição de tal política?  

• Qual é o papel da pró-reitoria na formulação da política de internacionalização 

da USP? 

       1.2) Prioridades:  

• A internacionalização do ensino superior é uma prioridade na USP? 

• Quais são as prioridades em termos de internacionalização de serviços, ensino e 

pesquisa? 

• Existe alguma área acadêmica priorizada? Graduação ou Pós-Graduação? 

• Essas políticas incluem alguma prioridade geográfica? 

 

       1.3) Implementação: 

• Qual é o papel da pró-reitoria na implementação da política de 

internacionalização? 
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2) Razões: 

• Quais são as 3 principais razões que têm levado a USP a se internacionalizar? 

 

      3) Ações de internacionalização: 

      3.1) Principais ações: 

• Quais são as 3 (três) principais ações de internacionalização promovidas pela 

pró-reitoria?  

• Qual dessas ações tem sido mais bem sucedida? Por quê? 

• Quais outras ações serão implementadas no futuro? 

 

3.2) Ações específicas: 

• Mobilidade de estudantes: 

o A USP recebe estudantes de universidades estrangeiras? Se sim, 

quantos? Qual a origem desses estudantes? Qual curso eles freqüentam? 

o A USP envia estudantes para universidades estrangeiras? Se sim, 

quantos? Qual o destino mais comum desses estudantes? Qual curso eles 

freqüentam? 

 

• Mobilidade de professores: 

o A USP recebe professores de universidades estrangeiras? Se sim, 

quantos? Qual a origem desses professores? Qual curso eles freqüentam? 

o A USP envia professores para universidades estrangeiras? Se sim, 

quantos? Qual o destino mais comum desses professores? Qual curso 

eles freqüentam? 

            • Acordos (pesquisas e projetos conjuntos): 

- A USP possui acordos com instituições do ensino superior estrangeiras? 

Quantos? Com quais instituições? 

- Quais são os propósitos/objetivos desses acordos? (Intercâmbio de 

estudantes/professores, reforma curricular, execução de seminários e 

conferências, pesquisa conjunta). 
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DADOS QUANTITATIVOS:  

i. Número de convênios internacionais/ escolas 

ii. Quantidade de alunos/ professores/ administradores  

1. Formas de acordos/intercâmbios existentes 

iii. Quem são os parceiros internacionais (exemplo: Fundação Sasakawa 

– programa Sylff , Fundação Ford, etc) 

iv. Instituições que oferecem co-tutela 

 

• Quais dessas ações têm sido mais privilegiadas no processo de internacionalização 

da USP?  

• Na sua opinião, o processo de internacionalização entre as diferentes áreas de 

conhecimento (humanas, sociais, exatas, 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? 

     3.3) Tecnologias de Informação e Educação à Distância: 

• De maneira geral, como o(a) Sr.(Sra.) avalia a questão da educação à distância no 

ensino superior?       Quais seriam (e/ou têm sido) os impactos da utilização de 

novas tecnologias de informação e comunicação no ensino superior?  

• A USP tem introduzido e feito uso de novas tecnologias no ensino superior? Se 

sim, quais? (Ex: disponibilização de teses on-line, realização de vídeo-

conferências.) Quais os impactos gerados por tais inovações?  

• Na sua opinião, em que medida a utilização dessas tecnologias contribui (ou 

poderiam contribuir) para o processo de internacionalização da USP?   

      

4) Estímulos e obstáculos à internacionalização: 

4.1) Catalisadores/Demanda: 

• De onde parte a demanda de internacionalização? 

• Qual é o principal catalisador do processo de internacionalização da USP? 
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• Na sua opinião, quais outros fatores têm estimulado a internacionalização da 

USP? 

      4.2) Obstáculos/Resistência:   

• Há alguma resistência ao processo de internacionalização? Se sim, de onde vem 

essa resistência? (Estudantes, professores e/ou administradores). 

• Quais os dois principais obstáculos enfrentados pela USP no que diz respeito à 

internacionalização? (Falta de uma política ou estratégia bem definida, falta de 

apoio financeiro, dificuldades administrativas, existência de outras prioridades). 

 

5) Benefícios e riscos da internacionalização: 

5.1) Benefícios: 

• Na sua opinião, quais são os três principais benefícios da internacionalização da 

USP?  

      5.2) Riscos: 

• Na sua opinião, quais são os três principais riscos da internacionalização? 

 

      6) Políticas nacionais e regionais para internacionalização: 

• Como o(a) Sr.(Sra.) avalia o papel do MEC, CAPES, CNPq e outros organismos 

(estaduais, nacionais e/ou estrangeiros) no processo de internacionalização do 

programa? 

• Quais as instituições (nível nacional e/ou estadual) têm apoiado as ações de 

internacionalização do programa? 

• Quais as ações de internacionalização do programa utilizam/se beneficiam dos 

programas de apoio existentes? 

• As ações de internacionalização do programa ocorrem no âmbito de acordos 

firmados entre o Brasil e outros países? 
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9.3 Anexo 2 - Roteiro de Entrevista para Diretores 
 

DIRETOR  

 

Nome:  

Data: 

 

1) Prioridades e formulação de políticas de internacionalização: 

• Como o senhor avalia a questão da internacionalização de instituições do ensino 

superior? 

• A internacionalização do ensino superior é uma prioridade na USP? Se sim, 

quais são as prioridades em termos de ensino e pesquisa? 

• Há uma política de internacionalização formal para a USP como um todo? Se 

sim, quais as diretrizes dessa política? 

• Como é o processo de definição de tal política? 

• De que forma a Faculdade de Medicina está envolvida na definição dessa 

política? 

• A Faculdade tem políticas próprias de internacionalização, fora do âmbito das 

políticas gerais da USP? 

  

2) Razões: 

• Quais as três principais razões que têm levado à internacionalização da USP? 

• Qual a importância da internacionalização para a Faculdade? 

• De que maneira a internacionalização tem impactado a Faculdade? (Efeitos 

positivos/negativos).  

 

3) Ações de internacionalização: 

3.1) Principais ações: 

• Quais são as três principais ações de internacionalização da USP? 
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• De que forma essas ações se enquadram dentro das diretrizes da política de 

internacionalização da USP? 

• Quais ações de internacionalização têm sido desenvolvidas no âmbito da 

Faculdade? 

3.2) Ações específicas: 

• Intercâmbio de professores: 

- A Faculdade recebe professores de universidades estrangeiras? Se sim, 

quantos? Qual a origem desses professores? Quais são as atividades 

desenvolvidas pelos professores visitantes? 

- A Faculdade envia professores a universidades estrangeiras? Se sim, 

quantos? Qual o destino desses professores? Quais são as atividades 

desenvolvidas pelos professores intercambistas? 

• Intercâmbio de alunos: 

- A Faculdade recebe estudantes de universidades estrangeiras? Se sim, 

quantos? Qual a origem desses estudantes? Quais são as atividades 

desenvolvidas pelos estudantes visitantes? 

- A Faculdade envia estudantes a universidades estrangeiras? Se sim, 

quantos? Qual o destino desses estudantes? Quais são as atividades 

desenvolvidas pelos estudantes intercambistas? 

• Acordos (pesquisas e projetos conjuntos): 

- Existe desenvolvimento de projetos em comum com instituições 

estrangeiras? Quantos? Com quais instituições? 

- Quais são os principais objetivos/propósitos desses acordos? Existem 

acordos de pesquisa? (intercâmbio de professores/estudantes, currículo, 

seminários, conferências, pesquisa). 

• Quais dessas ações têm sido priorizadas no processo de internacionalização a 

Faculdade de Pneumologia? 

• Na sua opinião, o processo de internacionalização entre as diferentes áreas de 

conhecimento (humanas, sociais, exatas, biológicas) ocorre de maneira 

diferenciada? Por quê?  
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• 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? 

3.3) Tecnologias de Informação e Educação à Distância: 

• De maneira geral, como o(a) Sr.(Sra.) avalia a questão da educação à distância 

no ensino superior?       Quais seriam (e/ou têm sido) os impactos da utilização 

de novas tecnologias de informação e comunicação no ensino superior?  

• A USP tem introduzido e feito uso de novas tecnologias no ensino superior? Se 

sim, quais? (Ex: disponibilização de teses on-line, realização de vídeo-

conferências.) Quais os impactos gerados por tais inovações?  

• Na sua opinião, em que medida a utilização dessas tecnologias contribui (ou 

poderiam contribuir) para o processo de internacionalização da USP? 

 

4) Catalisadores e obstáculos à internacionalização: 

4.1) Catalisadores: 

• Qual é o principal catalisador do processo de internacionalização da Faculdade? 

(Alunos, administração e/ou professores). 

• Na sua opinião, existem outros fatores que estimulam a internacionalização das 

Faculdade da USP? (Orçamento, existência da CCInt e/ou de uma política que 

abrange toda a instituição, monitoramento). 

4.2) Resistência e obstáculos: 

• Há alguma resistência ao processo de internacionalização da USP como um 

todo? Se sim, de onde vem essa resistência? (Alunos, professores e/ou 

administradores). 

• Há alguma resistência ao processo de internacionalização da Faculdade? 

• Quais os principais obstáculos enfrentados pela USP no que diz respeito à 

internacionalização? (Falta de uma política formal, falta de apoio financeiro, 

dificuldades administrativas, existência de outras prioridades). 

• Quais os principais obstáculos enfrentados pela Faculdade no que diz respeito à 

internacionalização? 
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5) Benefícios e riscos da internacionalização: 

5.1) Benefícios: 

• Na sua opinião, quais os três principais benefícios da internacionalização da 

USP? (Desenvolvimento do staff, de professores e de estudantes, aumento da 

competitividade, entendimento cultural, maior envolvimento em pesquisas, 

diversificação de fontes de renda). 

5.2) Riscos: 

• Na sua opinião, quais os três principais riscos da internacionalização? (Evasão 

de capital intelectual – brain drain – riscos para a identidade cultural, aumento 

dos custos).  

 

 6) Políticas nacionais e regionais para internacionalização: 

• Como você avalia o papel do MEC, Capes, CNPq e outros organismos 

(estrangeiros, nacionais e/ou estaduais) no processo de internacionalização da 

Faculdade? 

• Quais instituições (nível nacional e/ou estadual) têm apoiado as ações de 

internacionalização da Faculdade? 

• Quais ações de internacionalização da Faculdade utilizam/se beneficiam dos 

programas de apoio existentes? 

• As ações de internacionalização da Faculdade ocorrem no âmbito de acordos 

firmados entre o Brasil e outros países? 

• As ações de internacionalização da Faculdade ocorrem no âmbito de programas 

internacionais de apoio? 
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9.4 Anexo 2 - Roteiro de Entrevista para Chefe de Departamento 
 

CHEFE DE DEPARTAMENTO 

 

Nome:  

Data: 

 

1) Dados sobre o departamento: 

• Número de alunos: 

• Número de professores: 

 

2) Prioridades e formulação de políticas de internacionalização: 

• Como o senhor avalia a questão da internacionalização de instituições do ensino 

superior? 

• A internacionalização do ensino superior é uma prioridade na USP? Se sim, 

quais são as prioridades em termos de ensino e pesquisa? 

• Há uma política de internacionalização formal para a USP como um todo? Se 

sim, quais as diretrizes dessa política? 

• Como é o processo de definição de tal política? 

• De que forma o departamento de Engenharia Elétrica está envolvido na 

definição dessa política? 

• O departamento tem políticas próprias de internacionalização, fora do âmbito 

das políticas gerais da USP? 

  

3) Razões: 

• Quais as três principais razões que têm levado à internacionalização da USP? 

• Qual a importância da internacionalização para o departamento? 

• De que maneira a internacionalização tem impactado o departamento? (Efeitos 

positivos/negativos).  
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4) Ações de internacionalização: 

4.1) Principais ações: 

• Quais são as três principais ações de internacionalização da USP? 

• De que forma essas ações se enquadram dentro das diretrizes da política de 

internacionalização da USP? 

• Quais ações de internacionalização têm sido desenvolvidas no âmbito do 

departamento? 

4.2) Ações específicas: 

• Intercâmbio de professores: 

- O departamento recebe professores de universidades estrangeiras? Se sim, 

quantos? Qual a origem desses professores? Quais são as atividades 

desenvolvidas pelos professores visitantes? 

- O departamento envia professores a universidades estrangeiras? Se sim, 

quantos? Qual o destino desses professores? Quais são as atividades 

desenvolvidas pelos professores intercambistas? 

• Intercâmbio de alunos: 

- O departamento recebe estudantes de universidades estrangeiras? Se sim, 

quantos? Qual a origem desses estudantes? Quais são as atividades 

desenvolvidas pelos estudantes visitantes? 

- O departamento envia estudantes a universidades estrangeiras? Se sim, 

quantos? Qual o destino desses estudantes? Quais são as atividades 

desenvolvidas pelos estudantes intercambistas? 

• Acordos (pesquisas e projetos conjuntos): 

- Existe desenvolvimento de projetos em comum com instituições 

estrangeiras? Quantos? Com quais instituições? 

- Quais são os principais objetivos/propósitos desses acordos? Existem 

acordos de pesquisa? (intercâmbio de professores/estudantes, currículo, 

seminários, conferências, pesquisa). 

• Quais dessas ações têm sido priorizadas no processo de internacionalização do 

departamento de Engenharia Elétrica? 
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• Na sua opinião, o processo de internacionalização entre as diferentes áreas de 

conhecimento (humanas, sociais, exatas, 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? 

4.3) Tecnologias de Informação e Educação à Distância: 

• De maneira geral, como o(a) Sr.(Sra.) avalia a questão da educação à distância 

no ensino superior?       Quais seriam (e/ou têm sido) os impactos da utilização 

de novas tecnologias de informação e comunicação no ensino superior?  

• A USP tem introduzido e feito uso de novas tecnologias no ensino superior? Se 

sim, quais? (Ex: disponibilização de teses on-line, realização de vídeo-

conferências.) Quais os impactos gerados por tais inovações?  

• Na sua opinião, em que medida a utilização dessas tecnologias contribui (ou 

poderiam contribuir) para o processo de internacionalização da USP? 

 

5) Catalisadores e obstáculos à internacionalização: 

5.1) Catalisadores: 

• Qual é o principal catalisador do processo de internacionalização do 

departamento? (Alunos, administração e/ou professores). 

• Na sua opinião, existem outros fatores que estimulam a internacionalização dos 

departamentos da USP? (Orçamento, existência da CCInt e/ou de uma política 

que abrange toda a instituição, monitoramento). 

5.2) Resistência e obstáculos: 

• Há alguma resistência ao processo de internacionalização da USP como um 

todo? Se sim, de onde vem essa resistência? (Alunos, professores e/ou 

administradores). 

• Há alguma resistência ao processo de internacionalização do departamento? 
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• Quais os principais obstáculos enfrentados pela USP no que diz respeito à 

internacionalização? (Falta de uma política formal, falta de apoio financeiro, 

dificuldades administrativas, existência de outras prioridades). 

• Quais os principais obstáculos enfrentados pelo departamento no que diz respeito 

à internacionalização? 

 

6) Benefícios e riscos da internacionalização: 

6.1) Benefícios: 

• Na sua opinião, quais os três principais benefícios da internacionalização da 

USP? (Desenvolvimento do staff, de professores e de estudantes, aumento da 

competitividade, entendimento cultural, maior envolvimento em pesquisas, 

diversificação de fontes de renda). 

6.2) Riscos: 

• Na sua opinião, quais os três principais riscos da internacionalização? (Evasão 

de capital intelectual – brain drain – riscos para a identidade cultural, aumento 

dos custos).  

 

 7) Políticas nacionais e regionais para internacionalização: 

• Como você avalia o papel do MEC, Capes, CNPq e outros organismos 

(estrangeiros, nacionais e/ou estaduais) no processo de internacionalização do 

departamento? 

• Quais instituições (nível nacional e/ou estadual) têm apoiado as ações de 

internacionalização do departamento? 

• Quais ações de internacionalização do departamento utilizam/se beneficiam dos 

programas de apoio existentes? 

• As ações de internacionalização do departamento ocorrem no âmbito de acordos 

firmados entre o Brasil e outros países? 

• As ações de internacionalização do departamento ocorrem no âmbito de 

programas internacionais de apoio? 
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9.5 Anexo 2 - Roteiro de Entrevista para Coordenador de Pós-
graduação 

 

COORDENADORES PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Nome:  

Data: 

 

1) Dados sobre os programas de mestrado e doutorado: 

• Nota do programa: 

• Tempo de existência do programa: 

• Número de alunos: 

• Número de professores: 

 

2) Prioridades e formulação de políticas de internacionalização: 

• Como o(a) senhor(a) avalia a questão da internacionalização de instituições do 

ensino superior? 

• A internacionalização do ensino superior é uma prioridade na USP? Se sim, 

quais são as prioridades em termos de ensino e pesquisa? 

• Há uma política de internacionalização formal para a USP como um todo? Se 

sim, quais as diretrizes dessa política? 

• Como é o processo de definição de tal política? 

• De que forma os programas de pós-graduação estão envolvidos na definição 

dessa política? 

• O programa tem políticas próprias de internacionalização, fora do âmbito das 

políticas gerais da USP? 

  

3) Razões: 

• Quais as três principais razões que têm levado à internacionalização da USP? 

• Qual a importância da internacionalização para o programa de pós-graduação? 
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• De que maneira a internacionalização tem contribuído para a nota do seu 

programa? 

 

4) Ações de internacionalização: 

4.1) Principais ações: 

• Quais são as três principais ações de internacionalização da USP? 

• De que forma essas ações se enquadram dentro das diretrizes da política de 

internacionalização da USP? 

• Quais ações de internacionalização têm sido desenvolvidas no âmbito do 

programa de pós-graduação? 

4.2) Ações específicas: 

• Intercâmbio de professores: 

- Os programas de mestrado/doutorado recebem professores de 

universidades estrangeiras? Se sim, quantos? Qual a origem desses 

professores? Quais são as atividades desenvolvidas pelos professores 

visitantes? 

- Os programas de mestrado/doutorado enviam professores a universidades 

estrangeiras? Se sim, quantos? Qual o destino desses professores? Quais 

são as atividades desenvolvidas pelos professores intercambistas? 

• Intercâmbio de alunos: 

- Os programas de mestrado/doutorado recebem estudantes de 

universidades estrangeiras? Se sim, quantos? Qual a origem desses 

estudantes? Quais são as atividades desenvolvidas pelos estudantes 

visitantes? 

- Os programas de mestrado/doutorado enviam estudantes a universidades 

estrangeiras? Se sim, quantos? Qual o destino desses estudantes? Quais 

são as atividades desenvolvidas pelos estudantes intercambistas? 

• Acordos (pesquisas e projetos conjuntos): 

- Existe desenvolvimento de projetos em comum com instituições 

estrangeiras? Quantos? Com quais instituições? 
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- Quais são os principais objetivos/propósitos desses acordos? Existem 

acordos de pesquisa? (intercâmbio de professores/estudantes, currículo, 

seminários, conferências, pesquisa). 

 

• Quais dessas ações têm sido priorizadas no processo de internacionalização do 

programa? 

• Na sua opinião, o processo de internacionalização entre as diferentes áreas de 

conhecimento (humanas, sociais, exatas, 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? 

 

4.3) Tecnologias de Informação e Educação à Distância: 

• De maneira geral, como o(a) Sr.(Sra.) avalia a questão da educação à distância no 

ensino superior?       Quais seriam (e/ou têm sido) os impactos da utilização de 

novas tecnologias de informação e comunicação no ensino superior?  

• A USP tem introduzido e feito uso de novas tecnologias no ensino superior? Se 

sim, quais? (Ex: disponibilização de teses on-line, realização de vídeo-

conferências.) Quais os impactos gerados por tais inovações?  

• Na sua opinião, em que medida a utilização dessas tecnologias contribui (ou 

poderiam contribuir) para o processo de internacionalização da USP?   

 

5) Catalisadores e obstáculos à internacionalização: 

5.1) Catalisadores: 

• Qual é o principal catalisador do processo de internacionalização do programa? 

(Alunos e/ou professores). 

• Na sua opinião, existem outros fatores que estimulam a internacionalização dos 

programas de pós-graduação da USP? (Orçamento, existência da DRI e/ou de 

uma política que abrange toda a instituição, monitoramento). 
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5.2) Resistência e obstáculos: 

• Há alguma resistência ao processo de internacionalização da USP como um 

todo? Se sim, de onde vem essa resistência? (Alunos, professores e/ou 

administradores). 

• Há alguma resistência ao processo de internacionalização do programa de pós-

graduação? 

• Quais os principais obstáculos enfrentados pela USP no que diz respeito à 

internacionalização? (Falta de uma política formal, falta de apoio financeiro, 

dificuldades administrativas, existência de outras prioridades). 

• Quais os principais obstáculos enfrentados pelo programa de pós-graduação no 

que diz respeito à internacionalização? 

 

6) Benefícios e riscos da internacionalização: 

6.1) Benefícios: 

• Na sua opinião, quais os três principais benefícios da internacionalização da 

USP? (Desenvolvimento do staff, de professores e de estudantes, aumento da 

competitividade, entendimento cultural, maior envolvimento em pesquisas, 

diversificação de fontes de renda). 

6.2) Riscos: 

• Na sua opinião, quais os três principais riscos da internacionalização? (Evasão 

de capital intelectual – brain drain – riscos para a identidade cultural, aumento 

dos custos).  

 

 7) Políticas nacionais e regionais para internacionalização: 

• Como você avalia o papel do MEC, Capes, CNPq e outros organismos 

(estrangeiros, nacionais e/ou estaduais) no processo de internacionalização do 

programa? 

• Quais instituições (nível nacional e/ou estadual) têm apoiado as ações de 

internacionalização do programa? 

• Quais ações de internacionalização do programa utilizam/se beneficiam dos 

programas de apoio existentes? 
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• 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? 
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9.6 Anexo 2 - Roteiro de Entrevista para Diretor da CCint Central 
 

COMISSÃO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL - CCInt 

 

Nome:  

Posição: 

Data: 

 

Pergunta introdutória: 

• Como o(a) Sr(a). Avalia a questão da internacionalização de IES? 

 

2) Sobre a Diretoria de RI: 

1.1) Histórico: 

• Fale sobre o surgimento e evolução da CCInt (data de fundação, contexto em que 

surgiu, principais atores, etc). 

 

      1.2) Estrutura: 

• Quais são os principais objetivos da CCInt na USP? 

• Como a CCInt se insere no organograma da USP? 

• Qual a estrutura organizacional/organograma da CCInt? Quantas pessoas 

trabalham na CCInt? 

• A CCInt possui um orçamento próprio para a realização de suas atividades? (Se 

sim, qual o montante?) 

o Como esse orçamento é estabelecido; 

o Qual é a relação de tal orçamento à receita anual da USP? 

o O orçamento para a CCInt diminui ou aumentou nos últimos três anos? 

o A CCInt capta recursos externos? 

• Quais são as atribuições da CCInt? 

 

3) Políticas de Internacionalização: 
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2.1) Formulação: 

• Há uma política formal de internacionalização da USP como um todo? Se sim, 

qual é essa política? 

• Essa política de internacionalização foi formalizada em termos de documento? 

• Como se deu o processo de definição de tal política?  

• Qual é o papel da CCInt na formulação da política de internacionalização da 

USP? 

       2.2) Prioridades:  

• A internacionalização do ensino superior é uma prioridade na USP? 

• Quais são as prioridades em termos de internacionalização de serviços, ensino e 

pesquisa? 

• Existe alguma área acadêmica priorizada? Graduação ou Pós-Graduação? 

• Essas políticas incluem alguma prioridade geográfica? 

 

       2.3) Implementação: 

• Qual é o papel da CCInt na implementação da política de internacionalização? 

• Como a CCInt monitora as ações de internacionalização da USP?  

 

3) Razões: 

• Quais são as 3 principais razões que têm levado a USP a se internacionalizar? 

 

      4) Ações de internacionalização: 

      4.1) Principais ações: 

• Quais são as 3 (três) principais ações de internacionalização promovidas pela 

CCInt?  

• Qual dessas ações tem sido mais bem sucedida? Por quê? 

• Quais outras ações serão implementadas no futuro? 

 

4.2) Ações específicas: 

• Mobilidade de estudantes: 
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o A USP recebe estudantes de universidades estrangeiras? Se sim, 

quantos? Qual a origem desses estudantes? Qual curso eles freqüentam? 

o A USP envia estudantes para universidades estrangeiras? Se sim, 

quantos? Qual o destino mais comum desses estudantes? Qual curso eles 

freqüentam? 

• Mobilidade de professores: 

o A USP recebe professores de universidades estrangeiras? Se sim, 

quantos? Qual a origem desses professores? Qual curso eles freqüentam? 

o A USP envia professores para universidades estrangeiras? Se sim, 

quantos? Qual o destino mais comum desses professores? Qual curso 

eles freqüentam? 

            • Acordos (pesquisas e projetos conjuntos): 

- A USP possui acordos com instituições do ensino superior estrangeiras? 

Quantos? Com quais instituições? 

- Quais são os propósitos/objetivos desses acordos? (Intercâmbio de 

estudantes/professores, reforma curricular, execução de seminários e 

conferências, pesquisa conjunta). 

DADOS QUANTITATIVOS:  

v. Número de convênios/ cooperação internacional 

vi. Número de intercambistas/ países/ escolas 

vii. Quantidade de alunos/ professores/ administradores  

1. Formas de acordos/intercâmbios existentes 

viii. Convênios mais bem sucedidos 

                              v.   Escolas que fornecem duplo diploma 

 

           •    Quais dessas ações têm sido mais privilegiadas no processo de 

internacionalização da USP? 

• Na sua opinião, o processo de internacionalização entre as diferentes áreas de 

conhecimento (humanas, sociais, exatas, biológicas) ocorre de maneira 

diferenciada? Por quê?  
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• 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? 

4.3) Tecnologias de Informação e Educação à Distância: 

• De maneira geral, como o(a) Sr.(Sra.) avalia a questão da educação à distância 

no ensino superior?       Quais seriam (e/ou têm sido) os impactos da utilização 

de novas tecnologias de informação e comunicação no ensino superior?  

• A USP tem introduzido e feito uso de novas tecnologias no ensino superior? Se 

sim, quais? (Ex: disponibilização de teses on-line, realização de vídeo-

conferências.) Quais os impactos gerados por tais inovações?  

• Na sua opinião, em que medida a utilização dessas tecnologias contribui (ou 

poderiam contribuir) para o processo de internacionalização da USP?    

 

5) Estímulos e obstáculos à internacionalização: 

5.1) Catalisadores/Demanda: 

• De onde parte a demanda de internacionalização? 

• Qual é o principal catalisador do processo de internacionalização da USP? 

• Na sua opinião, quais outros fatores têm estimulado a internacionalização da 

USP? 

      5.2) Obstáculos/Resistência:   

• Há alguma resistência ao processo de internacionalização? Se sim, de onde vem 

essa resistência? (Estudantes, professores e/ou administradores). 

• Quais os dois principais obstáculos enfrentados pela USP no que diz respeito à 

internacionalização? (Falta de uma política ou estratégia bem definida, falta de 

apoio financeiro, dificuldades administrativas, existência de outras prioridades). 

 

6) Benefícios e riscos da internacionalização: 

6.1) Benefícios: 

• Na sua opinião, quais são os três principais benefícios da internacionalização da 

USP?  
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       6.2) Riscos: 

• Na sua opinião, quais são os três principais riscos da internacionalização? 

 

7) Políticas nacionais e regionais para internacionalização: 

• Como o Sr./Sra. Avalia o papel do MEC, CAPES, CNPq e outros organismos 

(estaduais, nacionais e/ou estrangeiros) no processo de internacionalização do 

programa? 

• Quais as instituições (nível nacional e/ou estadual) têm apoiado as ações de 

internacionalização do programa? 

• Quais as ações de internacionalização do programa utilizam/se beneficiam dos 

programas de apoio existentes? 

• As ações de internacionalização do programa ocorrem no âmbito de acordos 

firmados entre o Brasil e outros países? 
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9.7 Anexo 2 - Roteiro de Entrevista para Diretores das CCints 
(postos locais) 

 

COMISSÃO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL - CCInt 

 

Nome:  

Posição: 

Data: 

 

Pergunta introdutória: 

• Como o(a) Sr(a). Avalia a questão da internacionalização de IES? 

 

 

      1.) Estrutura: 

• Quais são os principais objetivos da CCInt na USP? 

• Como a CCInt da FEA se insere no organograma da USP? 

• Qual a estrutura organizacional/organograma da CCInt na FEA? Quantas pessoas 

trabalham na CCInt da FEA? 

• A CCInt da FEA possui um orçamento próprio para a realização de suas 

atividades? (Se sim, qual o montante?) 

o Como esse orçamento é estabelecido; 

o Qual é a relação de tal orçamento à receita anual da USP? 

o O orçamento para a CCInt da FEA diminui ou aumentou nos últimos três 

anos? 

o A CCInt da FEA capta recursos externos? 

• Quais são as atribuições da CCInt da FEA? 

 

2) Políticas de Internacionalização: 

2.1) Formulação: 

• Há uma política formal de internacionalização da USP como um todo? Se sim, 

qual é essa política? 



 362 

• Essa política de internacionalização foi formalizada em termos de documento? 

• Como se deu o processo de definição de tal política?  

• Qual é o papel da CCInt da FEA na formulação da política de 

internacionalização da USP? 

 

 

 

       2.2) Prioridades:  

• A internacionalização do ensino superior é uma prioridade na FEA-USP? 

• Quais são as prioridades em termos de internacionalização de serviços, ensino e 

pesquisa? 

• Existe alguma área acadêmica priorizada? Graduação ou Pós-Graduação? 

• Essas políticas incluem alguma prioridade geográfica? 

 

       2.3) Implementação: 

• Qual é o papel da CCInt da FEA na implementação da política de 

internacionalização? 

• Como a CCInt da FEA acompanha/monitora as ações de internacionalização da 

USP?  

 

3) Razões: 

• Quais são as 3 principais razões que têm levado a FEA-USP a se 

internacionalizar? 

 

      4) Ações de internacionalização: 

      4.1) Principais ações: 

• Quais são as 3 (três) principais ações de internacionalização promovidas pela 

CCInt da FEA?  

• Qual dessas ações tem sido mais bem sucedida? Por quê? 

• Quais outras ações serão implementadas no futuro? 
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4.2) Ações específicas: 

• Mobilidade de estudantes: 

o A FEA recebe estudantes de universidades estrangeiras? Se sim, 

quantos? Qual a origem desses estudantes? Qual curso eles freqüentam? 

o A FEA envia estudantes para universidades estrangeiras? Se sim, 

quantos? Qual o destino mais comum desses estudantes? Qual curso eles 

freqüentam? 

• Mobilidade de professores: 

o A FEA recebe professores de universidades estrangeiras? Se sim, 

quantos? Qual a origem desses professores? Qual curso eles freqüentam? 

o A FEA envia professores para universidades estrangeiras? Se sim, 

quantos? Qual o destino mais comum desses professores? Qual curso 

eles freqüentam? 

            • Acordos (pesquisas e projetos conjuntos): 

- A FEA possui acordos com instituições do ensino superior estrangeiras? 

Quantos? Com quais instituições? 

- Quais são os propósitos/objetivos desses acordos? (Intercâmbio de 

estudantes/professores, reforma curricular, execução de seminários e 

conferências, pesquisa conjunta). 

DADOS QUANTITATIVOS:  

ix. Número de convênios/ cooperação internacional 

x. Número de intercambistas/ países/ escolas 

xi. Quantidade de alunos/ professores/ administradores  

1. Formas de acordos/intercâmbios existentes 

xii. Convênios mais bem sucedidos 

                              v.   Escolas que fornecem duplo diploma 

 

           •    Quais dessas ações têm sido mais privilegiadas no processo de 

internacionalização da USP? 



 364 

• Na sua opinião, o processo de internacionalização entre as diferentes áreas de 

conhecimento (ciências sociais aplicadas, exatas, ciências da saúde) 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? 

4.3) Tecnologias de Informação e Educação à Distância: 

• De maneira geral, como o(a) Sr.(Sra.) avalia a questão da educação à distância 

no ensino superior?       Quais seriam (e/ou têm sido) os impactos da utilização 

de novas tecnologias de informação e comunicação no ensino superior?  

• A FEA tem introduzido e feito uso de novas tecnologias no ensino superior? Se 

sim, quais? (Ex: disponibilização de teses on-line, realização de vídeo-

conferências.) Quais os impactos gerados por tais inovações?  

• Na sua opinião, em que medida a utilização dessas tecnologias contribui (ou 

poderiam contribuir) para o processo de internacionalização da FEA?    

 

5) Estímulos e obstáculos à internacionalização: 

5.1) Catalisadores/Demanda: 

• De onde parte a demanda de internacionalização? 

• Qual é o principal catalisador do processo de internacionalização da FEA? 

• Na sua opinião, quais outros fatores têm estimulado a internacionalização da 

FEA? 

      5.2) Obstáculos/Resistência:   

• Há alguma resistência ao processo de internacionalização? Se sim, de onde vem 

essa resistência? (Estudantes, professores e/ou administradores). 

• Quais os dois principais obstáculos enfrentados pela FEA no que diz respeito à 

internacionalização? (Falta de uma política ou estratégia bem definida, falta de 

apoio financeiro, dificuldades administrativas, existência de outras prioridades). 

 

7) Benefícios e riscos da internacionalização: 
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6.1) Benefícios: 

• Na sua opinião, quais são os três principais benefícios da internacionalização da 

FEA?  

       6.2) Riscos: 

• Na sua opinião, quais são os três principais riscos da internacionalização? 

 

7) Políticas nacionais e regionais para internacionalização: 

• Como o Sr./Sra. Avalia o papel do MEC, CAPES, CNPq e outros organismos 

(estaduais, nacionais e/ou estrangeiros) no processo de internacionalização do 

programa? 

• Quais as instituições (nível nacional e/ou estadual) têm apoiado as ações de 

internacionalização do programa? 

• Quais as ações de internacionalização do programa utilizam/se beneficiam dos 

programas de apoio existentes? 

• As ações de internacionalização do programa ocorrem no âmbito de acordos 

firmados entre o Brasil e outros países? 

 

 

 

 

 

 

  


