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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar o processo de internacionalização da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A problemática surge da percepção de que partir da 

década de 90 houve uma aceleração do processo de globalização, principalmente no nível 

científico e tecnológico. Alguns dos principais fatores de mudança foram o desenvolvimento 

dos sistemas de comunicação, maior mobilidade mundial, ênfase na liberalização do mercado 

e foco na sociedade do conhecimento. Desenvolver a capacidade de atuar em um cenário 

contingencial, complexo e abrangente como este parece ser a principal razão para as 

instituições de ensino superior realizarem ações de internacionalização. Entretanto, se de um 

lado há diversas razões e benefícios que levam à internacionalização, do outro há riscos e 

desafios na sua gestão que devem ser superados. Dessa forma, é necessário que as instituições 

estejam preparadas para administrar o processo de forma a alcançar seus benefícios e 

administrar seus riscos. Para alcançar o objetivo proposto, o estudo segue a abordagem 

qualitativa, adota a entrevista semi-estruturada como meio de coleta de dados, utiliza o estudo 

de caso como estratégia de pesquisa e a análise de conteúdo para análise dos dados, que foi 

realizada com o auxílio do software IRAMUTEQ. Através da análise do corpus textual, foram 

identificados seis clusters, que correspondem às categorias de análise: (1) Inserção 

internacional da UFRN; (2) desafios do processo de internacionalização da UFRN; (3) 

contexto interno da UFRN; (4) contexto externo da UFRN; (5) razões para a 

internacionalização da UFRN e (6) gestão estratégica da internacionalização da UFRN. Os 

resultados do estudo mostram a relevância da criação da Secretaria de Relações Internacionais 

e Interinstitucionais (SRI) e relevam as principais estratégias adotadas, tais como a 

cooperação internacional e a mobilidade de alunos e professores. Foram identificados desafios 

do processo, tais como a escassez de recursos e fortalecimento da cultura para a 

internacionalização, e reforçada a importância das relações interpessoais e redes de contatos 

dos professores. Em relação à gestão, observou-se o desenvolvimento de atividades de 

planejamento, acompanhamento e avaliação conforme recomendado pela teoria, entretanto 

pontos de melhoria são observados, tais como a inclusão de avaliações qualitativas.  

 

Palavras-chave: Internacionalização. Instituições de ensino superior. Gestão universitária. 

Estudo de caso. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the internationalization process of the Federal University of Rio 

Grande do Norte (UFRN). The problem arises from the perception that starting from the 90s 

there was an acceleration of the globalization process, mainly at the scientific and 

technological level. Some of the key drivers of change were the development of 

communication systems, increased global mobility, an emphasis on market liberalization, and 

a focus on the knowledge society. Developing the capacity to act in a contingent, complex and 

comprehensive scenario like this seems to be the main reason for higher education institutions 

to carry out internationalization actions. However, as there are several reasons and benefits 

that lead to internationalization, on the other hand there are risks and challenges in their 

management that must be overcome. This way, institutions need to be prepared to manage the 

process in order to achieve its benefits and manage its risks. To achieve the proposed goal, the 

study follows the qualitative approach, adopts the semi-structured interview for data 

collection, uses the case study as a research strategy and content analysis for data analysis, 

which was performed with the IRAMUTEQ software. Through the textual corpus analysis, 

six clusters were identified, which correspond to the categories of analysis: (1) International 

insertion of the UFRN; (2) challenges of the internationalization process of the UFRN; (3) the  

internal context of the UFRN; (4) external contexto of the UFRN; (5) reasons for the  

internationalization of the UFRN and (6) strategic management of  internationalization of the 

UFRN. The results of the study show the relevance of the creation of the Secretaria of 

International and Interinstitutional Relations (SRI) and highlight the main strategies adopted, 

such as international cooperation and the mobility of students and teachers. Challenges of the 

process were identified, such as resource scarcity and culture strengthening for 

internationalization, and the importance of interpersonal relationships and teacher contact 

networks was reinforced. Regarding management, we observed the development of planning, 

follow-up and evaluation activities as recommended by the theory, however points of 

improvement are observed, such as the inclusion of qualitative assessments. 

 

Keywords: Internationalization. High education institutions. University management. Case 

study. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Apesar da globalização não ser um fenômeno recente, seus impactos têm sido notados 

de forma mais nítida no Brasil a partir da década de 90 devido à aceleração do 

desenvolvimento dos sistemas de comunicação, maior mobilidade mundial, ênfase na 

liberalização do mercado e foco na sociedade do conhecimento. Este cenário não afeta apenas 

o campo político e econômico, mas também tem grande impacto sobre as políticas 

educacionais (STALLIVIERI, 2017, p. 16; MOROSINI, CORTE, 2018, p. 99).  

Desde o século XII as universidades possuem uma dimensão internacional, 

caracterizada principalmente pelo fluxo de pessoas entre instituições de países diferentes. No 

entanto, com os avanços advindos da industrialização, o desenvolvimento das cidades e o 

processo de globalização, a internacionalização das universidades passou a ser intensificada 

(ALTBACH, KNIGHT, 2007; ALBINO, 2008; SANTOS, ALMEIDA, 2012; DAL-SOTO, 

SOUZA, ALVES, 2014). Uma vez que uma das principais missões das instituições de ensino 

superior é preparar seus estudantes para a atuação no mundo globalizado, o sistema 

acadêmico é pressionado para se adaptar a essa dinâmica (MIURA, 2006). 

 As razões para a internacionalização podem ter natureza social/cultural, política, 

acadêmica e econômica. Dentre tantas, a literatura destaca desenvolvimento de recursos 

humanos, desenvolvimento social e cultural, alcançar padrões acadêmicos internacionais, 

desenvolvimento institucional, fortalecimento da pesquisa e a melhora do ensino 

(SCHWARTZMAN, 2003; KNIGHT, 2004; ALBINO, 2008; MARMOLEJO, 2010). Assim, 

a internacionalização não deve ser vista como uma opção, mas como uma necessidade 

generalizada para atuar em um cenário contingencial, complexo e sem fronteiras (BARTELL, 

2003; STALLIVIERI, 2017, p. 19). 

 De acordo com Hénard, Diamond e Roseveare (2012), “um dos maiores objetivos da 

internacionalização do ensino superior é prover uma educação relevante para estudantes, que 

amanhã serão cidadãos, empreendedores e cientistas”. Entretanto, para atingir esses objetivos, 

é necessário que as instituições de ensino superior (IES) saibam gerenciar os desafios 

impostos por este processo, tais como criar uma cultura favorável à internacionalização, 

administrar recursos financeiros limitados, adequar a infraestrutura, desenvolver as 

habilidades cross-cultural de estudantes, desenvolver parcerias, capacitar funcionários, etc. 

(BARTELL, 2003; HÉNARD, DIAMOND, ROSEVEARE, 2012; BORGES, AMAL, 2014). 
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 As pesquisas realizadas no cenário brasileiro indicam que o processo de 

internacionalização de IES ainda é recente, pouco estruturado e encontra-se nos estágios 

iniciais, que é caracterizado, principalmente, pela mobilidade de alunos e professores (o 

mesmo aplica-se à América Latina, de uma forma geral) (BATISTA, 2009; CASTRO, 

CABRAL, 2012; VILALTA, 2012; MUELLER, 2013).  

De acordo com estudo realizado pela CAPES em 2017 que traz um panorama sobre a 

internacionalização de universidades brasileiras, mostrou que indicadores de mobilidade 

passiva, número de publicações com co-autoria estrangeira, número de publicações em 

revistas JCR e ainda número de convênios e acordos com países estrangeiros, são os 

indicadores com o maior aumento das metas para os próximos anos, enquanto que indicadores 

como percentual do corpo técnico com fluência em outros idiomas, percentual de aulas 

ministradas em outro idioma, número de alunos da pós-graduação participando de disciplinas 

lecionadas em línguas estrangeiras e o percentual de alunos estrangeiros matriculados na pós-

graduação, possuem médias mais modestas. 

 No contexto externo, destaca-se o programa Ciências sem Fronteira, um dos principais 

programas de apoio ao intercâmbio de alunos da graduação de universidades públicas 

brasileiras. Alvo de diversas pesquisas (SILVA, 2012; ALMEIDA, 2016; CRUZ, 2016), o 

programa chegou ao fim e impactou diretamente no número de intercâmbios de instituições 

públicas brasileiras, trazendo novos desafios para as universidades que almejam alcançar um 

maior nível de internacionalização. 

 Além da criação de políticas públicas e do planejamento de estratégias de 

internacionalização, estudos recomendam que a instituição esteja preparada para gerir o 

processo de forma a alcançar seus benefícios e administrar seus riscos. Nesse sentido, Hénard, 

Diamond e Roseveare, (2012) defendem que a IES devem examinar como a estratégia 

internacional da instituição pode ser alinhada com políticas nacionais, envolver stakeholders 

relacionados com as estratégias internacionais e definir a estrutura e os instrumentos para 

avaliação dos impactos da internacionalização.  

 Para os autores, a internacionalização pode ser gerenciada de maneira mais efetiva se a 

instituição: (1) compreender o ambiente (interno e externo); (2) desenvolver uma abordagem 

estratégica; (3) otimizar a implementação e (4) monitorar e avaliar o processo (HÉNARD, 

DIAMOND, ROSEVEARE, 2012). Para isso, a literatura apresenta diversos modelos que 

podem auxiliar na análise do processo de internacionalização do ensino superior, como é o 
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caso de Knight (1994), Rudzki (1995), Van Der Wende (1996), Davies (2001) e Alon e 

McAllaster (2009). 

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

Considerando os desafios enfrentados pelas instituições de ensino superior para 

responder ao processo de globalização e a internacionalização como uma tendência dessas 

instituições, considera-se a necessidade de uma gestão eficiente e do acompanhamento e 

avaliação da implementação deste processo para que os objetivos almejados sejam atingidos. 

Uma vez que cada instituição possui suas particularidades, o problema central deste estudo é 

saber: 

 

Como é caracterizada a gestão estratégica da internacionalização da UFRN? 

 

1.2 Objetivos 

 

Para responder à questão de pesquisa, são alcançados os seguintes objetivos: 

 

1.2.1 Objetivo do estudo 

 

Analisar o processo e gestão da internacionalização da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) como instituição de ensino superior.  

 

1.2.2 Objetivos intermediários 

 

a) Descrever a evolução do processo de internacionalização da UFRN; 

b) Identificar quais fatores influenciam o processo de internacionalização da UFRN; 

c) Identificar as estratégias de gestão do processo de internacionalização da UFRN. 

 

1.3 Justificativa da pesquisa 

  

 

Apesar de ser um fenômeno antigo, a internacionalização do ensino superior só 

ganhou destaque no meio acadêmico nos últimos anos devido à intensificação do processo de 
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globalização. Esse processo levou as universidades, que tem o papel de formar indivíduos 

para o mercado de trabalho, a buscar ampliar seus horizontes além das fronteiras nacionais 

para que possam inovar no ensino, pesquisa e ganhar maior relevância no cenário 

internacional. 

Estudos realizados apontam que no Brasil o tema ainda é pouco abordado 

(MOROSINI, 2006; DUARTE et al, 2016; MARTINS, 2017), no entanto, o número de 

publicações vem crescendo ao longo dos anos de maneira considerável, o que revela o 

interesse dos pesquisadores sobre o assunto. Por ser um tema relativamente recente no cenário 

acadêmico brasileiro, há espaço para debater questões em aberto e iniciar novas discussões 

(DAL SOTO, ALVES, SOUZA, 2016). 

 Como poderá ser observado no capitulo de revisão de literatura, a maioria das 

pesquisas (74%) estão concentradas nas regiões sul e sudeste e prevalece a estratégia de 

estudo de caso. No nordeste há escassez de trabalhos sobre a internacionalização do ensino 

superior, e a universidade alvo desta pesquisa (UFRN) até o momento não foi analisada neste 

aspecto em nenhum trabalho acadêmico.  

 Ainda são poucos os estudos com foco na gestão das estratégias de 

internacionalização, que é o foco desta pesquisa. Dessa forma, considerando que cada 

instituição é única e possui suas particularidades, é importante a realização do estudo de caso 

para que outras realidades possam ser conhecidas e para fornecer um benchmark a outras 

instituições que também estão envolvidas em atividades internacionais. 

 A pesquisa em questão também justifica-se pelo interesse do pesquisador em abordar o 

tema, uma vez que possui afinidade com o mesmo devido a estudos posteriores em sua área 

de formação (Comércio Exterior). 

Por tudo isso, este estudo é relevante tanto para o meio acadêmico, na medida em que 

aborda pontos ainda pouco explorados na literatura, como também busca contribuir de 

maneira prática, uma vez que pode trazer insights para os gestores quanto à gestão do 

processo de internacionalização. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A revisão da literatura é uma etapa importante para o desenvolvimento de uma 

pesquisa científica, uma vez que através dela é possível ter conhecimento acerca de outros 

estudos realizados sobre o tema, comparar resultados, identificar lacunas e estabelecer a 

importância do estudo (CRESWELL, 2010). Três abordagens de revisão da literatura são 

comumente identificadas: a revisão bibliográfica (também conhecida como revisão narrativa 

ou tradicional), a revisão bibliométrica e a revisão sistemática. Estas três abordagens são bem 

diferentes entre sí, principalmente em relação ao alcance e método utilizado. 

A revisão bibliográfica é caracterizada como um estudo amplo sobre determinado 

assunto com a intenção de atualizar o leitor sobre a temática, entretanto, não utiliza uma 

metodologia sólida que permita a sua reprodução e nem é capaz de apresentar respostas 

quantitativas sobre o assunto (ROTHER, 2007). 

A revisão bibliométrica apresenta indicadores de produção científica relacionados à 

determinada literatura, ou seja, utiliza uma metodologia de contagem para medir os índices de 

produção e disseminação do conhecimento científico (ARAÚJO, 2007). 

A revisão sistemática, por sua vez, tem como objetivo reunir, avaliar criticamente e 

conduzir uma síntese dos resultados de múltiplos estudos primários através da aplicação de 

métodos explícitos e sistematizados para responder a uma pergunta previamente formulada 

(CORDEIRO et al, 2007; SAMPAIO, MANCINI, 2007). Para esta pesquisa optou-se pela 

revisão sistemática, porém aspectos bibliométricos também são apresentados.  

 

2.1 Aspectos metodológicos 

 

Para a elaboração de uma revisão sistemática, Costa e Zoltowski (2014) citam oito 

etapas, as quais foram seguidas neste estudo. A opção pela revisão sistemática deu-se pelo 

fato desta apresentar um maior rigor metodológico em relação aos demais tipos de revisão, o 

que aumenta a confiabilidade da pesquisa. 
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Figura 1: Etapas da revisão sistemática 

 

Fonte: Costa e Zoltowski (2014). 

 

 

 A primeira etapa da revisão sistemática é fundamental para o desenvolvimento da 

pesquisa, uma vez que as estratégias adotadas para identificar os estudos a serem incluídos, 

bem como quais dados devem ser coletados, são definidos com base na questão de pesquisa 

formulada (CORDEIRO et al, 2007). Neste caso, a revisão sistemática questiona como são 

caracterizadas as pesquisas sobre a internacionalização do ensino superior no cenário 

brasileiro. 

 Na etapa seguinte, a escolha da base para a coleta de dados, optou-se pela Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), a qual reúne as teses e dissertações 

defendidas em todo o país e por brasileiros no exterior. Para a busca dos trabalhos relevantes, 

foram definidas as seguintes palavras chave a serem lançadas no string de busca: 

“internacionalização ensino superior”. A pesquisa foi realizada em „todos os campos‟, 

abrangeu um período de 10 anos (de 2006 a 2016) e considerou todas as áreas de 

conhecimento. Apesar de tratar-se de uma base de dados brasileira, trabalhos em outros 

idiomas também foram considerados. 

 Assim, foi realizada a busca e o armazenamento dos dados, o que resultou a princípio 

em 72 teses e dissertações. Para selecionar os trabalhos com possibilidade de responder às 

perguntas realizadas, primeiramente foi feita a leitura do título e palavras-chave. As teses e 

dissertações que apresentaram um título e palavras-chave que não fossem referentes ao 

assunto pesquisado, ou que apareceram em duplicidade na busca, foram excluídas, reduzindo 

o conjunto para 36 trabalhos.  

 Após está etapa, foi feita a leitura dos resumos a fim de verificar se as pesquisas 

selecionadas realmente são relevantes para a discussão do tema e excluir as que não 
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relacionam os elementos pesquisados ou os abordam de maneira superficial. Após este 

processo restaram 31 teses e dissertações para leitura avaliativa.  

 

 

Figura 2: Etapas de seleção das pesquisas relevantes. 

 
Fonte: Dados do estudo (2017). 

 

 

 Para a análise, os seguintes dados foram extraídos dos estudos selecionados e 

disponibilizados em uma planilha conforme o apêndice: Objetivos, estratégias de pesquisa, 

resultados e sugestões para estudos futuros. Além disso, foram observadas as semelhanças e 

diferenças entre os trabalhos, seus contextos de aplicação e principais teorias utilizadas de 

forma a compreender como o tema é explorado na literatura e suas possibilidades para estudos 

futuros. Abaixo, segue a lista dos trabalhos analisados. 

 

Quadro 1: Trabalhos selecionados para análise. 

TÍTULO AUTOR 

Avaliação da internacionalização no ensino superior: um estudo multicaso. Silva (2015) 

Internacionalização de ensino superior: estudo de casos em cursos de administração de 
instituições públicas de ensino superior. 

Christino (2013) 

Processo de internacionalização do ensino superior estudo de casos múltiplos em um sistema 

de ensino superior confessional internacional. 

Muckenberger 

(2014) 
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A internacionalização do ensino superior brasileiro: conceitos e características em instituições 

privadas de ensino superior. 
Vilalta (2012) 

Internacionalização da educação e formação de capital humano e cultural: Estudo com alunos 

intercambistas da Universidade de Fortaleza. 
Sena (2013) 

Mapeando os caminhos da internacionalização de instituições de ensino superior do Brasil. Souza (2008) 

Processo de internacionalização de instituições de ensino superior: estudo de caso na 

Universidade Federal de Santa Maria. 
Bulé (2015) 

Internacionalização da educação superior: Estratégias e ações da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná. 
Tavares (2006) 

O processo de internacionalização das instituições de ensino superior: um estudo de caso na 

Universidade Federal de Uberlândia. 
Batista (2009) 

Programa ciência sem fronteiras: uma avaliação da política pública de internacionalização do 

ensino superior sob a perspectiva do paradigma multidimensional. 
Cruz (2016) 

O processo de internacionalização do ensino superior: um estudo de caso da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. 
Mueller (2013) 

Ciência sem fronteiras: perspectivas da internacionalização e a experiência australiana. Cunha (2016) 

A internacionalização da educação superior: um estudo de caso da Universidade Federal de 

Santa Catarina. 
Laus (2012) 

Internacionalização da educação superior e política externa brasileira; estudo da criação da 

Universidade Federal da Integração Latino-America (UNILA). 

Brackmann 

(2010) 

Proposta de Balanced Scorecard para auxílio ao processo de gestão estratégica da 

internacionalização do ensino superior: um estudo de caso em universidades públicas. 
Rocha (2016) 

O programa de estudantes-convênio de graduação na Universidade Federal da Bahia: 

percepção dos estudantes PEC-G oriundos dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 
– anos 2009 – 2013. 

Souza (2015) 

Programa de licenciatura internacional na Universidade Federal de Uberlândia: limites e 

possibilidades. 
 Souza (2016) 

A internacionalização do ensino superior: estudo de caso sobre a mobilidade internacional de 

estudantes de graduação da Universidade Estadual Paulista - UNESP, Campus de França, no 

período de 2003 a 2014. 

Guimarães 

(2013) 

Os desafios da internacionalização profissional técnica: a experiência dos IFES. 
Delmaestro 

(2013) 

Formação de doutores no país e no exterior: impactos na internacionalização da ciência 

brasileira. 
Ramos (2014) 

Cooperação acadêmica internacional da Capes na perspectiva do programa ciência sem 

fronteiras. 
Silva (2012) 

Viagem de (auto) descobrimento: experiências de mobilidade estudantil de graduação no 

Programa ESCALA/AUGM/UFRGS. 
Costa (2014) 

O Programa ANDIFES de mobilidade acadêmica: uma mobilidade estudantil no sistema 

federal de ensino superior brasileiro. 
Braz (2015) 

Política educacional: percepções dos estudantes da área de engenharia elétrica e dos 

coordenadores do programa ciência sem fronteiras. 

Fernández 

(2016) 

Avaliação dos impactos de um programa de mobilidade acadêmica internacional: o caso 

Brasil-França, ao nível de graduação em ciências agrárias. 
Goes (2016) 

Acesso aos programas de mobilidade internacional no ensino superior: o caso da UFMG à luz 
de três experiências internacionais. 

Rezende (2015) 
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Circulação internacional de estudantes dos cursos de graduação: o caso UNICAMP. 
Anastácio 

(2014) 

La movilidad académica internacional en el posgrado: um estudio comparado entre 

doctorados em aducación de Brasil y México. 
Schlz (2016) 

A Universidade do século XXI: concepções, finalidades e contradições. Ferreira (2009) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

2.2 Análise e discussão dos resultados da análise 

 

 Apesar da presença da dimensão internacional nas universidades não ser um fenômeno 

recente, apenas nas últimas décadas o tema tem ganhado relevância no meio acadêmico. No 

cenário brasileiro, a discussão é ainda mais recente e vem ganhando mais atenção dos 

pesquisadores na medida em que a internacionalização passa a ser um dos principais objetivos 

das instituições de ensino superior nacionais.  

 Como pode-se observar na figura 3, houve um aumento significativo de pesquisas de 

mestrado e doutorado ao longo dos últimos 10 anos, principalmente a partir do ano de 2011 e 

com auge em 2016, ano em que foram publicados 10 trabalhos sobre o tema, o que indica um 

aumento no interesse em explorar a temática. 

  

Figura 3: Pesquisas publicadas por ano. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Estas pesquisas estão distribuídas em 17 instituições de ensino superior, sendo que a 

Universidade de São Paulo e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul sozinhas 

0

2

4

6

8

10

12

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Estudos publicados por ano



22 
 

representam 32% da origem destas pesquisas. O fato destas instituições, reconhecidas por sua 

qualidade, realizarem pesquisas recentes sobre o tema reforça a sua relevância acadêmica no 

contexto atual. Ainda, nota-se uma concentração dos estudos nas regiões sul e sudeste, 

correspondendo a 74% do total. 

 

Figura 4: Número de pesquisas por instituição de ensino superior. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Ao observar o programa de pós-graduação ao qual autores destas pesquisas pertencem, 

nota-se que a internacionalização do ensino superior é um tema pertinente em diversas áreas 

de estudo, tais como ciências sociais (BRACKMANN, 2010), relações internacionais 

(MUELLER, 2013), desenvolvimento regional (TAVARES, 2016) e políticas (RAMOS, 

2014; GUIMARÃES, 2016). O maior destaque, entretanto, é na área da educação e 

administração (tanto em âmbito público como privado). Os 31 estudos são compostos de 22 

dissertações e 9 teses.  
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Tabela 1: Número de pesquisas por área de conhecimento. 

ÁREA DO CONHECIMENTO NÚMERO DE 

PESQUISAS 

Administração de empresas e organizações; gestão e negócios; 

administração pública 

13 

Estudos em educação 12 

Políticas 2 

Ciências sociais 1 

Relações internacionais 1 

Desenvolvimento regional 1 

Estudos Interdisciplinares Sobre a Universidade 1 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Na área de administração de empresas e organizações, gestão e negócios e 

administração pública a internacionalização do ensino superior é abordada, tanto em 

instituições públicas como privadas, à luz dos processos de gestão, preocupando-se 

principalmente em entender como ocorre o processo de internacionalização a partir das 

estratégias, objetivos, motivações e ações realizadas por estas instituições, destacando os 

principais obstáculos, dificuldades e resultados (SOUZA, 2008; BATISTA, 2009; LAUS, 

2012; CHRISTINO, 2013; BULÉ, 2015).  

 Outros estudos focam aspectos mais específicos, tais como a avaliação do processo de 

internacionalização (SILVA, 2015), a implicação de intercâmbios na formação de capital 

humano e cultural (SENA, 2013), a avaliação do desempenho da internacionalização do 

ensino superior (ROCHA, 2016) e a análise de programas de mobilidade, como o Ciências 

Sem Fronteiras (CRUZ, 2016) e CAPES-BRAFAGRI (GOES, 2016). A mobilidade 

acadêmica e a criação de acordos de cooperação são as estratégias mais recorrentes das 

instituições analisadas nestas pesquisas. 

 Alguns estudos na área de educação, assim como os estudos em administração, 

também abordam as características do processo de internacionalização, sua implementação e 

desafios (SOUZA, 2016; DELMAESTRO, 2013; VILALTA, 2012), porém nesta área nota-se 

que há um maior enfoque nas contribuições da internacionalização para a formação dos 

estudantes que tem a oportunidade de desenvolver alguma atividade relacionada à este 

processo (CUNHA, 2016; FERNÁNDEZ, 2016; SCHULZ, 2016; COSTA, 2014) e na 

identificação do perfil destes estudantes, bem como na descrição de como se dá a participação 

dos discentes em programas de mobilidade acadêmica (BRAZ, 2015). 
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 A maioria dos estudos sobre a internacionalização do ensino superior seguem uma 

abordagem qualitativa (74%) ou combinam métodos qualitativos e quantitativos (19%). Já 

como estratégia de investigação, prevalece o estudo de caso. Tal escolha pode ser justificada 

pelo fato de que há consideráveis variações entre universidades em relação ao processo de 

internacionalização causadas pelas diferenças em suas estruturas, estratégias e culturas 

(BARTELL, 2003). 

 Quanto aos dados analisados nos estudos, os mesmos foram coletados principalmente 

de fontes primárias por meio de entrevistas semi-estruturadas com auxílio de roteiro de 

entrevista, por meio de observação participante e de dados secundários disponibilizados pelas 

instituições.  

  

2.3 Conclusões da revisão de literatura 

 

 A partir desta revisão da literatura foi possível identificar as principais características 

das pesquisas recentes sobre a internacionalização do ensino superior no cenário brasileiro. Os 

resultados dos estudos apontam para um fenômeno complexo, uma vez que envolve diversos 

atores e demanda uma série de recursos e competências das instituições de ensino superior.  

 Dessa forma, ganha destaque a preocupação com o planejamento estratégico (SILVA, 

2015; CUNHA, 2016) e com a implementação das ações de internacionalização dessas 

instituições. Nesse sentido, as universidades devem ser capazes de responder rapidamente às 

mudanças do ambiente e pensar seus objetivos de forma estratégica. 

  Dessa forma, esta revisão sistemática cumpriu o seu objetivo ao conduzir uma síntese 

de múltiplos estudos para responder às questões de pesquisa propostas. Tal mapeamento 

permitiu constatar que, embora o tema tenha ganhado relevância ao longo dos anos, ainda há 

aspectos que precisam ser explorados em outros estudos.  

 De maneira geral, os autores destas pesquisas sugerem a realização de mais estudos 

com foco na gestão e implementação das estratégias de internacionalização, explorar o tema 

em outras instituições e contextos de forma a possibilitar comparações, verificar os resultados 

da internacionalização sob a ótica dos diversos atores envolvidos (estudantes, professores, 

gestores) e identificar suas contribuições e desafios. 
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3 ASPECTOS TEÓRICOS DA INTERNACIONALIZAÇÃO DE IES 

  

Levando em consideração as contribuições teóricas acerca do tema, esta seção dedica-

se a apresentar os principais conceitos e as teorias que servirão de base para atender aos 

objetivos e questionamentos desta pesquisa. 

  

 3.1 Origem e conceito da internacionalização do ensino superior 

 

Apesar de só ganhar destaque no campo acadêmico nos últimos anos, a 

internacionalização do ensino superior é um fenômeno antigo que ocorre desde a fundação 

das primeiras Universidades Medievais no século XII (SANTOS, ALMEIDA, 2012; DAL-

SOTO, SOUZA, ALVES, 2014). Com o tempo, o desenvolvimento das cidades e as diversas 

transformações sociais causadas pelo processo de industrialização, especificamente no início 

do século XX, intensificou a implementação da internacionalização nas universidades 

(ALBINO, 2008).  

De certa forma, ao longo dos anos a internacionalização foi uma atividade 

influenciada pelas mudanças do ambiente. Durante a primeira guerra mundial, o governo 

tinha forte influência sobre as universidades, que passaram a ter uma orientação voltada para 

o próprio país (BORGES, AMAL, 2014). Já em outro momento histórico, após o fim da 

segunda guerra mundial, houve um aumento da mobilidade de estudantes para outros países 

(NOGUEIRA, AGUIAR, RAMOS, 2008). Observando o contexto atual, nota-se que nas 

últimas décadas houve um aumento expressivo das atividades de internacionalização em 

volume, escopo e complexidade (ALTBACH, KNIGHT, 2007). 

Apesar de ser uma atividade antiga e do aumento da sua importância ao longo dos 

anos, o termo internacionalização ainda é difícil de ser compreendido. Isso se dá pelo fato da 

internacionalização significar coisas diferentes em contextos diferentes e pelo fato de o termo 

ser utilizado de várias formas (por exemplo, na ciência política e relações governamentais), 

entretanto o termo só se tornou popular na área da educação no início da década de 1980 

(KNIGHT, 2003, 2004).  

As diversas definições, entendimentos e interpretações presentes na literatura refletem 

a riqueza e complexidade do fenômeno, porém ao mesmo tempo leva a confusão e 

enfraquecimento da legitimidade de seus benefícios para a educação superior (KNIGHT, DE 

WITT, 1997, P. 5). Nesse sentido, Knight e De Witt (1997) propuseram a seguinte definição: 
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“Internacionalização da educação é o processo de integração de uma dimensão 

internacional/intercultural nas funções de ensino, pesquisa e serviço das instituições 

(KNIGHT, DE WITT, 1997, p. 8)”.  

Alguns anos depois Knight (2003), diante das mudanças nas razões e meios de 

internacionalização do ensino superior, decidiu rever a sua definição para que ela pudesse se 

adequar ao contexto. Para o autor, a internacionalização precisa ser entendida em nível 

nacional/setorial e institucional. Assim, a seguinte definição foi proposta: 

“Internacionalização a nível nacional, setorial e institucional é definida como o processo de 

integração de uma dimensão internacional, intercultural ou global para o propósito, função ou 

entrega da educação de nível superior (KNIGHT 2003, p. 2)”. 

As políticas no nível institucional podem ser interpretadas no sentido restrito e no 

sentido amplo. O sentido restrito refere-se a prioridades e planos relacionados à dimensão 

internacional da missão da instituição e seus propósitos, valores e funções. Já o sentido amplo 

inclui planejamento e diretrizes com objetivo de analisar as implicações da 

internacionalização e o que deve ser feito (KNIGHT, 2004, p. 13). 

O nível nacional/setorial, por sua vez, engloba as políticas que afetam ou são afetadas 

pela dimensão internacional da educação, por exemplo, a área de relações exteriores, 

comércio, imigração, ciência e tecnologia e outras (KNIGHT, 2004, p. 10). Além de Knight, 

outros autores apresentaram definições para a internacionalização do ensino superior.  

Morosini (2006, p. 9) reforça a complexidade do conceito, uma vez que ele está 

relacionado a vários termos em diversas fases de desenvolvimento, que são: a) dimensão 

internacional (fase incidental); b) educação internacional (atividade organizada que aconteceu 

principalmente nos Estados Unidos entre a segunda guerra mundial e o fim da guerra fria; 

tinha razões políticas e de segurança nacional); e por fim c) a internacionalização da educação 

superior (processo estratégico com impacto na educação superior e diretamente ligado à 

globalização). 

O processo de internacionalização não é uma atividade isolada, mas sim um processo 

sistemático que envolve diferentes setores e atividades na universidade (MURPHY, 2007; 

AHMED, 2010, P. 16; BOSTROM, 2010, P. 16). Para Hudzik (2011, p. 6), ele pode ser visto 

como um “compromisso confirmado através da ação, para infundir as perspectivas 

internacional e comparativa através das missões de ensino, pesquisa e serviço da educação 

superior”.  Um resumo dos conceitos de internacionalização pode ser observado no quadro 2. 
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Quadro 2: Conceitos de internacionalização. 

CONCEITO DE INTERNACIONALIZAÇÃO AUTOR(ES) 

 

Internacionalização da educação é o processo de 

integração de uma dimensão 

internacional/intercultural nas funções de ensino, 

pesquisa e serviço das instituições. 

 

Knight, De Witt, (1997, p. 5). 

 

Internacionalização a nível nacional, setorial e 

institucional é definida como o processo de 

integração de uma dimensão internacional, 

intercultural ou global para o propósito, função ou 

entrega da educação de nível superior. 
 

Knight (2003). 

 

Uma série de políticas e programas implementados 

pelas universidades e governo para responder à 

globalização, por exemplo, o envio de estudantes 

para o exterior, a criação de um campus ou filial 

em outro país, o estabelecimento de parcerias 

internacionais, etc. 

 

Altbach, Reisberg e Rumbley (2009). 

 

Compromisso confirmado através da ação, para 

infundir as perspectivas internacional e 

comparativa através das missões de ensino, 
pesquisa e serviço da educação superior. 

 

Hudzik (2011, p. 6). 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Apesar de diferentes interpretações, uma visão geral acerca do processo foi 

desenvolvida ao longo do tempo. Mesmo assim, ainda há dúvidas sobre sua definição: Muitas 

vezes, a internacionalização é confundida com a globalização, como se vê na seção a seguir. 

 

3.1.1 Globalização e internacionalização 

 

Na produção científica sobre educação superior os termos internacionalização e 

globalização são confundidos frequentemente, o que reflete a necessidade de esclarecimento 

dos seus significados e princípios. Para Knight e De Witt (1997, p. 6), a globalização pode ser 

entendida como “o fluxo de tecnologia, conhecimento, pessoas, valores e ideias através das 

fronteiras afetando cada país de uma forma diferente, uma vez que cada nação possui sua 

própria história, tradições, cultura e prioridades”, ou seja, trata-se de um conceito abrangente, 

diverso e que induz a diferentes perspectivas de análises (CASTRO, 2011). 
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Altbach, Reisberg e Rumbley (2009) conceituam os dois termos no relatório da 

conferência mundial sobre educação superior da UNESCO. Para os autores, a globalização é 

uma realidade moldada por uma economia cada vez mais integrada ao mundo, novas 

informações e comunicações através do surgimento de uma rede de conhecimento 

internacional. Já a internacionalização é definida como uma série de políticas e programas 

implementados pelas universidades e governo para responder à globalização, por exemplo, o 

envio de estudantes para o exterior, a criação de um campus ou filial em outro país, o 

estabelecimento de parcerias internacionais, etc. 

Para Denman (2002), os dois termos apresentam semelhanças, porém reforça que a 

internacionalização nem sempre é dependente da globalização: 

 

A internacionalização, como um processo de divergência dentro da convergência da 

globalização, pode também, paradoxalmente, ir contra todo sentido do racionalismo 

econômico, simplesmente para abraçar, respeitar ou desafiar os valores, crenças e 

costumes de uma cultura única, mas internacional. Isso sugere que o processo de 

internacionalização pode influenciar e virar, sobreposição aos processos de 

globalização, com processos regionais de fragmentação e, em certos casos, com 

ambos. Os resultados podem se transformar em padrões semelhantes aos da 
globalização, que resultam em maior confusão entre os termos, mas a natureza 

evolutiva da internacionalização não é necessariamente dependente da 

globalização.” (DENMAN, 2002). 

 

 

Tanto a globalização como a internacionalização são realidades que afetam 

diretamente as políticas educacionais. Apesar de serem termos diferentes, ambos são ligados 

dinamicamente: Segundo Souza (2008) os dois fenômenos se complementam, uma vez que a 

globalização afeta o ensino superior de forma significativa e a internacionalização é um dos 

meios de responder aos desafios e oportunidades desse contexto. Para Knight e De Witt 

(1997), a globalização pode ser vista como um catalisador, enquanto que a 

internacionalização é a ligação entre duas ou mais nações. Nas palavras de Knight (2004, p. 

5), “a internacionalização está transformando o mundo da educação superior e a globalização 

está transformando o mundo da internacionalização”. 

 

3.2 A internacionalização em instituições de ensino superior 

 

As IES, como um espaço de construção do conhecimento e de formação de 

profissionais, deparam-se com diversos desafios, o que requer a revisão e atualização de suas 

estratégias para que elas possam acompanhar as demandas da educação global. Mais do que 
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formar indivíduos, as universidades também são importantes para o desenvolvimento da 

economia do conhecimento (ALBINO, 2008). 

O conhecimento e o capital humano dos indivíduos passam a ser cada vez mais 

valorizados e as IES devem atuar de forma a proporcionar a seus alunos as competências 

necessárias para atuar no mundo globalizado (STALLIVIERI, 2009, 2017). Alunos e 

professores precisam desenvolver uma visão global para que estejam preparados 

profissionalmente para encarar um mercado que é tanto dinâmico como competitivo. Assim, a 

internacionalização passa a ser vista como uma ação relevante para que as IES possam atingir 

melhores níveis de qualidade em relação a instituições nacionais e estrangeiras (PIVA, 

CUNHA, 2010). 

Quanto às formas que as instituições utilizam para a internacionalização, podem ser 

mencionadas a presença de estrangeiros, convênios com outros países, concessões de pesquisa 

internacional, projetos de pesquisas internacionais, a promoção de cursos de treinamento em 

outros país, entre outras (PIVA, CHUNHA, 2010, P. 4). 

Knight (2004) destaca que as estratégias de internacionalização devem ser 

compreendidas além da ideia de desenvolvimento de atividades internacionais no sentido 

geográfico, mas também como o desenvolvimento de programas e iniciativas organizacionais 

em nível institucional. O autor faz essa ressalva para ressaltar que atividades referentes ao 

processo de internacionalização ocorrem tanto no exterior como dentro da própria instituição. 

Por exemplo, através de atividades extracurriculares, criação de programas de mobilidade 

professor/aluno, educação online, criação de cursos internacionais e outras iniciativas 

(CASTRO, 2011). 

A cooperação acadêmica internacional tem sido uma das políticas e estratégias de 

desenvolvimento institucional mais utilizada pelas instituições de ensino superior para 

alcançar indicadores de excelência (BOAL, 2015). Como cooperação acadêmica entende-se, 

conforme Gornés (2001), as capacidades desenvolvidas pelas IES para relacionamento com 

outras instituições (acadêmicas, governamentais e sociais) com o fim de criar novas 

possibilidades e suprir necessidades de formação de profissionais para que sejam capazes de 

se adaptar e atuar com eficiência na nova realidade global. (GACEL-ÁVILA, 2000). 

A mobilidade de alunos e professores também é destacada como um dos temas 

centrais da internacionalização. Segundo Morosini e Corte (2018, p. 101), além do 

desenvolvimento de acordos de cooperação internacional, a educação superior brasileira está 

dimensionada nos processos de intercâmbio estudantil, migração de estudantes e 
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desenvolvimento de programas de mobilidade estudantil, tais como o Programa ESCALA e o 

Ciências sem Fronteiras.  

No âmbito da cooperação internacional, Morosine (2017) destaca que a 

internacionalização do ensino superior pode ser compreendida em dois modelos. O primeiro 

deles é o de Cooperação Internacional Tradicional (CIT), que é caracterizado por relações de 

competitividade entre as instituições de educação superior. O segundo modelo, proposto por 

Didriksson (2005), considera a Cooperação Internacional Horizontal (CIH), o qual tem como 

base a solidariedade e a consciência internacional. Segundo Morosine (2017), nas instituições 

de ensino superior brasileiras predomina o modelo de Cooperação Internacional Tradicional, 

entretanto políticas e ações têm sido direcionadas para o aumento da cooperação Sul-Sul. 

Vilalta (2012) ao estudar as características da internacionalização de IES 

privadas(especificamente a Universidade Anhembi Morumbi - UAM, Universidade 

Presbiteriana Mackenzie - UPM, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP, 

Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM), constatou que este processo traz 

capacitação e novos conhecimentos aos alunos, além de que, em um plano maior, pode trazer 

maior desenvolvimento econômico e social ao país. Foi identificado pelo autor que todas as 

instituições analisadas ainda estão nos estágios iniciais de internacionalização. Quanto aos 

meios de internacionalização identificados, estes se caracterizam principalmente, pela 

mobilidade de alunos e professores (VILALTA, 2012). 

Segundo Castro e Cabral (2012), a mobilidade estudantil não é um fenômeno recente, 

mas que vem se reestruturando junto ao processo de globalização e de acordo com as novas 

estratégias e perspectivas de internacionalização do ensino superior. Segundo os autores, não 

só no Brasil, mas também no contexto da América Latina, o processo de internacionalização 

pela perspectiva da mobilidade estudantil ainda é embrionário. Entretanto, uma série de 

estratégias passaram a ser adotadas para melhoria da mobilidade de estudantes. 

Ainda em relação à mobilidade, Zanchet, Selbach e Vighi (2017), ao estudar a 

implantação do processo de internacionalização de duas universidades do Extremo-Sul do 

País, constataram que havia uma maior aproximação com países europeus do que com países 

vizinhos (latino-americanos). Os autores também identificaram que a visão de qualidade 

estava voltada para aspectos quantitativos, tais como o número de acordos internacionais. 

Baseados nos mitos da internacionalização de Knight (2011), os autores compreendem que 

esta não é uma visão coerente, uma vez que números não necessariamente refletem qualidade. 
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Apesar de o processo de internacionalização fazer parte da estratégia institucional e da 

estrutura organizacional ser adequada para este fim, é importante destacar que as estratégias 

devem ser continuamente reforçadas, de forma que as IES estejam prontas para encarar os 

novos desafios e aproveitar as oportunidades de internacionalização proporcionadas pelo 

panorama global (STALLIVIERI, 2009). 

Estudos voltados para o cenário brasileiro também evidenciaram a internacionalização 

como um fenômeno recente e pouco estruturado, o que requer dos gestores maiores 

conhecimentos em assuntos internacionais (BATISTA, 2009; MUELLER, 2013). Por isso, o 

processo deve ser visto não apenas sob a ótica de atingir as perspectivas pedagógicas, mas 

também pela lente da gestão para que os resultados alcançados sejam satisfatórios. 

 Ao tentar compreender a internacionalização do ensino superior, deve-se ter em mente 

que os resultados e desafios das universidades podem apresentar variações consideráveis 

devido a diversos fatores, tais como a estrutura (hierarquia de autoridade, padrões de 

comunicação, interações e coordenação), estratégia (ações, planos para alcançar os objetivos 

organizacionais), campo de estudo e cultura (BARTELL, 2003). 

Além disso, as universidades se distinguem da maioria das organizações por 

apresentar uma série de características particulares que influenciam diretamente em sua 

cultura (SPORN, 1996), tais como:  

 

 Objetivos, padrões de ensino, pesquisa e serviço e meios para alcançá-los diferentes;  

 Orientação voltada para as pessoas englobando um numeroso grupo de stakeholders 

(estudantes, executivos, empresas, pesquisadores, etc.);  

 Dificuldade para desenvolver um padrão para entrega dos serviços, comprometendo o 

alcance das metas;  

 Dificuldade nos processos de tomada de decisão devido ao envolvimento e aos 

múltiplos interesses tanto da parte acadêmica como do administrativo;  

 Vulnerabilidade ao seu meio ambiente, tais como mudanças na política, condições 

econômicas, sociais e tecnológicas. 

 

Outro aspecto delicado acerca da internacionalização de IES diz respeito à avaliação 

de sua qualidade. Embora os benefícios da internacionalização dessas instituições possam ser 

(e são) medidos quantitativamente através de diversos indicadores (número de estudantes 

internacionais, professores estrangeiros, acordos institucionais, projetos de pesquisa, etc), 
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estes dados não são capazes de captar fatores humanos, tais como o desempenho dos alunos, 

professores e comunidade acadêmica como um todo (KNIGHT, 2011, p. 15). Por tudo isso é 

justificada a necessidade de aprofundar os estudos da internacionalização do ensino superior 

sob a ótima da gestão deste processo. 

 

3.3 Razões para a internacionalização do ensino superior 

 

Existem diversas razões e motivações para integrar a dimensão internacional ao ensino 

superior, porém elas podem ser apresentadas em quatro grupos: razões sociais/culturais, 

políticas, acadêmicas e econômicas (KNIGHT, DE WIT, 1997). Entretanto, de acordo com 

Knight (2004, p. 18), embora essas categorias genéricas ainda sejam úteis para analisar as 

razões da internacionalização, as mudanças significativas na natureza e prioridade de cada 

categoria precisam ser observadas.  

Assim, o autor apresenta as razões para a internacionalização existentes para cada 

categoria (em nível nacional e institucional), mas também razões emergentes que não se 

encaixam perfeitamente em nenhum grupo, por exemplo: desenvolvimento de recursos 

humanos, alianças estratégicas, razões comerciais, construção da nação e desenvolvimento 

social e cultural. 

Apesar de suas diferenças, pode ser observada uma estreita ligação entre o nível 

nacional e institucional, porém esta relação depende do quanto o processo de 

internacionalização é um processo bottom-up ou top-down (KNIGHT, 2004).  
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Figura 5: Razões para a internacionalização segundo Knight (2004). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Knight (2004). 

 

 Albino (2008, p. 116), por sua vez, também identificou fatores externos que levaram à 

definição do objetivo de internacionalização da Universidade de Lisboa como um fim 

estratégico: 

 A interdependência dos Estados na Sociedade da Informação e da criação de redes de 

cooperação; 
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 O aumento da participação da ciência em projetos globais, resultado da criação de 

organizações multilaterais e da associação de países em projetos conjuntos; 

 A mobilidade crescente de investigadores, docentes e alunos universitários decorrentes 

de programas bilaterais e multilaterais de intercâmbio e de desenvolvimento; 

 O aparecimento de uma concepção de mercado no setor da educação superior, criando 

nichos de mercado em torno da produção científica e da avaliação externa das 

universidades; 

 A importância atribuída aos princípios de prestígio das universidades, da sua 

eficiência, qualidade e excelência. 

 Marmolejo (2010) aponta que, em todo o mundo, há, de uma forma geral, cinco 

principais motivos para a internacionalização de uma instituição de ensino superior. São eles, 

em ordem de importância:  

 Melhorar a preparação dos alunos;  

 Internacionalizar o currículo;  

 Melhorar o perfil internacional da instituição;  

 Fortalecer a pesquisa e a produção do conhecimento; e 

 Diversificar seus professores e funcionários. 

No entanto, variações significativas são encontradas quando regiões diferentes são 

comparadas. Como pode-se observar, as razões para a internacionalização do ensino superior 

não são estáticas, mas sim variam de acordo com o contexto histórico. Por exemplo, durante a 

guerra fria o governo dos Estados Unidos, antiga URSS e Reino Unido encorajaram a vinda 

de estudantes estrangeiros para suas universidades através de bolsas de estudos e 

financiamento para alcançar objetivos geopolíticos (HEALEY, 2007, P. 2). 

Atualmente, a aproximação das culturas, os relacionamentos econômicos e as novas 

tecnologias são realidades que exigem o desenvolvimento de uma perspectiva global. 

Desenvolver a capacidade de atuar em um cenário contingencial, complexo e abrangente 

como este parece ser a principal razão para promover ações de internacionalização. Nas 

palavras de Bartell (2003), "a competência internacional em um mundo de fronteiras abertas 

tornou-se uma necessidade generalizada e não uma opção para o nível de elites sociais, como 

era no passado". 

 A internacionalização do ensino superior, ao mesmo tempo em que é urgente e 

necessária, é citada na literatura como um processo que pode trazer diversos benefícios para a 

instituição e para o país. Dentre eles, Schwartzman (2003) cita que a internacionalização pode 
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trazer para as IES novas metodologias, materiais didáticos, práticas que possam melhorar o 

ensino e outras experiências e oportunidades que não seriam possíveis sem transpor as 

fronteiras nacionais.  

 A internacionalização do ensino superior também está ligada ao desenvolvimento das 

nações, uma vez que os países que acolhem os estudantes recebem mão de obra qualificada e 

oportunidade de aprendizado. Do outro lado, o país que envia estudantes tem como 

contrapartida a experiência obtida pelos alunos para desenvolver suas capacidades internas e 

desenvolver links rentáveis com centros avançados de alta tecnologia e pesquisa 

(SCHWARTZMAN, 2003). 

 Ainda, a internacionalização possibilita às IES o aumento de sua visibilidade nacional 

e internacional, o aproveitamento das forças institucionais através de parcerias estratégicas, 

ampliação da comunidade acadêmica e avaliação de suas atividades, mobilização de recursos 

intelectuais internos, adição de resultados importantes de aprendizagem contemporânea à 

experiência dos alunos e desenvolvimento de fortes grupos de pesquisa (HÉNARD, 

DIAMOND, ROSEVEARE, 2012).  

 Se de um lado há diversas razões e benefícios que levam à internacionalização, do 

outro há riscos e desafios na sua gestão que devem ser superados (SCHWARTZMAN, 2003; 

HÉNARD, DIAMOND, ROSEVEARE, 2012).    

 

3.4 Desafios da gestão da internacionalização de IES 

 

 O processo de internacionalização requer a aplicação de estratégias e, 

consequentemente, que as universidades sejam capazes de se adaptar rapidamente ao 

ambiente. Além de ações como o planejamento estratégico, para confrontar os desafios 

impostos é essencial a compreensão e gerenciamento da cultura organizacional (SPORN, 

1996).  

Cameron e Freeman (1991), ao comparar 334 instituições de ensino superior, 

verificaram que o tipo de cultura presente nessas instituições, assim como outros atributos, 

tem uma importante relação com a eficácia organizacional. Sporn (1996) ao propor uma 

tipologia que permite posicionar as universidades a respeito da forma e orientação da cultura 

organizacional, corrobora com esta ideia.  

Para o autor, as instituições de ensino superior que possuem uma cultura forte são 

mais bem sucedidas do que as que possuem uma cultura fraca, e aquelas que têm uma cultura 
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voltada para o exterior são mais capazes de se adaptar às mudanças do ambiente. A adaptação 

é um dos principais aspectos do processo de mudança organizacional e inovação, que são 

etapas necessárias para o processo de internacionalização (BARTELL, 2003).   

É recomendado que as instituições estejam preparadas para administrar o processo de 

forma a alcançar seus benefícios e administrar seus riscos. Nesse sentido, Hénard, Diamond e 

Roseveare, (2012) defendem que a IES devem examinar como a estratégia internacional da 

instituição pode ser alinhada com políticas nacionais, envolver stakeholders relacionados com 

as estratégias internacionais da instituição e definir a estrutura e os instrumentos para 

avaliação dos impactos da internacionalização.  

Para os autores, a internacionalização pode ser gerenciada de maneira mais efetiva se a 

instituição: (1) compreender o ambiente (interno e externo); (2) desenvolver uma abordagem 

estratégica; (3) otimizar a implementação e (4) monitorar e avaliar o processo (HÉNARD, 

DIAMOND, ROSEVEARE, 2012). 

Para se adaptar às demandas do mundo globalizado, as universidades enfrentam 

desafios tanto de ordem externa como interna. No âmbito externo, um dos grandes desafios é 

lidar com recursos financeiros limitados, uma vez que o envio de estudantes ao exterior é uma 

ação de alto custo, e o desenvolvimento de políticas públicas sustentáveis para ampliar as 

atividades de internacionalização (MESQUITA, MARIN, DINU, 2016). 

No âmbito interno, destaca-se a institucionalização de processos informais (por 

exemplo, a internacionalização por meio de redes de relacionamento dos docentes) (DUARTE 

et al, 2012); a criação de uma infraestrutura adequada (BORGES, AMAL, 2014); o 

desenvolvimento de língua estrangeira e habilidades cross-cultural dos estudantes, 

desenvolver a cooperação com outras instituições estrangeiras, capacitar funcionários para 

atividades internacionais (HÉNARD, DIAMOND, ROSEVEARE, 2012); incentivar a 

comunidade acadêmica (professores em especial) a participar de ações na direção da 

internacionalização e flexibilizar o currículo para incorporar novas experiências (ZANCHET; 

SELBACH, VIGUI, 2017, p. 477). 

Uma vez que o processo de internacionalização envolve custos altos, as universidades 

devem estar atentas quanto ao controle da qualidade dos cursos que são vinculados e as 

credenciais de instituições estrangeiras, pois a não constatação dos requisitos de qualidade 

desejáveis pode incorrer em um risco para a instituição (SCHWARTZMAN, 2003).  

Outra preocupação diz respeito à “fuga de cérebros”, ou seja, quando o estudante não 

permanece em seu país de origem. Este fato é preocupante principalmente quando as bolsas 
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de estudo no exterior são pagas com recursos públicos, por isso, é relevante a avaliação 

constante dos resultados do processo de internacionalização. 

 

3.5 Modelos de análise da internacionalização do ensino superior 

 

 A análise do processo de internacionalização do ensino superior pode ser realizada 

com o auxílio de diversos modelos, os quais têm como objetivo reunir variáveis que 

incorporam o fenômeno para construir um esquema capaz de expressar as possíveis 

abordagens, estratégias e revisões do processo (CHRISTINO, 2013, P. 51). Dentre os 

modelos mais populares na literatura, estão Knight (1994), Rudzki (1995), Van Der Wende 

(1996), Davies (2001) e Alon e McAllaster (2009), sendo que cada um deles apresenta suas 

particularidades. 

 Destes, destaca-se o modelo de Knight (1994), denominado „ciclo de 

internacionalização‟. Para o autor, a internacionalização não é um processo linear, mas sim 

um ciclo que envolve seis fases conectadas entre si e que possuem flexibilidade para serem 

ajustadas conforme necessário. Essas fases são: conscientização, engajamento, planejamento, 

operacionalização, análise/revisão e fortalecimento. Através destas fases, integradas à 

dimensão internacional, o modelo propõe um ciclo de avaliação e aprimoramento contínuo. É 

importante destacar que a cultura organizacional é de grande importância para a integração 

destas fases. 

 A conscientização refere-se à percepção do quanto a internacionalização é capaz de 

gerar impactos importantes para a instituição. Todos os atores devem estar envolvidos em 

discussões acerca das estratégias, desafios e resultados da internacionalização. Porém, a 

conscientização sozinha não é suficiente se não houver engajamento, que é o 

comprometimento dos gestores com o processo (KNIGHT, 1994). 

 O planejamento deve formalizar os objetivos organizacionais de maneira clara e a 

operacionalização diz respeito à realização de atividades e serviços, identificação de fatores 

dentro da instituição que possam favorecer ou dificultar o processo e criação de princípios 

norteadores para a política de internacionalização (SILVA, 2015). 

 A etapa de revisão consiste na avaliação e monitoramento constante para o aumento da 

qualidade. Por fim, o fortalecimento busca reconhecer e recompensar as pessoas envolvidas 

no processo. Cada vez que uma etapa é alcançada, a etapa anterior deve ser revisada.  
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Figura 6: Ciclo de internacionalização. 

 

Fonte: Adaptado com base em Knight (1994). 

 

 Alguns anos após a criação do modelo do ciclo de internacionalização, Van Der 

Wende (1997) incorporou a análise dos fatores internos e externos à instituição, a etapa de 

implementação das estratégias e a análise dos efeitos de integração (impactos no ensino, 

pesquisa e extensão universitária). Dessa forma, o modelo foi atualizado por Knight para 

agregar também esses fatores. 
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Figura 7: Modelo do ciclo de internacionalização atualizado. 

 

Fonte: Adaptado com base em De Wit (2002). 

 

 Nesta pesquisa, optou-se pelo uso do modelo do ciclo de internacionalização para 

análise do processo de internacionalização do ensino superior. Tal escolha justifica-se pelo 

fato deste modelo apresentar uma visão ampla acerca do processo de internacionalização e por 

sua possibilidade de ser aplicado em diferentes contextos universitários em comparação com 

os outros modelos elaborados.  
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4 METODOLOGIA 

 

Considerando que uma pesquisa pode ser definida como “um conjunto de processos 

sistemáticos, críticos e empíricos aplicados no estudo de um fenômeno (SAMPIERI, 

COLLADO, LUCIO, 2013, p. 30)”, esta seção tem como objetivo descrever os procedimentos 

metodológicos utilizados com a finalidade de atender aos objetivos propostos e ao problema 

de pesquisa. 

Quanto à sua natureza, esta pesquisa é caracterizada pelo enfoque qualitativo, uma vez 

que esta abordagem demonstra várias perspectivas sobre o objeto a partir de significados 

sociais subjetivos relacionados a ele (FLICK, 2009). Assim, a pesquisa qualitativa leva em 

consideração as diferenças entre os pontos de vista e as práticas no campo, uma vez que esses 

elementos variam conforme a perspectiva e o contexto social ao qual estão relacionados. A 

escolha dessa abordagem justifica-se pelo fato desta pesquisa buscar compreender aspectos 

relacionados à internacionalização de IES, o que não requer a mensuração de dados, mas sim 

uma interpretação acerca da dimensão estratégica deste processo. 

Quanto ao alcance, a pesquisa é caracterizada como descritiva e exploratória, uma vez 

que busca descrever as ações de internacionalização da UFRN. De acordo com Sampieri, 

Collado e Lúcio (2013), os estudos descritivos são úteis para especificar a caracterização de 

processos, grupos, objetos ou qualquer fenômeno que possa ser submetido a uma análise sem 

estabelecer relações entre as variáveis envolvidas. Segundo os autores, a importância dos 

estudos descritivos reside em mostrar os ângulos ou dimensões de um fenômeno, 

acontecimento, comunidade, contexto ou situação. 

 

4.1 Técnica de entrevistas 

 

Realizar perguntas para obter respostas não parece ser uma tarefa difícil a primeira 

vista, porém, a palavra falada ou escrita sempre tem um resíduo de ambiguidade independente 

do cuidado com perguntas, relatórios e codificação das respostas (FONTANA, FREY, 1994). 

Mesmo assim, a entrevista tem sido utilizada a mais de um século como ferramenta básica 

para colher informações no campo das ciências sociais (DENZIN, 2001). Para Godoy (1995), 

a entrevista passou a ser mais aceita, do ponto de vista metodológico, na década de 50 a partir 

da realização de diversos trabalhos que travavam de seus vários aspectos, tais como pontos 

fortes, fraquezas e possibilidades de utilização. 
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Na administração, Zanelli (2002) defende a utilização de entrevistas nos estudos do 

comportamento humano em organizações, pois para o autor "pela linguagem, podem-se 

revelar processos sociais e psicológicos que interessam, mais amplamente, aos estudos 

organizacionais”. Uma vez que as entrevistas buscam, de modo geral, capturar aspectos 

subjetivos dos indivíduos, elas podem ser utilizadas de várias formas dentro do campo da 

administração. Por exemplo, para explorar pontos de vista, experiências, crenças e/ou 

motivações dos indivíduos sobre questões específicas no campo organizacional (OLIVEIRA, 

MARTINS, VASCONCELOS, 2012). 

Zanelli (2002) conceitua entrevista, de um modo simples, como uma “conversação 

com um propósito”, já Denzin (2001) evidencia a sua complexidade ao ressaltar que “a 

entrevista provoca interpretações do mundo, pois é em si um objeto de interpretação”. Para o 

autor, “as entrevistas são parte da conversa dialógica que liga todos nós, para esta comunidade 

moral maior (...) Elas transformar a informação em experiência compartilhada (DENZIN, 

2001).” 

Nessa perspectiva, Fontana e Frey (1994) destacam que as entrevistas possuem uma 

grande variedade de formas e meios de utilização, sendo as mais comuns a entrevista 

individual, cara a cara e com interação verbal. No entanto, os autores apresentam outras 

possibilidades: entrevista de grupo, por correspondência, questionários auto-administrados e 

pesquisas por telefone. Quanto a sua classificação, para os autores as entrevistas podem ser do 

tipo: estruturadas, semi-estruturadas e não estruturadas. 

Fontana e Frey (1994) definem a entrevista estruturada como uma situação em que um 

entrevistador questiona cada respondente com base em uma série de questões preestabelecidas 

e com categorias de resposta limitadas. Ou seja, há pouca flexibilidade tanto para o 

entrevistador realizar perguntas como para o respondente discorrer sobre determinada 

questão.  

 A entrevista não estruturada, ao contrário da entrevista estruturada, proporciona uma 

maior amplitude ao não impõe nenhuma categorização que possa limitar o campo de 

investigação. Isso justifica-se pelo fato deste tipo de entrevista seu utilizada para explicar o 

comportamento de membros da sociedade de maneira complexa(FONTANA, FREY, 1994). 

 

 

 

 



42 
 

4.1.1 Entrevista semi-estruturada 

 

 A entrevista semi-estruturada formula questões na medida em que o sujeito discorre e 

verbaliza seus pensamentos, tendências e reflexões (ROSA, ARNOLDI, 2008, p. 30). 

Segundo Gil et al (2008), este tipo de entrevista permite que o entrevistador e o entrevistado 

discutam uma ideia ou resposta em mais detalhes, contribuindo para a descoberta de questões 

importantes não previstas pelos pesquisadores. Apesar de não apresentar um questionário 

padronizado, é necessário que um roteiro com tópicos selecionados seja elaborado. Para Rosa 

e Arnoldi (2008), este tipo de questionamento é mais profundo e subjetivo.  

Flick (2009) ressalta que este tipo de entrevista tem atraído o interesse de 

pesquisadores, o que tem levado à sua maior utilização. Para isso, isso se dá pelo fato de que é 

mais provável que os pontos de vista dos sujeitos entrevistados sejam expressos em uma 

situação de entrevista com um planejamento aberto do que em uma entrevista padronizada ou 

com questionário. Por isso, para os fins desta pesquisa, opta-se pelo uso da entrevista semi-

estruturada. 

 

4.2 Análise documental 

 

Segundo Flick (2009, p. 231), a análise de documentos pode ser utilizada como 

método complementar ou autônomo, no entanto, o pesquisador deve observar as seguintes 

questões ao optar por este método: quem produziu os documentos, com que objetivo, sua 

autenticidade (o documento é genuíno ou origina-se de outro?), credibilidade (confiabilidade 

do produtor do documento), representatividade (tipicidade) e significação (diz respeito aos 

diferentes significados que podem ser atribuídos aos documentos). 

O autor também recomenda que se evite manter o foco apenas no conteúdo dos 

documentos sem levar em consideração o contexto e a função destes, uma vez que eles são 

meios para a construção de uma versão específica de um evento ou processo. Apesar do uso 

de documentos na pesquisa qualitativa apresentar alguns problemas (dificuldade em 

relacionar o conteúdo com o seu significado e de encontrar meios para sua utilização), Flick 

(2009) também ressalta vantagens na utilização desse meio como dado: 

 

Analisar um documento é, muitas vezes, um modo de utilizar métodos não 

intrusivos e dados produzidos com finalidades práticas no campo em estudo. Isso 

pode abrir uma perspectiva nova e não-filtrada sobre o campo e seus processos. Por 
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isso, os documentos muitas vezes permitem que se vá além das perspectivas dos 

membros no campo (FLICK, 2009, p. 236). 
 

 

 Nesta pesquisa, a análise documental será utilizada como forma de triangulação dos 

dados. Nas palavras de Tuzzo e Braga (2016), "a triangulação prevê os diversos ângulos de 

análise, as diversas necessidades de recortes e ângulos para que a visão não seja limitada e o 

resultado não seja restrito a uma perspectiva".  Ou seja, permite ao pesquisador analisar os 

seus dados em mais de uma fonte, o que agrega confiabilidade à pesquisa.  

Neste caso, os documentos analisados para atender aos objetivos desta pesquisa são os 

mais recentes disponibilizados pela UFRN: O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

do período 2010-2019; o relatório final de proposta de atualização das metas do PDI-UFRN 

para o período 2015-2019 e o relatório de gestão de 2017. Todos os documentos estão 

disponíveis no site da UFRN.  

O PDI é definido pelo Ministério da Educação (MEC) como um documento que define 

a missão da instituição de ensino superior e as estratégias para atingir suas metas e objetivos. 

O documento contempla também um cronograma e a metodologia de implementação dos 

objetivos observando a coerência e a articulação entre as diversas ações e a manutenção de 

padrões de qualidade. Os demais documentos complementam com dados estatísticos e 

resultados obtidos. 

 

4.3 Instrumento de coleta de dados 

 

 Para a realização das entrevistas foi elaborado um roteiro de entrevista para os 

gestores com 21 perguntas. Para sua construção, foram considerados os aspectos teóricos 

sobre o tema e, especificamente, o modelo do ciclo de internacionalização de Knight (1994) 

atualizado por Van Der Wende (1997). 

Uma questão importante que deve ser observada ao optar pela coleta de dados por 

meio de entrevistas é selecionar com cuidado os participantes, de forma que eles tenham 

legitimidade e conhecimento amplo para tratar do assunto em questão. Nesta pesquisa foram 

entrevistados quatro gestores da SRI, uma vez que são pessoas que estão diretamente ligadas 

às estratégias e processos relacionados à internacionalização da UFRN. As entrevistas foram 

realizadas em três momentos distintos e tiveram duração de 35 a 43 minutos. Foi utilizado um 

gravador para registrar as conversas, que posteriormente foram transcritas. Após a transcrição 
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o conteúdo foi dividido em categorias de análise conforme os procedimentos da análise de 

conteúdo e auxílio do software IRAMUTEQ.  

É importante ressaltar que os aspectos éticos para condução da pesquisa foram 

seguidos, tais como solicitar autorização para gravar as conversas e garantia da não 

identificação do nome dos respondentes, que são citados aqui como “Gestor 1”, “Gestor 2”, 

“Gestor 3” e “Gestor 4”. As solicitações para a realização das entrevistas foram feitas por e-

mail e com a apresentação de um termo formal descrevendo a necessidade dessas 

informações. 

 

4.4 Estudo de caso 

 

Como estratégia de pesquisa, foi utilizado o estudo de caso. Segundo Yin (2005), o 

estudo de caso é utilizado para contribuir com o conhecimento acerca de fenômenos 

individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupo. Em outras palavras, uma das 

principais contribuições do estudo de caso reside na possibilidade de fornecer uma 

compreensão de fenômenos sociais complexos, o que se mostra adequado para os objetivos 

desta pesquisa. 

Ao considerar utilizar o estudo de caso, primeiramente deve ser observado qual o 

problema de pesquisa. Segundo Yin (2005), questões de pesquisas concentradas em questões 

do tipo “como” e “por que”, que não exigem controle sobre eventos comportamentais e que 

focalize em eventos contemporâneos podem ser mais adequadas para serem respondidas por 

estudos de caso.  
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Quadro 3: Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa. 

 

Fonte: COSMOS Corporation, in: Yin (2005) 

 

 Outra característica forte do estudo de caso é a possibilidade de utilizar vários meios 

de coletas de dados: documentos, artefatos, entrevistas, observações e outros. Quantos aos 

tipos, pode ser considerado estudo de caso único ou múltiplo. Para Yin (2005), a utilização de 

mais de um estudo de caso é sempre recomendada (desde que não fuja ao problema de 

pesquisa), pois assim os resultados podem ser mais ricos e permitir contrastes ou a 

identificação de pontos em comum.  

 Conforme Godoy (2006), o estudo de caso pode ser caracterizado como descritivo, 

interpretativo ou avaliativo. Ao apresentar um relato detalhado de um fenômeno social, o 

estudo de caso é descritivo. Se, além de uma rica descrição, ele for capaz de desenvolver 

categorias conceituais e buscar padrões, ele também é interpretativo. O estudo de caso 

avaliativo, por sua vez, busca gerar dados e informações para julgar resultados e a efetividade 

de um programa. 

 Ainda, a autora apresenta uma série de princípios úteis para a estratégia de estudo de 

caso, que estão resumidos a seguir: 

 

 A análise tem início com a coleta de dados ou é cíclica; 

 O processo de análise é sistemático e abrangente, mas não rígido; 

 A análise dos dados inclui também uma atividade reflexiva; 

 Os dados devem ser divididos em unidades relevantes; 
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 Ao formar categorias, o material deve ser agrupado conceitual e fisicamente, de 

maneira indutiva; 

 A comparação deve ser utilizada em todas as tarefas intelectuais durante a análise; 

 As categorias são flexíveis, uma vez que são derivadas de dados e devem se acomodar 

a eles; 

 A manipulação dos dados é uma tarefa eclética, o pesquisador deve ter envolvimento 

criativo; 

 Os procedimentos não são mecanicistas; 

 O resultado da análise é uma síntese de nível mais elevado. 

 

Nesta pesquisa, foi realizado um estudo de caso único e do tipo descritivo com uma 

instituição de ensino superior pública que realiza atividades de internacionalização: A UFRN. 

 

4.5 Análise dos dados 

 

As entrevistas foram analisadas por meio da técnica de análise de conteúdo, conforme 

Bardin (2011) com o auxílio do software IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), que viabiliza diferentes tipos de 

análise de dados textuais, desde aquelas bem simples, como a lexicografia básica (cálculo de 

frequência de palavras), até análises multivariadas (classificação hierárquica descendente, 

análises de similitude) (CAMARGO, JUSTO, 2013). Conforme é colocado por Camargo e 

Justo, o sotfware é gratuito, desenvolvido sob a lógica da open source, licenciado por GNU 

GPL (v2), e ancora-se no ambiente estatístico do software R e na linguagem python. 

Inicialmente o IRAMUTEQ foi desenvolvido para o francês e passou a ser utilizado no Brasil 

a partir de 2013. Devido às suas funções, o software é adequado para pesquisas da área de 

ciências humanas e sociais, uma vez que a utilização de dados verbais transcritos é bastante 

comum nesse campo de estudo.  

Para a realização da análise de conteúdo, Flick (2009) destaca as seguintes etapas 

propostas por Mayring: (1) definir o material e selecionar entrevistas ou partes relevantes; (2) 

analisar o processo de coleta de dados; (3) caracterização formal do material; (4) análise dos 

textos selecionados. Já Bardin (2011) considera as seguintes etapas: (1) pré-análise; (2) 

exploração do material ou codificação; (3) tratamento dos resultados, inferência e 
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interpretação. Para efeito desta pesquisa, foram consideradas as etapas definidas por Bardin 

(2011). 

A pré-análise tem como objetivo sistematizar as ideias iniciais (BARDIN, 2011, P. 

121). Nesta etapa foi realizada a transcrição dos áudios das entrevistas com os gestores e a 

leitura flutuante do texto com o objetivo de ter uma visão geral sobre o conteúdo. 

A exploração do material consiste na aplicação sistemática das decisões tomadas, que 

pode ser operações de codificação, decomposição ou enumeração (BARDIN, 2011, P. 127). A 

partir do corpus textual formado pelo conjunto de entrevistas realizadas e com o auxílio do 

IRAMUTEQ o material de análise foi codificado e categorizado. 

Na etapa de tratamento dos resultados obtidos e interpretação, os dados devem deixar 

sua forma bruta e assumir significados válidos para que o pesquisador possa propor 

inferências e adiantar interpretações a respeito dos objetivos previstos ou de outras 

descobertas inesperadas (BARDIN, 2011, P. 127). Nesta última etapa as informações 

processadas na fase anterior são analisadas e interpretadas para gerar os resultados desta 

pesquisa. 

 O quadro a seguir apresenta o delineamento metodológico desta pesquisa, ligando a 

pergunta problema e os objetivos à metodologia utilizada e as suas respectivas categorias de 

análise (conforme análise realizada pelo IRAMUTEQ). 
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Quadro 4: Quadro metodológico 
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Fonte: Dados do estudo (2018). 
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Para que a pesquisa seja coerente, é necessário que a abordagem e técnica de coleta de 

dados escolhida seja capaz de responder ao problema de pesquisa e que os objetivos da 

pesquisa tenham respaldo teórico. Uma vez que, ao final da pesquisa, todos os objetivos 

devem ser cumpridos, é essencial que eles sejam englobados nas questões de pesquisa. Dessa 

forma, todos os elementos do quadro devem estar harmonizados. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Neste capítulo é apresentada a descrição dos dados coletados nesta pesquisa através de 

entrevistas e fontes documentais de acordo com o proposto no capítulo metodológico. Para 

isso, o mesmo foi estruturado em três partes. 

Na primeira parte é realizada a caracterização da instituição de ensino superior foco 

deste estudo, que no caso é a UFRN, através da apresentação de um breve histórico sobre a 

instituição incluindo aspectos relacionados ao processo de internacionalização. 

 A segunda parte refere-se à análise realizada pelo software IRAMUTEQ com base nos 

dados obtidos por meio de entrevistas. Nesta seção, as falas dos participantes foram agrupadas 

em classes de acordo com o tema a que se referem. 

A terceira parte apresenta os dados da análise documental e considerações para o 

processo de internacionalização da UFRN. Por fim, são apresentadas as considerações finais 

do estudo. 

 

5.1 Caracterização da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (antes Universidade do Rio Grande 

do Norte) foi federalizada em 18 de dezembro de 1960 e teve sua estrutura consolidada a 

partir de 1968 através do agrupamento de diversos departamentos e organização de centros 

acadêmicos. É uma instituição de caráter público mantida pelo Ministério da Educação. 

Segundo dados do site da instituição, a comunidade acadêmica é formada por mais de 43.000 

estudantes e cerca de 5.500 servidores, entre técnico-administrativos e docentes efetivos.  

Em nível de graduação, segundo dados do ano de 2016, a UFRN oferta 113 cursos, 

sendo que 102 são presenciais e 11 a distância. Na pós graduação, a instituição tem 84 

programas a nível de mestrado e 41 de doutorado, além de 61 especializações e 44 programas 

de residência médica e multiprofissional. O corpo docente e técnico administrativo é formado 

por 1.731 doutores, 274 mestres, 118 especialistas e 9 graduados. 

Com o Campus Universitário Central localizado na cidade do Natal, a UFRN também 

conta com campus situados em outras regiões do Rio Grande do Norte: O Centro de Ensino 

Superior do Seridó - CERES (Campus Caicó); Centro de Ensino Superior do Seridó - CERES 
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(Currais Novos); Escola Agrícola de Jundiaí - EAJ (Macaíba) e a Faculdade de Ciências da 

Saúde do Trairi - FACISA (Santa Cruz). 

Os documentos base para o desenvolvimento das atividades de ensino da UFRN são 

Plano de Desenvolvimento Institucional, o Plano de Gestão e os planos de trabalho dos 

Centros Acadêmicos e Unidades Acadêmicas Especializadas. Já os projetos pedagógicos têm 

como referência as Diretrizes Curriculares Nacionais. As ações de pesquisa, por meio da Pró-

Reitoria de Pesquisa, são realizadas com o sentido de criar vínculos com a sociedade civil 

para identificar áreas de investigação de interesse social. 

A UFRN também desenvolve diversas ações de extensão com o intuito de envolver e 

inserir alunos, professores e técnicos em diversas experiências que possam ser ricas em 

conhecimento. Dessa forma, a UFRN declara como sua missão o seguinte. 

 

 Educar, produzir e disseminar o saber universal. 

 Contribuir para o desenvolvimento humano. 

 Compromisso com a justiça social, a democracia e a cidadania. 

 

Seus princípios e objetivos, por sua vez, são: 

 

 Universidade pública e gratuita com gestão democrática colegiada e descentralização 

administrativa e acadêmica. 

 Desenvolver atividades de ensino (graduação e pós-graduação), pesquisa e extensão. 

 Ministrar formação intelectual e profissional de qualidade. 

 Produzir e difundir o conhecimento científico universal que promova o 

desenvolvimento econômico e social. 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem alcançado ao longo dos anos 

posições de destaque no cenário educacional. Em 2017, a instituição foi considerada uma das 

melhores universidades da América Latina de acordo com o ranking britânico Times Higher 

Education (THE, 2017). Para elencar as melhores instituições, o ranking considerou os 

seguintes critérios: ensino, pesquisa, internacionalização, transferência do conhecimento e 

número de citações (considerando o fator de impacto). 

Observando o mesmo ranking, considerando apenas o indicador 'internacionalização', 

nota-se que a UFRN, e as universidades brasileiras de uma forma geral, ainda precisam 
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evoluir neste aspecto para alcançar resultados mais competitivos. Por outro lado, conforme 

será descrito mais adiante, há uma evolução nos esforços de internacionalização da UFRN 

através da busca por acordos internacionais e pela promoção da mobilidade estudantil. 

 

5.2 Análise do corpus textual no IRAMUTEQ 

 

A partir da transcrição da fala dos participantes da pesquisa foi elaborado um corpus 

textual que permitiu a geração de estatísticas textuais no software IRAMUTEQ. O corpus 

unificado foi separado em quatro textos, que correspondem às entrevistas realizadas, 

separados em 321 segmentos de texto (ST) com aproveitamento de 273 ST, o que corresponde 

a 85% de retenção. De acordos com os manuais do IRAMUTEQ, o corpus de análise é 

significativo quando obtém percentual de retenção igual ou superior a 70%, portanto os textos 

utilizados nesta pesquisa estão aptos a serem analisados pelo sotware. Foram identificadas 

11.444 ocorrências (palavras, formas ou vocábulos), sendo que destas 2.049 são palavras 

distintas e 1.111 correspondem a palavras com uma única ocorrência.  

Ao realizar a Classificação Hierárquica Descendente (CDH), o conteúdo analisado foi 

dividido em 6 classes. Essas classes estão divididas em dois subcorpus X e Y. O subcorpus X 

possui duas ramificações (X1 e X2) que correspondem às classes 1 (com 51 ST e 18,7%) e 4 

(com 52 ST e 19.1%). O subcorpus Y divide-se em duas ramificações (Y1 e Y2). A 

ramificação Y1 corresponde à classe 6 (com 36 ST e 13.2%), já Y2 divide-se em Y3 e Y4. A 

ramificação Y3 corresponde à classe 5 (com 49 ST e 18%), já Y4, por sua vez, divide-se em 

Y5 e Y6, que correspondem, respectivamente, à classe 2 (com 47 ST e 17.2%) e classe 3 (com 

38 ST e 13.9%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

Figura 8: Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente. 

 

 

Fonte: Gerado pelo software IRAMUTEQ e adaptado pelo autor com base em dados da 

pesquisa (2018). 

 

 As classes emergentes do texto de análise representam temas diferentes abordados nas 

entrevistas (embora esses temas tenham semelhanças entre si). O vocabulário característico 

(léxico) de cada classe (considerando o teste Qui-Quadrado) pode ser visualizado na figura 9, 

que mostra as palavras que foram utilizadas com maior freqüência. 
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Figura 9: Palavras com maior freqüência em cada classe. 

 

Fonte: Gerado pelo software IRAMUTEQ e adaptado pelo autor com base em dados da 

pesquisa (2018). 

 

A partir da análise das palavras presentes em cada classe e dos segmentos de textos 

característicos de cada classe (utilizando a função 'corpus colorido'), foi possível 

contextualizar o vocabulário de cada classe (CAMARGO, JUSTO, 2013) e nomear cada uma 

delas. As classes 1 e 4, presentes no subcorpus X foram denominadas respectivamente de 

'inserção internacional da UFRN' e 'desafios do processo de internacionalização da UFRN'. Já 

as classes 2, 3, 5 e 6 do subcorpus Y foram denominadas, respectivamente, de 'contexto 

interno da UFRN'; 'contexto externo da UFRN'; 'razões para a internacionalização da UFRN' e 

'gestão estratégica da internacionalização da UFRN'.  

Através da Análise Fatorial de Correspondência (AFC) é possível realizar um 

cruzamento entre o vocabulário e as formas, com o intuito de representar em um plano 

cartesiano a relação entre elas (SALVIATI, 2017). Como pode ser observado na figura 11, em 

vários momentos as classes interagem entre sí e ocorre a presença de mais de uma classe em 

alguns quadrantes, o que indica que foi assimilado vários pontos em comum entre eles.  
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A classe 6, que diz respeito à gestão estratégica da internacionalização é a que 

apresenta maior distância das demais, o que permite constatar que o tema possui uma certa 

diferenciação em relação aos outros contextos. As classes 2, 3 e 5, por sua vez, são as que 

apresentam maior proximidade, mostrando que as razões para a internacionalização estão 

diretamente ligadas ao contexto interno e externo da organização, principalmente dos fatores 

externos. 

 

Figura 10: Análise Fatorial por Correspondência. 

 

Fonte: Gerado pelo software IRAMUTEQ com base em dados da pesquisa (2018). 
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5.2.1 Inserção internacional da UFRN 

 

 Pelas análises realizadas, nota-se como predominante na classe 1 questões acerca das 

ações realizadas pela UFRN ao longo dos anos para a sua inserção internacional. Em 2007, a 

UFRN desenvolvia ações internacionais modestas por meio de uma assessoria de assuntos 

internacionais, como fazer traduções para os visitantes, acompanhar o reitor em alguma 

viagem e cuidar de algum assunto relacionado com instituições estrangeiras.  

Com o tempo, países começaram a intensificar seu processo de internacionalizar e 

desenvolver atividades com a UFRN, incentivados por programas como o Plano de Ação da 

Comunidade Européia para a Mobilidade de Estudantes Universitários (ERASMUS). Falar 

sobre a assinatura de acordos internacionais da UFRN. Em 2010, com a elaboração do Plano 

de Desenvolvimento Institucional da UFRN (PDI), que abrange o período de 2010 a 2019, a 

internacionalização foi colocada como área estratégica e a Assessoria de Relações 

Internacionais foi transformada em Secretaria de Relações Internacionais e Interinstitucionais 

(SRI).  

Essa mudança provocou alterações estruturais significativas, uma vez que foram 

criadas coordenações específicas para acordos internacionais, mobilidade acadêmica, 

traduções e administração interna. Na literatura sobre o tema, a adaptação da estrutura 

organizacional voltada para a internacionalização é citada como um desafio e algo importante 

a ser realizada, uma vez que tem impacto direto no processo (BORGES, AMAL, 2014; 

BOAL, 2015). 

Apesar dessa divisão em setores, os gestores reconhecem que os resultados da 

internacionalização só são possíveis quando as ações são pensadas visualizando o processo 

como um todo, e não com ações isoladas. 

 
Então nós cuidamos de todos os acordos, da análise jurídica que é feita, da 

negociação com os parceiros, do contato, do acompanhamento de programas e 

resultados conjuntos. O setor de mobilidade parece que é a alma dessa atividade, 
mas não é, ele é muito importante mas ele partilha a importância com os outros,  

porque se você não tem um acordo bem estabelecido não é possível a mobilidade, se 

você não tem um apoio lingüístico que assegure a circulação de documentos em 

língua estrangeira, também não tem internacionalização (GESTOR 4). 

 

 

Dentre as ações realizadas ao longo desse tempo, destaca-se o crescimento do número 

de acordos internacionais, maior participação em programas de bolsas oferecidos por outras 

instituições e por outros governos, criação de medidas de apoio para alunos em situação de 

vulnerabilidade (a UFRN foi pioneira nesse aspecto), inauguração do Instituto do Cérebro da 
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UFRN, que atua em parceria com o Internacional de Neurociências de Natal Edmond e Lily 

Safra; o Instituto Internacional de Física da UFRN, que proporciona o intercambio de 

conhecimentos científicos com a comunidade internacional; o Instituto de Línguas, Literaturas 

e Culturas Modernas - ÁGORA, que oferta cursos de línguas para a comunidade acadêmica, 

servidores e estudantes estrangeiros; e o Instituto de Desenvolvimento de Estudos 

Interdisciplinares Avançados – IDEIA (ainda em fase de projeto), que busca atuar promover o 

intercambio de pesquisadores e a articulação da comunidade acadêmica da UFRN com outras 

IES. 

Essas ações mostram que a instituição compreende a internacionalização além do 

sentido geográfico e não se limita apenas à mobilidade acadêmica, mas também ao 

desenvolvimento de ações dentro da própria instituição, aspecto que não pode ser 

negligenciado, segundo Knight (2004). Além disso, verifica-se que a cooperação acadêmica 

internacional é fundamental para essa inserção, sendo também a principal estratégia de outras 

instituições de ensino superior, como afirma Boal (2015).  

No caso da UFRN, a cooperação é estimulada além da parceria com países 

desenvolvidos, mas também com países do eixo Sul-Sul, diferentemente do que foi 

encontrado em estudos anteriores (ZANCHET, SELBACH E VIGHI, 2017). Este achado 

indica que a UFRN segue um modelo de cooperação internacional horizontal (MOROSINI, 

2011, 2017), o qual é caracterizado pela solidariedade e consciência internacional visando o 

fortalecimento do objeto da articulação, bem como dos atores envolvidos (OLIVEIRA, 2018). 

 

Nós procuramos também incentivar a cooperação ao que nós chamamos também de 

cooperação solidária, então é a cooperação com os países do eixo sul-sul, ou seja, 

uma cooperação com nossos vizinhos na América latina, com países da África e não 

apenas aquela colaboração com países do norte, da Europa, da América do norte, os 

chamamos países mais ricos (GESTOR 3). 
 

Há com alguns países da América e da África uma dificuldade as vezes constituinte 

deles mesmos, porque nem sempre o retorno nas comunicações são eficientes, nem 

sempre as atividades podem ser feitas em conjunto com as contrapartidas 

necessárias, mas nós temos insistido bastante (GESTOR 4). 

 

 

 A idéia da internacionalização como estratégia na UFRN acompanha os valores da 

própria instituição, buscando a competitividade e visibilidade necessária para o seu 

crescimento e fortalecimento, mas também o desenvolvimento econômico e social do Rio 

Grande do Norte não tirando de vista também o desenvolvimento do lado humano que a 

internacionalização pode proporcionar. 

 



58 
 

Na medida em que a gente traz mais estrangeiros, seja contratando professores, seja 

recebendo alunos regulares ou em mobilidade, esse fluxo de pessoas estrangeiras 

refletem sobre a nossa própria condição, sobre como resolvemos nossos problemas, 

sobre como criamos soluções próprias para isso, e encontrar pessoas que as vezes 

tem o mesmo problema ou que estão em um estágio superior ou inferior ao nosso, 

que já passaram ou passam pelo mesmo percurso, isso ajuda muito a encurtar o 

caminho das soluções, é trazer mais desenvolvimento em ultima análise para o Rio 

Grande do Norte (...)tanto o docente quanto o discente que está em contato com 

outras culturas se tornam pessoas mais tolerantes e isso é fundamental tanto para o 

aspecto político quanto econômico (GESTOR 4). 

 

 

Ao analisar a classe como um todo, nota-se que a palavra "aluno" foi a que apresentou 

maior relevância. Pela análise de similitude é possível identificar as co-ocorrências entre as 

palavras e mostrar as conexões entre elas (CAMARGO, JUSTO, 2013). Assim, conforme 

pode-se constatar na análise representada na figura 12, que a inserção internacional da UFRN 

ao longo dos anos estava focada em seus alunos. As palavras "bolsa", "apoio" e "governo" 

refletem as ações realizadas em âmbito nacional para incentivo da mobilidade estudantil.  

“Receber” e “estrangeiro” também são palavras ligadas a “aluno”, uma vez que uma 

das estratégias da UFRN é atrair estudantes estrangeiros. Nota-se também que o termo 

"aluno" possui forte conexão com "universidade", que por sua vez está diretamente ligada a 

"professor". Isso indica que apesar das atividades internacionais serem planejadas e 

executadas pela universidade, os professores tem papel ativo nesse processo, tal como é 

identificado por Carter (1992). 
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Figura 11: Análise de similitude da classe 1 

 

Fonte: Gerado pelo software IRAMUTEQ com base em dados da pesquisa (2018). 

 

Apesar do grande avanço das atividades de internacionalização da UFRN ao longo dos 

anos, é reconhecido pelos gestores que ainda há muito a ser feito e para isso é preciso superar 

diversos desafios, como veremos a seguir. 

 

5.2.2 Desafios do processo de internacionalização da UFRN 

 

 A classe 4, correspondente aos desafios do processo de internacionalização da UFRN, 

tem proximidade com a temática da classe 1. Durante todo o processo de internacionalização 
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a instituição viu-se cercada de desafios, que vão desde a complexidade e diversidade de 

processo existentes até o fortalecimento da cultura organizacional para a internacionalização, 

(LAUS, 2012; CHRISTINO, 2013, MUELLER, 2013; SILVA, 2015). Durante o período de 

execução do programa Ciências sem Fronteiras a universidade enfrentou um aumento 

significativo das atividades referentes ao processo de internacionalização e com isso alguns 

setores ficaram sobrecarregados. Nas atividades de tradução, por exemplo, devido a grande 

demanda, nem todas os serviços solicitados pelos alunos puderam ser atendidos. 

 
O que aconteceu muito é que a gente infelizmente teve que frear (serviços de 
tradução) porque a gente não tinha condição de atender essa demanda dos alunos da 

UFRN que foram para o Ciências sem Fronteiras e que receberam documentações 

das universidades do exterior e queriam, por exemplo, aproveitar uma disciplina ou 

introduzir aquelas disciplinas que eles cursaram lá. Eles recebiam um histórico da 

instituição que eles estudaram no exterior informando quais foram as disciplinas que 

eles cursaram e o conteúdo daquela disciplina. E eles iam para a PROGRAD e 

diziam „olhe, eu estou trazendo essa documentação e eu quero fazer o 

aproveitamento para introduzir essas disciplinas no meu histórico, no meu currículo‟ 

aí a PROGRAD dizia „tudo bem, agora você tem que trazer esse documento 

traduzido‟ e eles nos procuravam (GESTOR 2). 

 

 

Com o fim do programa, houve uma queda vertiginosa nos números de mobilidade 

estudantil de aproximadamente 90% do total, o que gera o novo desafio de realizar a 

mobilidade estudantil, principalmente no nível da graduação, com menos recursos 

disponíveis. 

 
A CAPES esteve envolvida junto com o CNPQ, que é a agência do ministério da 

ciência e tecnologia, os dois estiveram envolvidos no Ciências Sem Fronteiras e 

estão atuando na área da educação, o que não é usual para nenhuma das duas. 

Nenhuma delas tem a cultura de atuar na graduação. Elas são agências mais voltadas 

para o desenvolvimento da pesquisa, no caso o CNPQ, e do desenvolvimento de 
pessoal de nível superior, no caso da CAPES, então é necessário que a CAPES cuide 

mais da pós graduação e o CNPQ mais da pesquisa, e a graduação fica descoberta. 

Há alguns programas de acordos bilaterais da CAPES que envolvem também a 

graduação, mas são poucos os acordos com esse atendimento (GESTOR 4). 

 

 Assim, em termos de mobilidades, os esforços concentram-se receber alunos 

estrangeiros e garantir que para cada aluno da UFRN que realize intercâmbio, um aluno 

estrangeiro seja recebido na instituição. 

Criar condições para receber melhor os alunos estrangeiros e desenvolver habilidades 

cross-cultural na comunidade acadêmica, tais como o aprendizado de línguas estrangeiras, 

também foi citado como um desafio, entretanto em relação ao estudo de línguas estrangeiras a 

UFRN já tem avanços significativos com a criação do Instituto AGORA. Essas dificuldades 
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também são compartilhadas por grande parte das instituições de ensino superior (BARTELL, 

2003; HÉNARD, DIAMOND, ROSEVEARE, 2012; BORGES, AMAL, 2014).  

O fortalecimento de uma cultura voltada para a internacionalização também foi um 

aspecto abordado pelos respondentes. Para eles, a criação de uma cultura internacional leva 

tempo, porém é um caminho eficaz para a solidificação do processo de internacionalização, 

corroborando com vários autores (CAMERON, FREEMAN, 1991; SPORN, 1996; 

BARTELL, 2003; SENA 2013). 

 
A gente precisa de uma... Na verdade que todos que fazem a instituição, não apenas 
a gestão, mas toda a comunidade acadêmica, o corpo técnico, o corpo discente, o 

corpo docente, que todos desenvolvam uma cultura para a internacionalização. (...) 

Então mudança de cultura no sentido de não reagir negativamente ao estrangeiro, de 

aceitar a presença estrangeira na nossa realidade, no nosso cotidiano. De aprender 

línguas estrangeiras, então são ações que devem ser pensadas e desenvolvidas por 

todos. Mas isso é algo que se faz com o tempo também, não é de um dia para outro, 

não é algo que a gente deve forçar, é algo que a gente deve incentivar e promover 

(GESTOR 3). 

 

 

Uma vez que a internacionalização é um processo que demanda uma grande 

quantidade de recursos financeiros, este também é um desafio considerável (CHRISTINO, 

2013, MUELLER, 2013; SILVA, 2015). Como forma de superá-lo, os gestores destacam a 

necessidade de agir de forma criativa para contornar essas dificuldades. 

 
Eu acho também que a gente pode trabalhar com criatividade. Eu acho que a 

criatividade tem sido também uma tônica aqui e talvez também além dessa mudança 

de cultura, quer dizer, desse desenvolvimento de uma cultura voltada para a 

internacionalização, um desafio maior, maior ainda do que esse, é conseguir 

trabalhar com criatividade em condições que não são sempre as mais favoráveis 

possíveis, principalmente quando a gente pensa em fomento, quando a gente pensa 

em recursos financeiros (GESTOR 3). 

 

 

De uma maneira geral, esta fala sintetiza ações da UFRN para superar os desafios 

existentes: Promover soluções criativas e com o menor custo possível para o desenvolvimento 

do processo de internacionalização, principalmente no que diz respeito à „internacionalização 

em casa‟. No caso da UFRN, os gestores destacam o incentivo a ações como o uso de 

tecnologias para a presença estrangeira virtual, oferecimento de disciplinas optativas em 

língua estrangeira, educação a distância, entre outros. 
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Figura 12: Análise de similitude da classe 4. 

 

 

Fonte: Gerado pelo software IRAMUTEQ com base em dados da pesquisa (2018). 

 

 A análise de similitude permite visualizar questões chave referente a esses desafios 

através de termos relacionados à política lingüística da UFRN, tais como “traduzir” e 

“documentos”, citados principalmente para se referir ao período de grande demanda por 

traduções devido ao programa Ciências Sem Fronteiras.  
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5.2.3 Contexto interno da UFRN 

 

 No âmbito interno da UFRN é destaque a importância da participação dos professores 

no processo de internacionalização. Para formar parcerias internacionais com outras 

universidades, é necessária a criação de acordos. Para que um acordo seja realizado, por sua 

vez, é preciso que exista uma pesquisa em andamento. Normalmente essas pesquisas têm 

origem a partir do relacionamento interpessoal dos professores com pesquisadores 

estrangeiros, o que abre as portas para publicações em periódicos internacionais, pesquisas 

conjuntas e intercâmbios, conforme é expresso na fala do Gestor 1.  

 

Um acordo não é feito a partir da SRI, um acordo só é realizado quando existe um 

trabalho, uma pesquisa em andamento (...) geralmente um professor faz um contato 

e dependendo do tipo de pesquisa e do interesse de pesquisa dele, ele faz um contato 
com a universidade parceira e daí surge de fato o convênio (...) ele não surge do 

nada, ele surge de um interesse de pesquisa ou de uma atividade de extensão, sempre 

coordenada pela figura de um professor (GESTOR 1). 

 

Dessa forma, os professores podem colaborar diretamente com a criação de parcerias 

internacionais com impacto nos campos do ensino, pesquisa e extensão. Segundo Duarte et al 

(2016), a influência do professor e dos seus relacionamentos interpessoais na 

internacionalização de instituições de ensino superior é um tema negligenciado na literatura, 

apesar de existirem estudos, como o de Carter (1992), por exemplo, afirmam que o apoio e 

participação dos professores no processo de internacionalização garante maior probabilidade 

de sucesso em suas iniciativas internacionais. Em seu estudo, Duarte et al (2016) também 

corrobora com esta ideia. 

A análise de similitude das palavras com maior freqüência na classe dois reflete uma 

das principais estratégias de internacionalização da UFRN já comentada anteriormente, que é 

promover a cooperação acadêmica através de acordos e parcerias internacionais. Por esse 

motivo, a palavra “acordo” aparece em destaque ao se tratar de aspectos internos à instituição. 

Ao mesmo tempo observa-se que "acordo" está próximo de "pesquisa", que por sua vez 

possui forte ligação com "professor", o que reforça o que já foi dito anteriormente. 
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Figura 13: Análise de similitude da classe 2.  

 

Fonte: Gerado pelo software IRAMUTEQ com base em dados da pesquisa (2018). 

 

Questões relativas à consciência e o comprometimento da instituição e seus atores 

sobre o processo de internacionalização também são abordadas neste cluster, uma vez que 

“professor” está fortemente ligado ao termo “interesse”. Porém o interesse não parte apenas 

do professor, mas também da comunidade acadêmica como um todo, assim como é colocado 

pelos Gestores 1, 3 e 4. 

 

De fato os acordos de um fator bem subjetivo que é a relação dos professores, mas 

graças a Deus a comunidade acadêmica tem tido muita consciência disso, então nós 

temos uma procura grande pela realização de acordos. Até mesmo porque quando o 

professor ou aluno começa a fazer o seu trabalho aí vem a necessidade do acordo. 
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Então eles têm que procurar, eles têm que ter o interesse de manter aquele acordo 

(GESTOR 1). 

 

Dentro da instituição eu posso reafirmar a você de que o apoio é total, o 

comprometimento dessa equipe que trabalha aqui na internacionalização é total 

também, você poderá ler os relatórios que são públicos inclusive das metas e todo o 

trabalho que é desenvolvido na secretaria de relações internacionais nos últimos 

anos (GESTOR 3). 

 

Na última avaliação quadrienal da CAPES, vários programas que eram 4 passaram 

para 5, outros 5 passaram para 6; e uma coisa inédita que só havia um no nordeste 
todo, nós agora temos um programa 7 que é a nota máxima da CAPES. Então o que 

faz elevar essa nota, um dos critérios mais importantes é justamente a 

internacionalização. Então o fato de nós estamos melhor avaliados mostra que a 

internacionalização foi assimilada por uma boa parte dos professores (GESTOR 4). 

 

 Outro aspecto que reforça o comprometimento da UFRN com o processo de 

internacionalização é a criação de um plano de internacionalização (KNIGHT, 1994), que 

deve estar disponível em meados de 2018. Além disso, o fato da internacionalização ser 

colocada dentro do PDI da instituição como área estratégica corrobora e reforça a ideia de 

comprometimento mencionada pelos gestores.   

 

5.2.4 Contexto externo da UFRN 

 

A análise do contexto externo da UFRN reflete a necessidade de recursos para 

investimento no processo de internacionalização. Um dos aspectos descritos pelos gestores é 

que o processo de internacionalização é diretamente afetado pelo cenário externo à instituição. 

Por esse motivo, a análise de contextos é um dos aspectos a serem analisados no processo de 

internacionalização de instituições de ensino superior (BRACKMAN, 2010; MOROSINI, 

2011). Castro (2011) reforça o impacto do contexto externo para a internacionalização ao 

afirmar que a sua necessidade vem das instâncias econômicas e políticas, e não das 

necessidades dos espaços universitários. 

Primeiramente, com o programa Ciências sem Fronteiras, houve um aumento 

significativo nas atividades de internacionalização. Com o fim dele, a internacionalização das 

universidades brasileiras, de uma forma geral, entra em uma nova fase marcada pelo início de 

um novo programa de internacionalização, o CAPES-PrInt. 

Diferentemente do programa Ciências sem Fronteiras, este novo programa tem como 

foco os cursos de Pós-Graduação e atingirá um menor número de universidades, que serão 

selecionadas conforme diversos critérios de qualidade, entre eles o desenvolvimento de 
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atividades internacionais. Outro aspecto externo que tem impactado as atividades de 

internacionalização citado pelos gestores é a instabilidade política e crise econômica. 

 

Figura 14: Análise de similitude da classe 3. 

 

Fonte: Gerado pelo software IRAMUTEQ com base em dados da pesquisa (2018). 

 

 Pela análise de similitude do cluster da classe 3 observa-se que os fatores externos 

com impacto na internacionalização estão relacionados a fontes de recursos e políticas do 

governo. A palavra "programa" recebe destaque devido às discussões dos resultados do 

programa Ciências sem Fronteiras e das expectativas acerca do programa CAPES-PrInt, que 
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ainda não está em execução. Devido ao atual cenário brasileiro de instabilidade política e 

econômica, os gestores registram impactos negativos para i processo de internacionalização. 

 

Eu não te digo isso oficialmente, mas na atual gestão do governo as bolsas estão 

mais racionadas e o número (de bolsas) diminuiu muito, muito mesmo (GESTOR 1). 

 

Então com o fim do programa Ciências Sem Fronteiras, nós tivemos uma baixa, um 

decréscimo desses incentivos e interesses no governo federal, digamos assim 

(GESTOR 3). 
 

A CAPES, no novo programa que eles lançaram, que a gente está preparando para 

apresentar o projeto, é um programa que não vai tocar todas as universidades, mas 

apenas alguns projetos (...). É um programa exclusivo para a pós-graduação, então a 

graduação hoje só conta com o fomento externo nos acordos bilaterais da CAPES, 

que são poucos, nas bolsas de agências estrangeiras e nos acordos que a 
universidade faz, por exemplo, com o Santander que também extinguiu o número de 

bolsas por causa da crise econômica. Nesse caso até mais política do que econômica, 

mas essa crise toca também os outros fomentadores. Nós não temos em geral um 

grande número de bolsas para o envio dos nossos alunos. Isso fez com que o número 

de alunos que vão ao exterior hoje voltasse aos patamares de antes do Ciências Sem 

Fronteiras (GESTOR 4). 

 

 Por esses motivos, os gestores justificam a estratégia de atrair mais estudantes de 

outros países para a UFRN, uma vez que a presença estrangeira traz mais visibilidade à 

universidade no exterior, e com mais visibilidade há maiores chances de concorrer a 

fomentos, inclusive em relação ao programa CAPES-PrInt. A classe 5, que será descrita a 

seguir, parte do mesmo segmento das classes 2 e 3 (cenário interno e cenário externo) e traz 

uma reflexão sobre as razões do processo de internacionalização na UFRN. 

  

5.2.5 Razões para a internacionalização da UFRN 

 

 Os achados deste estudo concordam com Bartell (2003) ao tratar a internacionalização 

como uma necessidade, e não uma opção. Os fatores que levam a este fato estão diretamente 

relacionados ao fenômeno da globalização. Para a UFRN, a internacionalização é necessária 

para produzir um conhecimento que dê conta não apenas das necessidades locais, regionais e 

nacionais, mas também dos problemas mundiais.  

 

A evolução do processo de internacionalização da UFRN coincidiu com um cenário 

mundial de desenvolvimento no Brasil como um todo e a UFRN não ficou de fora 

desse processo. Nós podemos dizer que esse foi um setor que realmente cresceu 

muito, no Brasil como um todo, nas universidades como um todo e aqui na UFRN 
(GESTOR 3). 
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Com o encurtamento das fronteiras e dos limites entre as sociedades do mundo como 

um todo, a globalização passou a ser cada vez mais importante, pois através dela as nações 

podem se conectar com experiências, promover o aprendizado e colaborar de forma mais 

efetiva uns com os outros, tal como afirma Knight e De Witt (1997) e Altbach, Reisberg e 

Rumbley (2009). 

 

Figura 15: Análise de similitude da classe 5. 

 

Fonte: Gerado pelo software IRAMUTEQ com base em dados da pesquisa (2018). 

 

A análise de similitude do cluster da classe 5 apresenta bem essas razões. A 

ramificação da palavra "internacional", que por sua vez está próxima a "instituição" e 
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"internacionalização", está ligada a termos como "Brasil", "transformar", “desenvolvimento" e 

"educação", "conhecimento" e "necessidade". No outro extremo, aparecem em destaque as 

palavras "programa" e "país", que está relacionado com termos como "preocupação", 

"cooperação" e "colaboração". Esses dados evidenciam a percepção da internacionalização da 

UFRN como uma necessidade para o desenvolvimento local, regional e mundial. 

Considerando os objetivos organizacionais, as razões que levam à internacionalização 

da UFRN coincidem com as citadas por Marmolejo (2010): Melhorar a preparação dos 

alunos; internacionalizar o currículo; melhorar o perfil internacional da instituição; fortalecer 

a pesquisa e a produção do conhecimento e diversificar seus professores e funcionários. Além 

disso, nota-se que as razões para a internacionalização possui razões diferentes de acordo com 

a diversidade de seus stakeholders (DE WITT, 2000).   

 

5.2.6 Gestão estratégica da internacionalização da UFRN 

 

 A gestão do processo de internacionalização da UFRN é realizada com base em um 

planejamento e avaliação das metas propostas anualmente. Os resultados atingidos são 

disponibilizados dentro do relatório de gestão da UFRN. Apesar de existir uma avaliação 

institucional eficiente, também é realizada uma avaliação interna no momento de elaboração 

de novas metas. Nesta avaliação, as possíveis falhas são discutidas para a elaboração de novos 

objetivos. Segundo os gestores, um dos aspectos fundamentais para uma boa gestão é o 

comprometimento da equipe da SRI e dos outros setores da universidade. 

 Observa-se ainda que a gestão estratégica de internacionalização na UFRN segue as 

recomendações de Hénard, Diamond e Roseveare, (2012), uma vez que os gestores realizam 

constantemente a análise do ambiente (interno e externo) através de relatórios e documentos; 

desenvolvem uma abordagem estratégica; elaboram um planejamento para sua execução; 

buscam otimizar a implementação do processo, principalmente através da internacionalização 

em casa e realizam o monitoramento e avaliação do processo em mais de uma esfera. 

 

No caso da UFRN, todo trabalho que é feito aqui, nós partimos de diagnósticos, de 

relatórios, dos números da nossa instituição para saber que medidas nós podemos 

atuar, por exemplo, promovendo a internacionalização dos nossos discentes, 

docentes, técnicos administrativos, nas diferentes áreas no campo do ensino, da 

pesquisa, da extensão. Então os nossos relatórios quantitativos e qualitativos são 

uma fonte de informação bastante importante, também é o nosso orçamento, porque 

nós precisamos de orçamento para realizar as nossas atividades (GESTOR 3). 

 
Todo ano nós temos no planejamento da gestão nós fazemos uma avaliação das 

metas que nós propomos e dos resultados que atingimos essa avaliação compõe o 
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relatório de gestão da universidade que é realizado que é feito todo ano e que é 

enviado para os órgãos de controle (...). Nós temos também reuniões de avaliação 

interna e no momento em que nós preparamos as metas do ano seguinte nós 

procuramos então corrigir os possíveis furos as possíveis falhas esse planejamento é 

anual (GESTOR 3). 

 

O planejamento é realizado anualmente e a avaliação é sempre realizada no final de 

cada ano. Para a avaliação, são considerados os indicadores propostos (tais como número de 

acordos, número de mobilidades realizadas e pesquisas internacionais) e as metas, de maneira 

que as metas que não são atingidas passam por uma nova avaliação e, se necessário, são 

reformuladas. 

A análise de similitude do cluster da classe 6 apresenta os elementos essenciais para a 

gestão da internacionalização. Como foi descrito pelos gestores, a análise do processo parte 

do estudo dos números da instituição. A partir desses resultados são propostas metas em um 

planejamento anual. Estas são avaliadas internamente pela SRI e também pela instituição e 

relatadas no relatório anual de gestão. 
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Figura 16: Análise de similitude da classe 6. 

 

 

Fonte: Gerado pelo software IRAMUTEQ com base em dados da pesquisa (2018). 

 

 Como forma de garantir a qualidade da pesquisa qualitativa, foi feita a triangulação 

dos resultados com outras fontes, que são discutidas na seção a seguir.  

 

5.3 Apresentação da análise de documentos 

 

Esta seção tem como objetivo apresentar o conteúdo referente à internacionalização da 

UFRN contido nos seguintes documentos: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do 

período 2010-2019; o relatório final de proposta de atualização das metas do PDI-UFRN para 

o período 2015-2019 e o relatório de gestão de 2017. 



72 
 

 

 5.3.1 Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRN 

 

Ao analisar o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRN para o período de 

2010 a 2019 foi possível identificar as principais preocupações da instituição bem como 

estratégias que estão sendo desenvolvidas para suprir fragilidades e atender às demandas e 

desafios atuais da educação superior. No documento, é reconhecido que os avanços científicos 

e tecnológicos das ultimas décadas exigem a adaptação da organização aos padrões 

multiculturais. 

Com a aceleração do fenômeno da globalização a produção do conhecimento passou a 

ser vista como um recurso estratégico para a promoção de um desenvolvimento social 

sustentável. Nesse contexto, a universidade assume seu papel como formadora de recursos 

humanos com capacidades voltadas para a solução de problemas e adaptação a novas 

situações. 

Como meio de responder aos desafios da “sociedade do conhecimento”, o documento 

enfatiza a necessidade da formação interdisciplinar de profissionais, professores e 

pesquisadores através da integração do conhecimento e do intercâmbio regional e 

internacional. Tal ideia é explicitada na apresentação dos objetivos institucionais, dentre os 

quais cita: 

Potencializar o princípio da flexibilidade e preparar docentes, técnico 

administrativos e discentes para interações multiculturais, necessárias à mobilidade 

interna e externa, mediante o aproveitamento de estudos e o trânsito entre cursos, 

programas e campi da UFRN, e de outras instituições de Ensino Superior, nacionais 

e internacionais (PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, 2010-

2019). 
 

No documento, é explícito que um dos meios para atingir esses objetivos é a 

internacionalização e são relatados os avanços obtidos ao longo dos anos, tais como  a criação 

do Instituto do Cérebro da UFRN, do Internacional de Neurociências de Natal Edmond e Lily 

Safra; do Instituto Internacional de Física da UFRN e do Instituto de Línguas, Literaturas e 

Culturas Modernas – ÁGORA. 

Tratando-se da política de gestão, o documento descreve que a UFRN tem buscado, de 

forma geral, disseminar práticas de planejamento, definição de metas e avaliação dos 

resultados bem como a promoção e a coordenação destas ações em todas as unidades da 

instituição de forma integradora. Tratando-se do processo de internacionalização, essa política 

se deu através da implantação da Secretaria de Relações Internacionais (SRI), responsável 

pela gestão das atividades internacionais da UFRN. 



73 
 

Apesar de o documento apresentar que nos últimos anos a expansão da universidade 

resultou em melhoria na qualidade das ações realizadas pela instituição, e apesar dos notáveis 

avanços no campo da internacionalização, muitos desafios ainda precisam ser alcançados. 

Para isso, se faz necessário que as limitações da instituição sejam superadas.  

Conforme exposto no documento, o processo de planejamento da UFRN ainda está 

centrado em uma visão fragmentada das partes, ao invés de englobar uma visão geral da 

instituição. Essa falta de integração prejudica o esforço coletivo para o alcance dos objetivos 

institucionais, inclusive os que se referem à internacionalização.  

Quanto aos desafios da internacionalização, o documento relata que o processo ainda é 

incipiente, porém ações proativas estão sendo realizadas no sentido de inserir a UFRN como 

uma instituição parceira no cenário internacional. Essas ações incluem a incrementação da 

mobilidade estudantil; o estabelecimento de novos acordos de cooperação; divulgação de 

oportunidades e preparação da equipe para a execução destas metas. 

 

5.3.2 Proposta de atualização das metas do PDI-UFRN 

 

O documento "Proposta de atualização das metas do PDI-UFRN" teve sua formulação 

a partir de avaliações realizadas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), a qual (conforme 

o site da UFRN) é constituída por professores, alunos, funcionários e representantes da 

sociedade, com atribuições de coordenação dos processos de avaliação da instituição e 

sistematização dos dados solicitados pelo INEP.  

Em relação a internacionalização da UFRN, são apontadas questões que refletem a 

necessidade de desenvolvimento de ações internacionais, uma vez que é um processo que tem 

impacto no desenvolvimento da instituição. O primeira questão abordada sobre o tema no 

documento diz respeito à pós-graduação: 

 

Identificamos um sistema de Pós-Graduação bastante expandido, o qual necessitará 

de ajustes, particularmente nos programas com avaliações 3. Para este, será 

necessário investimento institucional para melhoria da qualidade e, provavelmente, 

revisão e redimensionamento da Cooperação Internacional e da interiorização da 

Pós-Graduação da UFRN. A cooperação Internacional necessariamente deve ser 

vista como uma relação ativa e permanente . 

 

 

 Para isso, no que diz respeito à internacionalização, o documento apresenta as 

seguintes estratégias: Elevar e consolidar os Acordos Internacionais; criar políticas de 
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incentivo e apoio à publicação e estimular o uso da segunda língua nos componentes 

curriculares.  

Em relação ao número de publicações, o documento propõe um aumento de 9.505 em 

2014 para 25.562 em 2019 e do número de citações das publicações da UFRN de 8.234 em 

2014 para 20.393 em 2019 como forma de contribuir para uma maior visibilidade da UFRN 

dentro e fora do país.  

Para isso, é destacado que devem haver ações que sustentem uma política institucional 

de pesquisa e cooperação consistente, voltada para a validação da sua produção científica e, 

consequentemente, para sua internacionalização. Apesar dos esforços realizados nos últimos 

anos, segundo a avaliação realizada este ainda é um ponto a ser melhorado quanto à sua 

abrangência. 

 

5.3.3 Relatório de gestão de 2017 

  

 O relatório de gestão de 2017 reforça os objetivos e metas contidos no PDI (2010-

2019) e no Plano de Gestão (2015-2019) e apresenta resultados alcançados. Em relação à 

mobilidade acadêmica, 30 estudantes estrangeiros foram recebidos pela UFRN e os estudantes 

da UFRN no exterior somaram 39 alunos. Em relação ao número de acordos cooperação 

acadêmica internacionais, houve um acréscimo de apenas 5 (cinco) acordos em relação a 

2016, totalizando no exercício de 2017, 225 (duzentos e vinte e cinco) parcerias. 

 O documento também reforça a importância da internacionalização para a avaliação 

dos cursos de Pós-Graduação pela CAPES, uma vez que as notas mais altas (6 e 7) só são 

alcançadas com a boa avaliação de parâmetros adicionais, como internacionalização, 

nucleação e solidariedade. Nesse aspecto, a UFRN destaca que seu crescimento não é apenas 

quantitativo, mas também qualitativo. Isso se verifica pelo fato de pela primeira vez a 

instituição ter um curso avaliado com a nota máxima e por outros programas terem melhorado 

sua avaliação. 

 Outro resultado positivo diz respeito a internacionalização de atividades de extensão, 

como aconteceu com o programa Trilhas Potiguares, que desenvolveu uma ação internacional 

em parceria com a Universidade Pedagógica a do Maxixe, em Moçambique, permitindo que 

12 estudantes e dois professores de nossa instituição pudessem desenvolver as atividades do 

programa, em parceria com uma equipe local, no país africano. 
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 O documento também apresenta os principais indicadores de internacionalização 

utilizados: Número de Acordos de Cooperação Acadêmica internacional e Mobilidade de 

Acadêmica dos estudantes estrangeiros na UFRN. Em relação ao número de acordos 

internacionais, nota-se que houve um crescimento significativo ao longo dos anos a partir da 

criação da SRI. A UFRN passou de 45 acordos em 2010 para 225 acordos em 2017, o que 

indica o crescimento de incentivo e interesse em internacionalização ao longo dos anos. 

 

Figura 17: Acordos de cooperação acadêmica internacional. 

 

Fonte: SRI/UFRN (2017). 

 

Em contrapartida, a mobilidade internacional de estudantes estrangeiros oscilou ao 

longo do tempo.  

 

Figura 18: Mobilidade acadêmica internacional de estudantes estrangeiros. 

 

Fonte: SRI/UFRN. 
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O período de 2012 a 2016, apresentou um aumento significativo dessas atividades. 

Porém, houve uma redução nos números de mobilidade em 2017. Segundo o próprio 

documento, acredita-se que a diminuição do interesse dos estudantes estrangeiros em 2017 se 

deu em função da crise econômica pela qual passa o país. 

Por fim, o documento apresenta o alinhamento das metas cadastradas pelas unidades 

com as metas do PDI, com destaque para aquelas consideradas prioritárias pela Administração 

Superior. As metas referentes à internacionalização podem ser observadas na figura a seguir. 

O número 12 corresponde ao número de metas, e 6,6% ao percentual em relação ao total de 

metas da instituição. 

 

Quadro 6: Alinhamento das Metas das Unidades com as Metas Estratégicas do PDI. 

 

Fonte: PROPLAN/UFRN (março 2017). 

 

 Dada a análise dos dados obtidos por meio de dados verbais e fontes documentais, a 

seção a seguir apresenta as principais conclusões da pesquisa.  

 

5.4 Conclusões 

 

A análise do processo de internacionalização da UFRN permitiu identificar aspectos 

importantes da internacionalização como estratégia de desenvolvimento institucional. 

Primeiramente, o impacto da globalização sobre as políticas educacionais é sentido pela 

instituição, que busca adequar-se para manter índices de qualidade competitivos. Essa 

necessidade de adequação e a importância dada à internacionalização como resposta ao 

processo de globalização corrobora com estudos anteriores (KNIGHT, DE WITT, 1997; 

KNIGHT, 2003; KNIGHT 2004; SOUZA, 2008). 

A criação da Secretaria de Relações Internacionais e Interinstitucionais (SRI) 

possibilitou a adaptação da estrutura da instituição para atender aos objetivos institucionais 

em relação à internacionalização propostos no PDI da instituição. Esta adaptação é citada na 
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literatura como de fundamental importância para o desenvolvimento do processo (BORGES, 

AMAL, 2014; BOAL, 2015). 

A cooperação internacional e a mobilidade de alunos e professores foram identificadas 

como as principais políticas de internacionalização adotada pela instituição. Ainda não há 

uma grande diversificação dos meios de internacionalização na UFRN, o que coincide com 

estudos realizados em outras instituições no cenário brasileiro (CASTRO, CABRAL, 2012; 

VILALTA, 2012).  

Apesar de haver forte cooperação com os Estados Unidos e países Europeus, a UFRN 

tem intensificado os esforços de cooperação com países do eixo Sul-Sul com o objetivo de 

promover a solidariedade e consciência internacional, conforme menciona o estudo de 

Oliveira (2018). Também foram identificadas ações de internacionalização „em casa‟, questão 

que não deve ser negligenciada pelas universidades, segundo Knight (2004). Uma dessas 

ações é a criação do Instituto de Línguas, Literaturas e Culturas Modernas - ÁGORA.  

O processo de internacionalização da UFRN também é caracterizado pelos desafios 

encontrados no caminho, tais como administração de recursos escassos, mudanças no 

ambiente externo e a criação e fortalecimento da cultura internacional da instituição 

(BARTELL, 2003). A descrição do processo de internacionalização e seus respectivos 

desafios apresentados na análise dos resultados satisfazem ao primeiro objetivo desta 

pesquisa. 

O estudo evidenciou também a importância do papel dos professores e seus 

relacionamentos interpessoais para o processo de internacionalização, tema que ainda é pouco 

abordado na literatura (DUARTE et al, 2016). Além dos professores, também foi constatado 

no cenário interno a conscientização da comunidade acadêmica como um todo, que entende a 

internacionalização como importante e demanda esse serviço.  

Além da conscientização, a UFRN (principalmente os gestores) também possui 

comprometimento com as ações de internacionalização. Esta conclusão vem do fato de a 

internacionalização estar presente no plano de desenvolvimento da instituição como área 

estratégica e pelo desenvolvimento de um plano de internacionalização, que estará disponível 

em 2018 (KNIGHT, 1994).  

 O cenário externo à instituição é caracterizado por constante mudança, o que tem 

impacto nas políticas internas e na obtenção de recursos, principalmente em situação de 

instabilidade política e crise econômica. Atualmente, há expectativas acerca do novo 
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programa de internacionalização, o CAPES-PrInt, que terá início no segundo semestre de 

2018 e será bem mais seletivo que o programa que o antecedeu (Ciências sem Fronteiras).  

Quanto às razões para a internacionalização da UFRN, observa-se que o principal 

motivo é o que também leva as outras instituições brasileiras a se internacionalizarem: A 

necessidade de responder às exigências da globalização através do compartilhamento de 

conhecimento de experiências além do território nacional. Apesar de existir uma razão maior, 

os objetivos variam de acordo com os valores institucionais. Enquanto algumas instituições 

vêem a internacionalização sob a perspectiva mercadológica e da competitividade, outras, 

como é o caso da UFRN, enxergam o processo também sob a ótica da solidariedade e do 

desenvolvimento mútuo. 

As análises do cenário interno e do cenário externo da instituição, bem como a 

identificação das razões para a internacionalização, satisfazem o segundo objetivo desta 

pesquisa. 

Sobre a gestão do processo, conclui-se que a UFRN realiza ações de planejamento, 

acompanhamento e avaliação conforme é recomendado pela literatura (HÉNARD, 

DIAMOND E ROSEVEARE, 2012). Para isso, são considerados os resultados do próprio 

processo e da universidade como um todo através de indicadores quantitativos, tais como 

número de acordos, mobilidade e publicações internacionais, por exemplo. 

A análise dos documentos institucionais (PDI, a proposta de atualização das metas do 

PDI-UFRN e o relatório de gestão de 2017) permitiu a confirmação e a complementação da 

fala dos gestores. No caso do PDI, é citada a necessidade de maior integração entre as partes 

que compõem a UFRN para que os processos sejam vistos como um meio de atingir um 

objetivo comum, e não como ações isoladas, o que indica que a internacionalização deve ser 

discutida e compreendida em todos os níveis, o que ainda não acontece. 

 A proposta de atualização das metas do PDI-UFRN, como o próprio nome sugere, 

foca na avaliação e atualização das metas do PDI da universidade. Através dele, observa-se 

que a UFRN associa a internacionalização à qualidade da instituição, uma vez que é um fator 

a ser considerado para a avaliação institucional. Assim, as metas reformuladas evidenciam 

preocupação com o fortalecimento da cooperação internacional, sobretudo em cursos de pós-

graduação avaliados com nota 3 para uma nota de excelência possa ser alcançada. Além disso, 

é sugerido como meta aumentar o número de citações para maior visibilidade internacional.  

O plano de gestão de 2017, por sua vez, reforça as informações presentes nos outros 

documentos e descreve resultados obtidos. Ao apresentar o quadro de Alinhamento das Metas 
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das Unidades com as Metas Estratégicas do PDI, a expansão internacional foi considerada 

uma área prioritária no sentido de atingir metas de aumento do número de acordos, de 

professores e alunos estrangeiros na UFRN. 

A análise desses documentos, juntamente com os aspectos observados na classe 6, 

contribui para entender os meios de planejamento, acompanhamento e avaliação utilizados 

pela gestão, atendendo assim ao terceiro objetivo da pesquisa. A seção a seguir apresenta 

sugestões de melhoria para o processo de internacionalização descrito com base nos 

resultados mencionados e na literatura sobre o tema. 

 

5.4.1 Melhorias para o processo de internacionalização da UFRN 

 

 A partir da leitura da literatura disponível sobre o tema e pela análise dos dados 

verbais e documentais, observa-se que apesar do inegável avanço e esforço da UFRN em 

desenvolver seu processo de internacionalização ainda há pontos que precisam ser melhorados 

para trazer mais eficiência às ações realizadas. Assim, esta seção busca atender ao quarto e 

objetivo desta pesquisa através de uma reflexão sobre ações que podem ser fortalecidas no 

plano institucional.  

 Para o fortalecimento da cultura de internacionalização: Promover ações que 

incentivem o aprendizado de língua estrangeira para alunos e professores, tais como a 

disponibilidade de disciplinas em outro idioma; realizar e divulgar eventos que aproximem 

alunos e professores estrangeiros e alunos da UFRN para compartilhamento de experiências e 

vivências; desenvolver meios para receber melhor os estrangeiros na instituição e na cidade, 

dando total assistência especialmente nas primeiras semanas. 

 Para a gestão e avaliação do processo: Além da análise dos números da instituição, 

criar formas de avaliação qualitativa das ações realizadas de maneira a identificar os 

benefícios advindos das ações internacionais e otimizar recursos que podem não estar sendo 

aplicados em atividades que trazem retorno significativo para a instituição. O modelo do ciclo 

de internacionalização de Knight (1994) apresentado nesta pesquisa é um dos instrumentos 

presentes na literatura capazes de contribuir para o processo. 

 Para compensar os recursos insuficientes: Mobilizar professores e alunos a 

desenvolverem atividades internacionais dentro da própria instituição através do uso da 

tecnologia e da rede de contados dos professores, buscando assim incrementar as publicações 

e participação em pesquisas internacionais.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Através dos dados analisados e dos métodos escolhidos, está pesquisa respondeu à 

problemática proposta através do alcance de seus objetivos. Os resultados traduzem o 

processo de internacionalização da UFRN e contribuem para a literatura sobre o tema, 

principalmente tratando-se do cenário brasileiro pelo fato de estudar uma instituição que ainda 

não foi analisada e por dar mais ênfase à gestão estratégica, tópico ainda pouco abordado em 

estudos anteriores.  

A pesquisa também contribui no campo prático ao apresentar um diagnóstico da 

gestão da internacionalização e apontar questões que merecem atenção, ao mesmo tempo em 

que pode trazer insights a gestores de outras instituições de ensino superior que também 

realizam (ou pretendem realizar) atividades de internacionalização. 

As limitações do estudo estão relacionadas ao número de entrevistas realizadas e aos 

documentos utilizados. Acredita-se que os questionamentos poderiam ser expandidos para 

outros setores da universidade que tem relação direta ou indireta com as ações de 

internacionalização. Quanto aos documentos, acredita-se que o Plano de Internacionalização 

elaborado pela UFRN (e que ainda não está disponível), poderia ter acrescentado pontos 

importantes na análise. 

Recomenda-se que estudos futuros abordem o tema também sob a perspectiva de 

outros atores, tais como estudantes e professores e que modelos de análise do processo 

desenvolvidos. 
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APÊNDICES 

 

 Resumo de teses de dissertações sobre o tema “Internacionalização de Instituições de 

Ensino Superior”. Fonte: BDTDB 

 

TÍTULO AUTOR INSTITUIÇÃO 
OBJETIVO 

GERAL 
RESULTADO(S) SUGESTÕES 

Avaliação da 

internacionalização no 

ensino superior: um 

estudo multicaso 

Silva (2015) 

Universidade do 

Vale do Rio dos 

Sinos 

Analisar como duas 

IES privadas 

brasileiras avaliam 

seus processos de 

internacionalização. 

A auto avaliação do 

processo de 

internacionalização, 
a elaboração de um 

plano estratégico de 

internacionalização 

e a criação e 

revisão de 

indicadores para 

mensurar o 

desempenho do 

processo possibilita 

a promoção da 

evolução do ciclo 

de 
internacionalização. 

Realizar pesquisas 

que abordem os 
temas de gestão e 

avaliação do 

processo de 

internacionalização 

em IES; pesquisar 

em instituições 

públicas as 

similaridades, 

diferenças, objetivos 

e motivações para 

este processo. 

Internacionalização de 

ensino superior: estudo de 

casos em cursos de 
administração de 

instituições públicas de 

ensino superior 

Christino 
(2013) 

Universidade de 
São Paulo 

Analisar o processo 

de 

Internacionalização 

do Ensino Superior 
de escola de 

Administração 

brasileiras. 

A 
internacionalização 

é interpretada como 

sinônimo de 

excelência e 

qualidade, porém, é 

um processo 

complexo que 

envolve a 

estruturação de 

políticas, o que 

exige constante 
desenvolvimento 

organizacional. As 

principais 

estratégias 

organizacionais 

identificadas são: o 

apoio da reitoria, 

criação de um 

planejamento 

estratégico, criação 

de escritórios 

internacionais. 

Estudar o processo 

de 

internacionalização 

de escolas de 

Administração em 

diferentes países; a 

influência das 

políticas 
governamentais 

relacionadas à 

mobilidade 

estudantil; a 

influência do grau 

de mobilidade entre 

docentes e a 

produção científica. 
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Processo de 

internacionalização do 

ensino superior estudo de 
casos múltiplos em um 

sistema de ensino superior 

confessional internacional 

Muckenberger 
(2014) 

Universidade de 
São Paulo 

Analisar o processo 

de 

internacionalização 
em um sistema de 

ensino superior 

confessional 

internacional 

Presença de 

motivações e 

obstáculos 

peculiares; 
motivações, riscos 

e benefícios 

econômicos, 

acadêmicos e 

sociais. 

Mensurar o nível de 

internacionalização 

de IES do Sistema Σ 

para efeito de 

comparações e 

avaliação dos 

impactos, 

motivações, riscos e 

benefícios desse 

processo; comparar 

a 
internacionalização 

de sistemas de 

ensino diferentes; 

analisar as 

interferências 

causadas por 

questões políticas 

internas em um 

sistema de ensino 

superior 

confessional. 

A internacionalização do 

ensino superior brasileiro: 

conceitos e características 

em instituições privadas 

de ensino superior 

Vilalta (2012) 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo 

Estudar os 

principais conceitos 
de 

internacionalização 

do Ensino Superior 

relacionando-os 

com as IES 

pesquisadas e 

identificar 

características do 

processo nas 

universidades 

privadas brasileiras, 
elaborando um 

quadro de 

referências para 

analisar o 

fenômeno. 

Um novo conceito 

de 

internacionalização 

e a identificação de 

algumas 

características deste 

processo nas 

universidades 

pesquisadas.  

Realizar uma 

pesquisa com 

discentes de 

instituição de ensino 

que estão com o 

tema 

internacionalização 

na pauta atual de 

suas ações para 

verificar sob esta 

ótica a percepção 
dos resultados da 

internacionalização. 

Internacionalização da 

educação e formação de 
capital humano e cultural: 

Estudo com alunos 

intercambistas da 

Universidade de Fortaleza 

Sena (2013) 
Universidade de 

Fortaleza 

Investigar as 

implicações da 

participação em 

programas de 

intercâmbios 

acadêmicos 

internacionais da 
UNIFOR no 

processo de 

qualificação dos 

discentes da 

UNIFOR 

envolvidos, em 

termos da formação 

de capital humano e 

cultural. 

A participação 

discente nos 

programas de 

intercâmbios 

acadêmicos 

internacionais da 

UNIFOR foi 

positiva para os 

intercambistas, 
tanto em termos 

acadêmicos, como 

em função da 

experiência em 

conhecer sistemas 

de ensino 

diferentes, 

influindo 

diretamente na 

formação de capital 

humano e cultural. 

Investigar as 

diferenças 

quantitativas e 

qualitativas entre os 
resultados das 

experiências de 

participação em 

intercâmbios 

internacionais de 

alunos da graduação 

e pós-graduação. 
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Mapeando os caminhos da 
internacionalização de 

instituições de ensino 

superior do Brasil 

Souza (2008) 
Universidade de 

São Paulo 

Compreender o 

processo de 

internacionalização 
das IES brasileiras 

e elaborar um 

quadro de 

referências para 

analisar o 

fenômeno. 

Indicação dos 

elementos 

principais que 

caracterizam o 

processo de 

internacionalização 

das IES estudadas: 

visão estratégica 

que contempla os 

conceitos dos 

organismos 
multilaterais; 

formação de 

competências 

organizacionais 

(diferentes na 

natureza pública e 

privada); as formas 

de mobilidade; 

implementação de 

práticas de gestão 

da educação 
transnacional e 

acadêmica. 

Sugere-se a 

realização de 

entrevistas com as 

lideranças 

responsáveis pela 

internacionalização 

das IES estrangeiras 
envolvidas no 

estudo de caso. 

Aplicação de survey 

para caracterizar a 

percepção de 

docentes e 

estudantes sobre os 

resultados da 

internacionalização 

das IES. 

Processo de 

internacionalização de 

instituições de ensino 

superior: estudo de caso 

na Universidade Federal 
de Santa Maria 

Bulé (2015) 

Universidade 

Federal de Santa 

Maria 

Analisar as práticas 

de 

internacionalização 

promovidas pelos 

programas de Pós-

Graduação 

conceitos 6 e 7 da 
Universidade 

Federal de Santa 

Maria 

A UFSM, apesar de 

desenvolver a 

internacionalização 

através da 

mobilidade 

acadêmica, 

convênios e 

associações, ainda 

apresenta 

fragilidades em 

suas estratégias 
organizacionais, 

necessitando 

institucionalizar 

políticas de 

internacionalização 

na cultura da 

instituição. 

Comparar o 

processo de 

internacionalização 

da UFSM com 

universidades 

estrangeiras ou 

traçar um 

comparativo com 

universidades 

nacionais, com 
processo de 

internacionalização 

avançado, buscando 

um benchmark de 

seus processos. 
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Internacionalização da 
educação superior: 

Estratégias e ações da 

Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná 

Tavares 

(2006) 

Universidade 

Tecnológica 

Federal do 

Paraná 

Analisar as 
estratégias e ações 

institucionais de 

internacionalização 

da UTFPR. 

A gestão da 

internacionalização 

na Instituição não 

possui um projeto 

formalizado, mas 

possui estratégias e 

ações pontuais 

buscando sua 

ampliação. Desse 

modo, o processo 

de 
internacionalização 

na UTFPR 

apresenta-se em 

fase incipiente, com 

estratégias e ações 

buscando ampliar a 

dimensão 

internacional na 

Instituição que 

assumem 

importância 
singular para sua 

expansão e 

consolidação. 

Estudar como 

ocorre a 

contribuição da 

internacionalização 

para o 

desenvolvimento do 

ensino, pesquisa, 

extensão e pós-

graduação, 
buscando 

compreender as 

implicações/impacto 

em ter profissionais 

com experiência 

internacional na 

formação para o 

desenvolvimento da 

Universidade, bem 

como para o 

desenvolvimento 
regional. 

O processo de 
internacionalização das 

instituições de ensino 

superior: um estudo de 

caso na Universidade 

Federal de Uberlândia 

Batista (2009) 
Universidade de 

São Paulo 

Analisar as ações 

de 

internacionalização 
promovidas pela 

UFU, considerando 

as estratégias 

organizacionais e 

programáticas 

adotadas pela 

instituição. 

A criação da 

Assessoria de 

Relações 

Internacionais e 

Interinstitucionais - 

ASDRI levou a um 

aumento expressivo 

no número de 
acordos 

internacionais, e, 

consequentemente, 

levou a uma maior 

mobilidade 

acadêmica. O 

modelo de Knight 

(1994) permitiu a 

identificação de 

pontos fortes, em 

desenvolvimento, e 
pontos frágeis. 

Estudar quais as 

competências  

estimuladas nos 

participantes de 

programas de 

mobilidade 

acadêmica 

internacional; 

diferenças nos 

processos de 
internacionalização 

entre IES públicas 

em nível federal e 

estadual; como 

utilizar um 

benchmark das 

escolas com 

processo mais 

avançado de 

internacionalização; 

pontos comuns e 

divergentes nos 
processos de 

internacionalização 

de IES distintas. 
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Programa ciência sem 

fronteiras: uma avaliação 

da política pública de 

internacionalização do 

ensino superior sob a 

perspectiva do paradigma 

multidimensional 

Cruz (2016) 

Universidade 

Federal de 

Goiás 

Avaliar o Programa 

Ciências sem 

Fronteiras – CsF 

em um enfoque 

multidimensional. 

O modelo verificou 

que o programa, 

apesar de possuir 

relevância, é pouco 

eficaz e eficiente. 

Quanto à 

efetividade, não se 

pôde medir devido 

à falta de dados. 

Novas pesquisas 

que disponibilizem 

dados para verificar 

qual o retorno do 

Programa Ciência 

sem Fronteiras para 

o PIB, para 

compará-lo ao 

incremento do PIB 

com educação, nos 

moldes do estudo 
realizado pelo 

IPEA. 

O processo de 

internacionalização do 

ensino superior: um 

estudo de caso da 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul 

Mueller 

(2013) 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

Descrever as 

características do 

processo de 

internacionalização 

da UFRGS 

A concepção de 

internacionalização 

ainda é pouco clara 

na UFRGS e ainda 

não há um processo 

institucionalizado 

tendo por base a 

realidade dos 

programas 

avaliados e as 

características da 
estrutura da 

Universidade que 

indica a existência 

da fragmentação. 

x 

Ciência sem fronteiras: 

perspectivas da 

internacionalização e a 

experiência australiana 

Cunha (2016) 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

Investigar a 

importância do 

Programa Ciência 

sem Fronteiras na 
formação de 

estudantes 

brasileiros de 

graduação egressos 

da Austrália, com 

relação às 

experiências 

educacionais, tanto 

no plano 

acadêmico, quanto 

em termos de 

perspectivas para o 
futuro. 

A maioria dos 

entraves surgidos 

no decorrer do 

programa estiveram 

relacionados à 

fragilidade no seu 

planejamento. 

Nesse sentido, são 

necessárias 
mudanças para o 

avanço processo de 

internacionalização 

da educação 

superior, tais como: 

priorizar a pós-

graduação, atrair 

mais pesquisadores 

estrangeiros, 

contemplar apenas 

estudantes mais 

bem preparados, 
possibilitar maior 

envolvimento das 

instituições de 

ensino superior 

brasileiras, entre 

outras. 

x 
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A internacionalização da 
educação superior: um 

estudo de caso da 

Universidade Federal de 

Santa Catarina 

Laus (2012) 

Universidade 

Federal da 

Bahia 

Analisar os 

contextos e os 

processos de 
definição e 

implementação das 

estratégias políticas 

e institucionais de 

internacionalização 

da UFSC 

Síntese das razões e 

motivações da 

UFSC para sua 

internacionalização 
acadêmica e das 

suas principais 

políticas, 

estratégias e 

programas 

desenvolvidos com 

este fim. 

Investigar como a 

internacionalização 

é percebida pelos 

demais atores nela 

implicados 

(estudantes de 

graduação e de pós-

graduação, os 

professores, e o 

pessoal 

administrativo nas 
IES) e como os 

desafios da 

internacionalização 

influenciam as 

estratégias 

institucionais no 

que se referem aos 

seus programas, 

suas práticas de 

ensino-

aprendizagem e 
avaliação de 

qualidade. 

Internacionalização da 

educação superior e 

política externa brasileira; 

estudo da criação da 

Universidade Federal da 

Integração Latino-
America (UNILA) 

Brackmann 

(2010) 

Pontifícia 

Universidade 

Católica Do Rio 

Grande Do Sul 

Averiguar a 

potencial 

contribuição da 

internacionalização 

da educação, 

através da criação 

da Unila, para o 

desenvolvimento 

dos mecanismos 

processuais 
necessários para a 

geração das 

condições básicas 

para a integração 

regional. 

A Unila é um 

modelo inovador de 

Universidade e a 

internacionalização 

da educação 

superior tem 

potencial para 

contribuir para o 

alcance dos 

objetivos da 

política externa 
brasileira referente 

à integração 

regional, embora, 

por si só, ela não 

garanta o sucesso 

da integração. 

x 

Proposta de Balanced 

Scorecard para auxílio ao 
processo de gestão 

estratégica da 

internacionalização do 

ensino superior: um 

estudo de caso em 

universidades públicas 

Rocha (2016) 
Universidade de 

São Paulo 

Propor um modelo 

de avaliação do 

desempenho em 

internacionalização 
do ensino superior 

como ferramenta de 

auxílio ao processo 

de gestão da 

internacionalização 

do ensino superior 

ás universidades 

públicas brasileiras. 

Identificação de 

seis perspectivas a 

serem utilizadas no 

BSC proposto 

(mudança 

organizacional; 

recursos materiais, 

financeiros e 
estruturais; 

desenvolvimento 

de pessoas; 

inovação curricular; 

mobilidade 

acadêmica; 

perspectiva dos 

stakeholders) e 

apresentação de um 

mapa estratégico 

para as IES. 

Realizar um estudo 

similar com foco em 

instituições 

privadas; elaborar 

uma ferramenta para 

a avaliação 
sistemática do 

contexto brasileiro 

de 

internacionalização 

das IES; aplicar o 

modelo proposto 

para fins de 

confirmação ou não 

de sua efetividade e 

evolução. 
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O PROGRAMA DE 

ESTUDANTES-

CONVÊNIO DE 
GRADUAÇÃO NA 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA BAHIA: 

percepção dos estudantes 

PEC-G oriundos dos 

Países Africanos de 

Língua Oficial Portuguesa 

– anos 2009 - 2013 

Souza (2015) 

Universidade 

Federal da 

Bahia 

Descrever as 

percepções dos 

estudantes-
convênio na UFBA 

no que diz respeito 

às suas motivações 

e experiências da 

vida universitária, 

assim como suas 

perspectivas de 

futuro. 

A 

operacionalização 

do PEC-G, nas 

Instituições de 

Ensino Superior, 

demanda planejar 

ações de 

acolhimento e 

integração dos 

estudantes 

estrangeiros ao 
espaço universitário 

visando uma 

permanência 

qualificada. A 

diversidade étnica, 

cultural e social 

proporcionada pela 

presença dos 

estudantes-

convênio nas 

universidades 
estimula boas 

práticas de 

convivência entre 

pessoas de 

diferentes culturas. 

Investigar como os 

estudantes-convênio 

PEC-G-UFBA 
constroem suas 

trajetórias 

acadêmicas e, quais 

as disposições e 

comportamentos 

que facilitam ou 

dificultam a 

afiliação 

universitária. 

Programa de licenciatura 

internacional na 

Universidade Federal de 

Uberlândia: limites e 

possibilidades 

 Souza (2016) 

Universidade 

Federal de 

Uberlândia 

Descrever e 

analisar as 
implicações, 

enquanto limites e 

possibilidades, da 

sua implementação 

na UFU no período 

2010-2012, a partir 

da contextualização 

da 

internacionalização 

do ensino superior 

e das políticas 

educacionais nesse 
âmbito. 

Por um lado, o PLI, 

no contexto da 

UFU, oportuniza 

aos participantes a 

possibilidade de 

realizar disciplinas 

no exterior, 

contribui para sua 
formação pessoal e 

cultural. Por outro 

lado, o PLI não 

estaria, de fato, 

contribuindo 

academicamente 

para melhorar a 

formação 

profissional 

conforme seu 

principal objetivo, 

mas sim para 
reafirmar, entre os 

discentes, a vontade 

política de não 

atuar como 

professores no 

âmbito da educação 

básica. 

Sugere-se a 

continuidade da 

discussão por meio 

do aprofundamento 

científico, com a 
realização de novas 

pesquisas que 

possam continuar a 

contribuir com a 

reflexão aqui 

realizada, em busca 

da compreensão a 

respeito das 

políticas públicas da 

internacionalização 

do ensino superior, 
em específico o 

Programa de 

Licenciatura 

Internacional – PLI. 
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A internacionalização do 

ensino superior; estudo de 

caso sobre a mobilidade 

internacional de 

estudantes de graduação 

da Universidade Estadual 

Paulista - UNESP, 
Campus de França, no 

período de 2003 a 2014. 

Guimarães 

(2013) 

Universidade 

Estadual 

Paulista “Júlio 

de Mesquita 

Filho” 

Analisar a política 

de 

internacionalização 

existente na 

Universidade 

(UNESP), 

apresentando a 

relação entre as 

questões 

procedimentais e os 
resultados obtidos 

na execução desta 

política entre os 

anos de 2003 e 

2014. 

Foram encontradas 

falhas estruturais e 

históricas em 

relação à estrutura 

organizacional – 

lidando, por 

exemplo, com o 

despreparo de 

docentes e 

servidores – 

necessitando, 
portanto, uma 

maior capacitação 

de quem está 

diretamente ligado 

a este papel. 

Realizar uma 

pesquisa detalhada e 

minuciosa dos 

benefícios e 

dificuldades da 

mobilidade 
acadêmica. 

Os desafios da 

internacionalização 

profissional técnica: a 

experiência dos IFES 

Delmaestro 

(2013) 

Universidade 

Federal do 

Espírito Santo 

Identificar quais 

são os desafios no 

processo de 

internacionalização 

na educação 

profissional técnica 

brasileira. 

Os desafios 

identificados nas 

análises desse 

estudo foram: 

romper com o 

modelo de 

internacionalização 

da educação 
profissional no 

nível técnico com 

foco direto no 

mercado; 

institucionalizar 

nas diretrizes e 

normativas do 

Instituto Federal 

ações que visem 

internacionalizar a 

educação 
profissional no 

nível técnico; criar 

e estruturar de 

forma sólida uma 

Assessoria de 

Relações 

Internacionais com 

uma equipe de 

apoio contínua e 

ofertar um ensino 

de línguas 

estrangeiras. 
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Formação de doutores no 

país e no exterior: 

impactos na 

internacionalização da 

ciência brasileira 

Ramos (2014) Unicamp 

Analisar as 

interpretações do 

contexto da 

internacionalização 

e as abordagens que 
o Brasil - em nível 

governamental e 

institucional - tem 

adotado, a partir 

dos anos 1990, para 

adaptar a formação 

de doutores aos 

processos de 

mobilidade, 

colaboração e 

internacionalização 
do ensino superior 

e da pesquisa. 

O Brasil tem 

enviado cada vez 

menos estudantes 

de doutorado ao 

exterior para 

formação plena; a 

presença de 

docentes com 

formação, 

experiência e 

interesse 
internacional 

capazes de 

mobilizar suas 

redes internacionais 

é uma condição 

chave para a 

internacionalização. 

A ausência de uma 

estratégia nacional, 

a falta de sistemas 

administrativos 
eficientes, de 

políticas 

institucionais e de 

gestão profissional 

nas instituições 

dificultam o 

desenvolvimento 

dessas conexões. 

Realizar analises 

qualitativas para um 

entendimento mais 

completo e 

qualificado, capaz 

de informar a 

política relevante; 

realizar um 
levantamento direto 

com ex alunos de 

doutorado formados 

no Brasil para 

analisar suas 

competências e 

habilidades; estudar 

as diferenças (se 

houver) nas 

trajetórias 

profissionais de 
doutores brasileiros 

que se formaram no 

exterior e em 

instituições 

nacionais. 

Cooperação acadêmica 

internacional da Capes na 

perspectiva do programa 

ciência sem fronteiras 

Silva (2012) 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

Explorar as 

perspectivas da 
internacionalização 

da educação 

superior no Brasil e 

da cooperação 

acadêmica 

internacional da 

Capes, com a 

criação do 

Programa Ciências 

sem Fronteiras - 

CsF. 

Programas de 

cooperação 

acadêmica 

internacional 

estabelecem 
relações 

institucionais e 

pessoais que, 

repercutem 

positivamente nos 

programas de 

graduação e pós-

graduação 

brasileiros e que 

contribuem na 

formação de 

pessoal qualificado 
e de núcleos de 

pesquisa de 

excelência. 

x 
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Viagem de 

(auto)descobrimento: 
experiências de 

mobilidade estudantil de 

graduação no Programa 

ESCALA/AUGM/UFRGS 

Costa (2014) 
Universidade 
Federal do Rio 

Grande do Sul 

Analisar as 

contribuições da 

mobilidade 

estudantil para a 

formação dos 

estudantes da 

UFRGS que 

realizaram 

mobilidade pelo 

Programa 

ESCALA/AUGM, 
assim como 

identificar as 

concepções destes 

sobre a América 

Latina e as 

implicações das 

experiências 

vividas pelos 

estudantes para a 

consolidação de um 

lugar de mobilidade 
no MERCOSUL. 

Tanto as 

expectativas quanto 

as contribuições 

individuais da 

mobilidade para os 

estudantes 

superaram as 

profissionais e 
acadêmicas. As 

experiências 

vivenciadas 

permitiram o 

desenvolvimento 

de um novo olhar 

sobre si, sobre a 

universidade e 

sobre a sociedade. 

Aprofundar a 

análise sobre os 

dados de 

mobilidade 

estudantil na 

América Latina; 

realizar um estudo 

comparativo entre 

diferentes 
programas latino-

americanos de 

mobilidade; 

investigar o atual 

processo de 

internacionalização 

da educação 

superior brasileira e 

o seu incentivo à 

mobilidade 

estudantil. 

O Programa ANDIFES de 

mobilidade acadêmica: 

uma mobilidade estudantil 
no sistema federal de 

ensino superior brasileiro 

Braz (2015) 

Universidade 

Federal de 
Minas Gerais 

Responder às 

seguintes questões: 

qual é o perfil dos 

estudantes 

participantes do 

PAMA no período 

de 2011 a 

2013?;quais as 

motivações para a 

adesão do discente 
ao Programa?; e 

como foi a 

implementação e a 

participação 

estudantil nesse 

Programa, em uma 

instituição federal 

de ensino superior? 

Como principal 
motivação para 

participar do 

Programa, os 

estudantes 

apontaram as 

aprendizagens e 

vivências 

proporcionadas por 

essa 

experiência.Em 

qualquer escala que 
se realize, a 

mobilidade é uma 

vivência 

construtiva na 

formação dos 

estudantes de 

ensino superior e 

que ela deve ser 

ampliada para 

alcançar diferentes 

perfis estudantis. 

x 
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Política educacional: 
percepções dos estudantes 

da área de engenharia 

elétrica e dos 

coordenadores do 

programa ciência sem 

fronteiras 

Fernández 

(2016) 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

Analisar os 

resultados 

alcançados pelos 
bolsistas de 

Graduação 

Sanduíche, após os 

estudos no exterior, 

e os efeitos e 

mudanças 

ocorridos nas IES 

participantes do 

programa CsF. 

Através do 

Ciências sem 

fronteiras, IES 

obtiveram 

melhorias bem 

sucedidas, 

alinhando-as e 

integrando-as aos 

objetivos e metas 

do programa, na 

busca de qualificar 
a educação superior 

e a ciência e 

tecnologia do 

Brasil. A 

inauguração do 

programa 

significou uma 

virada importante 

para a educação 

superior, tornando 

mais firme a 
aceleração do 

processo de 

internacionalização 

das universidades 

brasileiras. 

x 

Avaliação dos impactos 

de um programa de 

mobilidade acadêmica 

internacional: o caso 

Brasil-França, ao nível de 

graduação em ciências 

agrárias 

Goes (2016) 

Universidade 

Federal de 

Goiás 

Avaliar o programa 

de mobilidade 

acadêmica 
internacional 

CAPES-

BRAFAGRI, de 

2006 a 2014, 

contido na política 

pública de 

internacionalização 

do ensino superior 

Parcerias 

Universitárias 

Binacionais. 

A mobilidade 

acadêmica 

internacional foi 

muito importante 

para a formação 

profissional e para 

empregabilidade; a 

expectativa sobre a 
mobilidade foi 

satisfeita; o ensino 

de línguas e 

interculturalidade 

são melhores nas 

instituições de 

ensino superior 

francês; o baixo 

conhecimento 

anterior sobre 

idiomas 

estrangeiros 
dificultou a 

execução de 

atividades 

acadêmicas e 

integração social. 

Sugerem-se outros 

estudos sobre o 

posicionamento 

estratégico da 
internacionalização 

do estudo superior 

nos planejamentos 

estratégicos das 

universidades, 

estudos 

comparativos de 

estratégias e 

resultados entre as 

políticas de 

internacionalização 

feitas no Brasil e em 
outros países. 
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Acesso aos programas de 

mobilidade internacional 

noensino superior: o caso 

da UFMG à luz de três 

experiências 

internacionais 

Rezende 

(2015) 

Fundação João 

Pinheiro 

Estudar o acesso 

aos programas de 

mobilidade 

internacional no 

caso da UFMG à 

luz de três 

universidades 

estrangeiras de 

diferentes países, 

Alemanha, Portugal 

e Espanha, de 
modo a identificar 

se/de que 

maneira/em que 

intensidade a 

dimensão 

conceitual e a 

administrativa dos 

desenhos dos 

programas de 

mobilidade 

influenciam a 
efetiva candidatura 

e realização de 

intercâmbio para 

alunos 

universitários em 

nível de graduação. 

Apesar de diversas 

iniciativas 

existentes, 

percebeu-se que a 

questão da 

equidade de acesso 
aos programas de 

mobilidade 

internacional ainda 

não entrou com 

centralidade na 

agenda dos 

formuladores das 

políticas de 

internacionalização 

do ensino superior, 

incluindo o caso da 
UFMG. 

x 

Circulação internacional 

de estudantes dos cursos 

de graduação: o caso 

UNICAMP 

Anastácio 

(2014) 
UNICAMP 

Refletir sobre a 

circulação 
internacional de 

estudantes do 

Ensino Superior e 

as políticas de 

Educação que têm 

estimulado, de 

modo crescente, 

essa modalidade de 

mobilidade e de 

formação. 

A circulação 

internacional de 

estudantes é 

causada pela lógica 

do mercado, por 

políticas nacionais 

e internacionais, 
estimuladas pelos 

Estados e pelas 

Universidades. Na 

sociedade 

contemporânea, a 

internacionalização 

do Ensino Superior 

tem fomentado 

novas narrativas, 

programas e 

práticas, conferido 

credenciais 
distintivas a 

sujeitos, a grupos, a 

classes e a 

instituições. 

x 
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La movilidad académica 

internacional em el 

posgrado: um estudio 

comparado entre 

doctorados en educación 

de Brasil y México 

Schlz (2016) 

Pontifícia 

Universidade 

Católica do Rio 

Grande do Sul 

Compreender como 

se configuram as 

políticas 

educacionais para a 
Mobilidade 

Acadêmica 

Internacional 

(MAI) na Pós-

Graduação e quais 

seus efeitos sobre a 

formação e 

produção científica 

dos estudantes de 

dois Doutorados 

em Educação, um 
de Brasil e outro de 

México, durante o 

período 2010-2014. 

As políticas para a 

Internacionalização 

da Pós-Graduação, 

em ambos os 

países, estão 

entrelaçadas com as 

diretrizes de 

política externa dos 

atuais governos, 

sendo mais clara a 

convergência no 
caso brasileiro que 

no mexicano. No 

nível micro 

estrutural, os 

agentes 

reconhecem a 

importância de se 

contar com uma 

experiência de 

MAI, uma vez que 

esta surge como 
uma possibilidade 

distinta que 

legitima a ilusão do 

campo, contribui 

para a consolidação 

de um hábito 

científico e permite 

o aumento de 

capital social do 

doutorando. 

x 
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Roteiro de entrevista (gestores) 

 

I. Nome:  

______________________________________________________________________ 

 

II. Cargo: 

______________________________________________________________________ 

 

III. Atividades desempenhadas: 

______________________________________________________________________ 

 

1 Na sua opinião, o que significa “internacionalização do ensino superior”? 

 

2 Como se deu o processo de internacionalização da UFRN (como começou, quais as razões, 

quais foram as primeiras iniciativas, com quais objetivos). 

 

3 Quais as razões atuais para a internacionalização da UFRN? 

 

4 Como o ambiente (interno e externo) influencia as ações de internacionalização da UFRN? 

Como é feita (se é a feita) a análise destes contextos (por exemplo, através de relatórios, 

documentos, pesquisas, notícias, etc). 

 

5 Na sua opinião, a internacionalização é um processo relevante para os propósitos 

organizacionais? Em caso positivo, quais benefícios você visualiza para os estudantes, 

colaboradores e sociedade? 

 

6 Na sua opinião, qual o nível de comprometimento dos gestores da UFRN, governo e 

estudantes com o processo de internacionalização? 

 

7 Além do PDI, existem outros documentos ou planejamentos secundários? Em caso positivo, 

como eles são estruturados (identifica necessidades, recursos, propósitos, objetivos, 

prioridades e estratégias)? 
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8 Que atividades são realizadas para operacionalizar o planejamento (divulgação das 

oportunidades, busca por parcerias, etc)? 

 

9 É realizado algum incentivo ou é dado algum reconhecimento/recompensa para estudantes e 

demais colaboradores envolvidos no processo de internacionalização? 

 

10 Quais os principais impactos da internacionalização no ensino, pesquisa e extensão 

universitária? 

 

11 Como é feito o monitoramento do processo de internacionalização da UFRN? 

 

12 Quais mecanismos a UFRN utiliza para a avaliação do processo de internacionalização? 

 

13 Quais os principais indicadores utilizados para avaliar a eficácia das ações realizadas? 

 

14 Como são levantadas informações para esta avaliação?  

 

15 Quais as metas e objetivos da UFRN em relação à internacionalização? 

 

16 Quais as diferenças (se existem) entre a estratégia planejada e formalizada no PDI da 

UFRN e a estratégia colocada em prática efetivamente? 

 

17 Qual a principal estratégia de implementação do plano de internacionalização da UFRN? 

 

18 Quais os principais desafios para a implementação das estratégias de internacionalização? 

 

19 Na sua opinião, há resistência à mudança por parte de alunos, professores e gestores? 

 

20 Após a avaliação (se realizada), como e que ações a UFRN desenvolve para superar as 

fragilidades e dificuldades existentes? 

 

21 Na sua opinião, o que poderia proporcionar o avanço e melhoria do processo de 

internacionalização na UFRN? 


