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RESUMO 

 

Este trabalho busca criar e implementar um sistema de informação gerencial integrado 
utilizando ferramentas de tecnologia da informação para o desenvolvimento da 
estratégia de internacionalização da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
criando mecanismos de facilitação, desburocratização, organização e 
impulsionamento das atividades realizadas pela Secretaria de Relações 
Internacionais e Interinstitucionais da instituição, em formato de um novo e inicial 
módulo/aplicação, no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas - 
SIGAA já existente na universidade, que promova a sua internacionalização, 
envolvendo atividades de seleção, cadastro, desenvolvimento e gerenciamento de 
mobilidades acadêmicas nacionais e internacionais; formalização, cadastro e 
acompanhamento de acordos de cooperação acadêmica internacionais; tradução de 
documentos oficiais, meios de comunicação oficiais, ementas de disciplinas e 
pesquisas; o crescimento interno do interesse pela proficiência em língua estrangeira 
entre discentes e docentes; entre outras funcionalidades possíveis durante o 
desenvolvimento, buscando assim produtividade e objetividade nas atividades 
relacionadas resultando em um posicionamento estratégico internacional diferenciado 
para a universidade. 
  
Palavras-chaves: internacionalização; acadêmica; sistema; gestão; informação; ufrn 
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ABSTRACT 

 

This intervention project seeks to create and implement an integrated management 
information system using information technology tools to develop the 
internationalization strategy of the Federal University of Rio Grande do Norte, creating 
mechanisms for facilitating, reducing bureaucracy, organizing and boosting activities 
carried out by Secretariat of International and Interinstitutional Relations of the 
institution, in the form of a new and initial module / application, in the Integrated System 
of Management of Academic Activities - SIGAA already existent in the university, that 
promotes its internationalization, involving selection, registration, development and 
management of national and international academic mobilities; formalization, 
registration and follow-up of international academic cooperation agreements; 
translation of official documents, official media, subject matter and research papers; 
the internal growth of interest in foreign language proficiency among students and 
teachers; among other possible functionalities during the development of the project, 
thus seeking productivity and objectivity in related activities resulting in a differentiated 
international strategic positioning for the university. 
  

Keywords: internationalization; academic; system; management; information; ufrn 
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INTRODUÇÃO 
 

 O trabalho busca desenvolver o Módulo Internacional (MI) do Sistema Integrado 

de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) e que tem por objetivo implementar uma aplicação web com 

a finalidade de automatizar e institucionalizar os dados referentes à estratégia de 

internacionalização da UFRN. 

 Este subsistema do SIGAA, em sua fase de desenvolvimento, tem 

responsabilidade da Superintendência de Informática (SINFO) e servirá para 

estabelecer o histórico, a formalização, a consulta quantitativa e qualitativa dos 

acordos internacionais, mobilidades e traduções oficias da UFRN. A SINFO divide 

seus processos de desenvolvimento em prioritários, em fila de ação e correções de 

partes prontas do sistema. O MI, em sua fase de desenvolvimento, passou pelos três 

processos e pela formulação do projeto, restando ainda algumas correções que 

tendem a diminuir gradualmente e aperfeiçoamentos de acordo com as futuras 

demandas. 

 O interesse no desenvolvimento deste projeto surgiu devido a um considerável 

crescimento das atividades da SRI aos quais resultavam em uma descentralização e 

diversificação em seus procedimentos internos e externos. Em qualquer das 

atividades fins existe uma grande dificuldade de se obter dados para fins estatísticos, 

de planejamento e execução, principalmente por se tratar de atividades setorizadas e 

sob responsabilidade de cada setor e servidores que estabeleceram sua própria forma 

de gerir. Outro grande problema identificado é a falta de documentos institucionais e 

acadêmicos em língua estrangeira que auxiliam a fomentação da mobilidade 

acadêmica internacional, acordos de cooperação e a pesquisa. 

 Desta forma, o objetivo deste trabalho é encontrar e materializar soluções de 

gestão e comunicação digital que potencializem e viabilizem a estratégia de 

internacionalização da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

2. Problema 

 

 O Problema desta pesquisa surgiu da necessidade que a Secretaria de 

Relações Internacionais da UFRN sentiu de uma ferramenta que utilize a tecnologia 

da informação como organizadora e facilitadora da implantação de uma cultura de 
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internacionalização acadêmica que caminhe lado a lado com os objetivos 

institucionais e regionais, com ênfase na comunicação à comunidade acadêmica das 

oportunidades de crescimento voltadas para a internacionalização pessoal e 

institucional. 

 A criação desta ferramenta em um primeiro momento busca auxiliar e 

estabelecer um espaço de cadastramento, identificação, gerenciamento, 

centralização e padronização dos processos já existentes e finalizados de mobilidade 

acadêmica e de formalização de acordos de cooperação. A segunda etapa surge para 

a adequação e uniformização do formato do lançamento de novas inscrições e 

processos de programas de mobilidade acadêmica internacional e nacional através 

da ferramenta em formato de editais, assim como a identificação das atuais 

necessidades de programas de mobilidade e acordos específicos. A terceira etapa 

busca a tradução e disponibilização através do sistema de todas as grades 

curriculares, ementas de disciplinas e apresentações de Pós-graduações da UFRN 

em três línguas estrangeiras (inglês, francês e espanhol), assim como documentos 

oficiais (declaração de matrícula e históricos). A ferramenta criada permitirá que outros 

setores da UFRN em parceria com a SRI desenvolvam melhor áreas como o incentivo 

do domínio de língua estrangeira pela comunidade acadêmica através de cursos 

idiomas, núcleo de tradução acadêmica e inscrições para a realização de exames de 

proficiência, parceria com o Instituto Ágora, assim como a criação de uma grade de 

disciplinas voltadas para a internacionalização, com potencial para serem ministradas 

em língua estrangeira, de forma geral as que mais aparecem nas grades dos cursos, 

parceria com os Centros e Departamentos e finalmente a implantação de um espaço 

para o incentivo, desenvolvimento e tradução de projetos de pesquisa. 

 

3. Justificativa 

   

 O autor deste trabalho é o responsável na UFRN em gerenciar os dados 

referentes a internacionalização da instituição na Coordenação de Dados e Marketing 

da Secretaria de Relações Internacionais e Interinstitucionais. A criação do Módulo de 

Relações Internacionais se tornou uma necessidade devido ao crescimento 

considerável das novas e historicamente existentes atividades relacionadas a área e 

a individualização na forma de administrar as atividades por parte de cada servidor 

responsável pelas áreas fins da SRI, dificultando assim sua gestão como um conjunto. 
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Esse processo de revisar dados e recriá-los com base nos diferentes dados 

desenvolvidos demanda tempo e, algumas vezes, desvio de função por parte de 

bolsistas. Com o MI, pretende-se que cada servidor e comunidade acadêmica 

envolvida fique responsável de inserir os dados diretamente no sistema, a fim de evitar 

o uso de planilhas e formulários individualizados, assim como a unificação dos seus 

processos de mobilidade, formalização de acordos, tradução e desenvolvimento da 

língua estrangeira na UFRN demandados pela comunidade acadêmica. A elaboração 

e aplicação deste trabalho permitirá identificar as melhores práticas para a discussão, 

criação, desenvolvimento e automação das funcionalidades do MI, resultando em um 

considerável avanço na gestão e institucionalização da internacionalização da UFRN.  

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Criação de um ambiente informacional destinado ao apoio às atividades 

estratégicas de internacionalização da UFRN em seu SIGAA, buscando o 

desenvolvimento de um supositório de dados institucionais, a padronização e melhoria 

de processos da SRI através da organização, automatização, desburocratização e 

comunicação das vertentes relacionadas a área internacional da instituição. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Produzir o levantamento histórico de todos os acordos de cooperação 

internacionais e todas as mobilidades acadêmicas nacionais e internacionais 

da UFRN desde o início da SRI (2010). 

• Categorizar e estabelecer os números de acordos e mobilidades acadêmicas. 

• Mapear processos e diagnosticar falhas na formalização de acordos, abertura 

de mobilidades e tradução de documentos oficias da UFRN. 

• Propor soluções de automatização e desburocratização de novos acordos, 

mobilidades e tradução de documentos oficias da UFRN durante todo o 

processo. 
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5. METODOLOGIA 

 

 A metodologia consistirá em reuniões, entrevistas, estudo de documentos e 

processos internos e externos para verificar detalhadamente junto aos servidores da 

SRI as atividades institucionais atuais direcionando o uso e desenvolvimento do 

Módulo Internacional do SIGAA UFRN, com o intuito de verificar quais funcionalidades 

devem ser criadas e identificar potenciais funcionalidades entre os tópicos existentes 

na Secretaria de Relações Internacionais e Interinstitucionais em busca da elaboração 

de uma pesquisa ação com o objetivo de aplicação imediata. 

 A avaliação dos retornos dos usuários finais (discentes e docentes) será 

realizada a fim de encontrar quais as maiores dificuldades que eles/elas tiveram na 

utilização da ferramenta. A entrevista também abarcará a equipe da Superintendência 

de Informática (SINFO), afinal, eles são os responsáveis pela programação do MI 

dentro do SIGAA.  

 

5.1 PESQUISA-AÇÃO 

 

 Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa ação definida como Projeto 

de Intervenção das atividades de internacionalização da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, passando por conceitos de sistemas de informações gerenciais, 

integradas, metodológicas, monitoradas e avaliadas; além de conceitos de gestão de 

processos, otimização na gestão do tempo, integração entre as áreas, rapidez na 

tomada de decisão, mapeamento sistematizado e investimento em tecnologia, 

chegando finalmente ao posicionamento estratégico internacional da UFRN.  

Bryman (1989) 1 fundamenta o projeto de intervenção nos pressupostos da 

Pesquisa-Ação que tem como base a ideia de uma relação entre pesquisa e ação, 

concluindo que a pesquisa deve ter a função de transformar a realidade. Neste sentido, o 

pesquisador e os agentes que estão envolvidos colaboram entre si para o reconhecimento do 

problema e de específica solução. Assim, o pesquisador tem uma relação forte com o objeto 

de estudo e observa os resultados (negativo, neutro e/ou positivo) de sua implementação.  

A escolha deste tipo de pesquisa para este trabalho, Pesquisa-Ação, conforme 

                                                 
1 BRYMAN, Alan. Leadership and culture in organizations. Public Money & Management, v. 9, n. 3, 
1989 p. 35. 
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defendido por Minayo (1992) 2, destaca-se por ser concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, há inter-

relação entre os envolvidos e a construção coletiva do plano de ação aos problemas 

diagnosticados.  

 Este trabalho se fundamenta diretamente no uso da Tecnologia da Informação 

como matriz técnica para este novo formato de gestão através de um sistema de 

informação gerencial, integrado e monitorado. 

 

5.2 INDICADORES DO CENÁRIO DA AÇÃO 

 

 A análise e intervenção institucional estabelece um processo realizado com um 

grupo, com o objetivo de propiciar que esse, SRI, se torne capaz de se autoanalisar e 

de gerenciar suas próprias questões, através da identificação dos conhecimentos 

individualizados e dos problemas consequentes.  

Lourau (1993)3 chama a atenção para o poder transformador da Análise 

Institucional e o seu primeiro impacto, que possuem uma força de teor instituinte que 

em contradição com o já instituído; o produtor de uma imobilidade que possa ser 

quebrada através da intervenção. Desta forma, existe uma íntima e imediata relação 

entre estes dispositivos analisadores e a consecução do processo de autoanálise e 

autogestão, uma vez que todos os envolvidos conseguem assimilar um "saber 

hegemônico" sobre suas vidas, por conseguinte, percebem o grau de alienação que 

estão submetidos para, assim, produzirem um novo clima político de gestão e 

administração próprio.  

 A Secretaria após ser dividida em três atividades fins (mobilidade acadêmica 

internacional, acordos de cooperação internacionais e tradução em línguas 

estrangeiras) passou por um momento de considerável crescimento quantitativo e 

qualitativo fazendo com que houvesse constantes mudanças em seu “modus 

operandi”, resultando assim em uma descentralização e diversificação em seus 

procedimentos internos e externos, trazendo uma grande dificuldade de se obter 

dados para fins estatísticos, de planejamento e execução, principalmente por se tratar 

                                                 
2 MINAYO, Maria C. de Souza. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade, v. 19, 1992 p. 51. 
3 LOURAU, René Lourau na UERJ. Análise Institucional e Práticas de Pesquisa.  Rio de Janeiro: 

Eduerj, 1993 p. 07. 



 16 

de atividades setorizadas e sob responsabilidade cada uma de um servidor que 

estabeleceu sua própria forma de gerir. 

 Após inúmeras reuniões gerais e setoriais (Tabela 1), uma vez identificado os 

conhecimentos gerais e específicos do funcionamento do setor, seus problemas, suas 

condições de existência, suas necessidades, suas demandas e seus recursos, trouxe 

conceitos de análise de demandas de ajuda e procedimentos de mudança planejada 

de condutas individuais através de instrumentos de intervenção, pesquisa e 

teorização, levantamento de informação sobre a história e vida da organização, surgiu 

a necessidade de se criar um sistema de gestão na web através da elaboração de 

modelos e formatos que auxiliaram e permitiram aos servidores e, posteriormente, aos 

estudantes e professores fácil desenvolvimento dos pontos identificados, 

materializando soluções de gestão e comunicação digital juntamente com o staff da 

SINFO, utilizando, para isso, a metodologia Design Thinking nascendo assim o 

chamado "Projeto do Módulo Internacional do SIGAA”. 

 

Tabela 1 – Histórico de reuniões sobre o MI. 

Histórico de Reuniões 

Conteúdo Local Participantes Data 

A ideia com propostas iniciais de se criar um 
sistema de gestão web da SRI foi colocada, 
porém com muito pouco avanço nesse período 
por parte da SINFO e da SRI. 

SRI 

Autor 
Direção SRI 

Representante 
SINFO 

Final de 
2014 e 
2015 

Reunião de Staff de início de ano e identificação 
da existência de dificuldades para se obter dados 
e em seus processos. 

SRI Equipe SRI 11/01/2016 

Definição da retomada de discussão sobre o 
Projeto de criação do Módulo Internacional do 
SIGAA 

SINFO 

Autor 
Direção SRI 
Equipe SRI 

Direção SINFO 

25/02/2016 

4 Reuniões internas para identificação dos 
principais problemas e discussões 
individualizadas 

SRI 
Autor 

Equipe SRI 
Estagiários 

26/05/2016 
- 

30/09/2016 
 

Este trabalho se torna um Projeto de Intervenção 
aprovado no Mestrado Profissional em Gestão de 
Processos Institucionais 

MPGPI Autor 03/08/2016 

4 Reuniões internas para identificação das 
principais necessidades e discussões 
individualizadas 

SRI 
Autor 

Equipe SRI 
Estagiários 

16/08/2016 
– 

18/10/2016 

Análise dos dados obtidos SRI 
Autor 

Estagiários 

26/09/2016 
– 

07/11/2016 

Reunião de somatório de ideias (brainstorming) SRI 

Autor 
Direção SRI 
Equipe SRI 
Estagiários 

Representante 

08/11/2016 
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SINFO 

Reunião para identificação de ideias 
complementares juntamente com um grupo de 
bolsistas representando os estudantes futuros 
usuários de parte do sistema. 

SRI 
Autor 

Equipe SRI 
Estagiários 

08/11/2016 

Reunião para o desenvolvimento do protótipo do 
sistema reavaliado. 

SRI 

Autor 
Direção SRI 
Equipe SRI 
Estagiários 

Representante 
SINFO 

22/11/2016 

Reunião para entrega de protótipo e solicitação 
de prioridade da SINFO. 

SINFO 
Autor 

Direção SRI 
Direção SINFO 

28/11/2016 

Reunião para explicação detalhada do protótipo SINFO 
Autor 

Representante 
SINFO 

12/12/2016 

Reunião de apresentação das primeiras 
implementações 

SRI 
Autor 

Representante 
SINFO 

17/04/2017 

Reunião para definição do processo de 
mobilidade e matrícula dos estudantes em 
mobilidade acadêmica. 

PROGRAD 

Autor 
Direção SRI 

Direção 
PROGRAD 

Representante 
SINFO 

24/04/2017 

Reunião das primeiras correções de erros do 
sistema de cadastro de acordos de cooperação e 
mobilidade acadêmica. 

SRI 
Autor 

Representante 
SINFO 

09/11/2017 

Reunião para discussão de correções e cobrança 
de atenção ao projeto. 

SINFO 
Autor 

Direção SINFO 
27/11/2017 

Reunião para apresentação do Módulo montado 
com a área de editais com correções pendentes 

SINFO 

Autor 
Direção SRI 

Representante 
SINFO 

05/02/2018 

Reunião interna para correções e melhorias SRI 
Autor 

Equipe SRI 
12/03/2018 

Reunião de cobrança de últimas correções SRI 
Autor 

Direção SINFO 
13/06/2018 

Reunião para avaliação de liberação de acessos 
específicos e novas funcionalidades 

SRI 
Autor 

Direção SRI 
06/07/2018 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

A análise e intervenção institucional, através da metodologia BPM, gerou um 

diagnóstico organizacional que possibilitou o desenvolvimento de uma ferramenta de 

constante autoanálise e aprimoramento das atividades dentro da SRI. O diagnóstico 

organizacional criou uma visão global que apontou a existência de problemas que 

afetavam nos resultados do setor. Também forneceu indicadores para ações 

interventivas, descritas nos objetivos específicos deste trabalho, que colaboraram 

com a diminuição dos pontos discutíveis e, ainda assim, permitiu a manutenção da 

ideia de intervenção como uma colaboração, com independência em relação a todos 

os grupos e resistindo às pressões exercidas e estabelecendo, assim, um caminho, 
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ao qual, o projeto foi dividido em momentos estratégicos conforme as demandas 

estabelecidas.  

 

5.3 METODOLOGIA DESIGN THINKING 

 

 A Metodologia Design Thinking foi utilizada como inspiração para o 

desenvolvimento deste trabalho, sem deixar porém de percorrer cada etapa da 

metodologia, por seu caráter inovador e agregador pois, conforme Vianna et al. 

(2012), apesar do nome não busca estabelecer métodos e sim uma abordagem, além 

também de querer se distanciar do conceito da palavra “design” frequentemente 

associado à qualidade e/ou aparência estética de produtos, surge de uma abordagem 

focada no ser humano, na multidisciplinaridade, colaboração e tangibilização de 

pensamentos e processos, caminhos que levam a soluções inovadoras para uma área 

de atuação. 4   

 O conceito central da autoanálise discutido anteriormente neste estudo 

juntamente com a multidisciplinariedade, colaboração e organização de processos da 

metodologia design thinking direcionam este estudo de viabilização e aplicação de 

projeto de intervenção trazendo como consequência o conceito de inovação disruptiva 

que segundo Christensen (2011), está relacionada com o fenômeno no qual uma 

inovação transforma um mercado ou setor existente onde o alto custo é o status quo, 

por meio da simplicidade, conveniência e acessibilidade.5 

 A Metodologia Design Thinking se aplica e desenvolve através das seguintes 

fases: Imersão, Ideação, Prototipagem e Implementação.  

O manual de Oslo (OCDE, 2005) conceitua inovação:  

Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) 
novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo 
método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas 
de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações 
externas.6 

 

                                                 
4 VIANNA, Maurício. VIANNA, Ysmar. ADLER, Isabel. LUCENA, Brenda. RUSSO, BEATRIZ.         

Design Thinking: inovação em Negócios. Rio de Janeiro: MJV, 2012 p. 13. 
5  CHRISTENSEN, Clayton M. O Dilema da Inovacao. Quando as novas tecnologias levam as empresas 
ao fracasso. M.Books, 2011 p. 15. 
6  OCDE – Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento. Manual de Oslo: diretrizes 
para coleta e interpretação de dados sobre inovação. 3. ed. Brasília: ARTI/FINEP, 2005 p. 55. 
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Gráfico 1 – As Fases do Design Thinking. MJV Tecnology and Inovation. 

  

Disponível em: http://www.mjv.com.br/dtx/design-thinking-experience/ 
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5.3.1 Fase Imersão 

 

 

Gráfico 2 – Fase Imersão. 

 

Disponível em: Design Thinking : Inovação em Negócios                                                            
Maurício Vianna... [et al.]. - Rio de Janeiro : MJV Press, 2012. P 23. 

 
 

 Identificação do contexto do problema. Primeiro ponto, existe um consenso na 

Secretaria de Relações Internacionais da existência de um afastamento da maneira 

como cada setor interno (administração, acordos, mobilidade e tradução) realiza suas 

atividades, além disso cada setor interno possui apenas um servidor que 

consequentemente é o coordenador do setor contando cada com 2 bolsistas. Segundo 

ponto, as relações internacionais acadêmicas em todo Brasil existem de forma clara 

e oficial há menos de 10 anos e nenhuma RI começou muito à frente das outras, assim 

todas ficaram sem um manual de instruções de como deveriam realizar suas 

atividades, gerando diferentes formas de se trabalhar internamente, basicamente 

dependendo da percepção de cada servidor em seu setor. Terceiro ponto, durante 

este tempo (últimos 10 anos) ainda surgiram diversas mudanças de direcionamento 

político e nos fóruns de discussão sobre a área. Resumidamente o problema é que as 

pessoas tenderam a realizar suas atividades como entendiam e de forma 

tendenciosamente isolada, criando diversos subproblemas como dificuldade de se ter 

um histórico de atividades, dados atualizados imediatos, um relacionamento entre as 

atividades internas, planejamento adequado, comunicação interna, comunicação 

externa. 
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5.3.2 Fase Análise 

 

 Alguns pontos positivos podem ser elencados entre eles: a existência de 

diversas formas de se trabalhar possibilitou a formação de um agrupamento de boas 

práticas que trazidas para uma única ferramenta geraria um pioneirismo e uma 

referência entre as universidades brasileiras, um diferencial substancial e de destaque 

na exposição da instituição, do setor e do SIGAA UFRN como um todo, visto que é 

uma ferramenta oferecida de forma mercadológica para outras instituições, incluindo 

a Polícia Federal do Brasil que poderia através de adaptações utilizar perfeitamente 

este sistema em suas atividades relacionadas a área internacional. A agregação e 

exposição da internacionalização em um só ambiente, traria uma relação direta de 

considerável aumento da participação da comunidade acadêmica nas atividades 

relacionadas a área internacional e um crescimento naturalmente elevado da própria 

área, seja por eliminação de burocracia, pela praticidade ou principalmente pela 

sensação e constatação de retorno às demandas.  

 Assim nasce a necessidade de um sistema de gestão integrado e participativo, 

interno e externo que envolva essas práticas em um formato padrão elevado, através 

de um responsável envolvido em todas as áreas permitindo a realização das 

atividades de forma mais objetiva sem que se diminua suas importâncias. 

 

5.3.3 Fase Ideação 

 

 A ideação partiu da observação de todas as informações geradas pelas 

participações dos usuários internos e externos nas reuniões. Inicialmente o projeto foi 

visto com uma certa rejeição por ter uma proposta de mudar vários aspectos do dia a 

dia das atividades da SRI, entretanto com o desenvolvimento e abertura a discussões 

e melhorias com todos criou-se um entendimento de que seria positivo, atualmente 

por ser um sistema que leva tempo para ser desenvolvido é visto com descrença de 

que não se torne uma realidade a curto prazo. 

 Formulação da ideia por área do sistema após discussão: 

 Acordos de Cooperação: estabelecer o histórico de acordos de cooperação 

internacionais assinados pela UFRN; criar uma ferramenta de automatização na 

formalização dos novos acordos; estabelecer uma consulta em tempo real dos 

números de acordos de cooperação internacionais atuais e antigos para as constantes 
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necessidades internas de avaliação e pedidos externos realizados pelas agências de 

fomento e ranqueamento; acompanhar em tempo real das atividades realizadas por 

meio dos acordos de cooperação assinados; e  acompanhar as atividades 

relacionadas às redes de cooperação que a UFRN participa. 

 Mobilidade Acadêmica: estabelecer o histórico de mobilidade acadêmica 

internacional realizadas na e pela UFRN;  estabelecer uma consulta em tempo real 

dos números das mobilidades acadêmicas atuais e antigas para as constantes 

necessidades internas de avaliação e pedidos externos realizados pelas agências de 

fomento e ranqueamento; acompanhar em tempo real o andamento das mobilidades 

acadêmicas realizadas por meio dos programas de mobilidade coordenados pela SRI 

e também através dos nossos acordos de cooperação; aumento do interesse de 

estudantes estrangeiros virem realizar mobilidade acadêmica nesta instituição; e 

estabelecer o formato de lançamento de Editais para os Programas de Mobilidade 

coordenados pela UFRN direta e indiretamente. 

 Tradução e Apoio linguístico: estabelecer um espaço para a automatização da 

tradução de documentos oficiais da UFRN em idiomas (inglês, espanhol e francês); 

tradução de programas de pós-graduação, histórico e ementas de disciplinas, 

aumento intensivo do domínio de língua estrangeira da comunidade acadêmica da 

UFRN; estabelecer uma normalidade de disponibilização de disciplinas em língua 

estrangeira;  aumento da quantidade e da qualidade da pesquisa em língua 

estrangeira na UFRN; e crescimento da UFRN nos rankings acadêmicos 

internacionais que utilizam como base artigos científicos em língua estrangeira e em 

publicações internacionais. 

 Notícias: estabelecer um espaço para o cadastro e divulgação de notícias e 

oportunidades relacionadas a internacionalização da UFRN. 

 

5.3.4 Fase Prototipagem 

 

 Criação do Módulo de Relações Internacionais no Sistema Integrado de Gestão 

Acadêmica da UFRN com acessos através de menus específicos conforme o público: 

equipe da SRI, servidores, coordenadores, docentes, discentes e discentes 

estrangeiros. Algumas mudanças nas nomenclaturas dos menus serão realizadas e 

novos menus serão adicionados para contemplar todos os objetivos do projeto como 

um produto final: 
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 Menu Acordos de Cooperação: 

 

• Cadastrar Acordos de Cooperação 

• Listar/Alterar Acordos de Cooperação 

• Atividades do Acordo de Cooperação 

• Formalização de Acordos de Cooperação 

• Números de Acordos de Cooperação 

• Cadastrar Redes de Cooperação 

• Listar/Alterar Redes de Cooperação 

• Atividades das Redes de Cooperação 

 

 Menu Mobilidade Acadêmica: 

 

• Cadastrar Programas de Mobilidade 

• Listar/Alterar Programas de Mobilidade 

• Cadastrar Mobilidade Acadêmica 

• Listar/Alterar Mobilidade Acadêmica 

• Gerenciar Editais de Mobilidade 

• Questionários para Editais de Mobilidade 

• Gerenciar Inscrições em Editais 

• Gerenciar Processos de Mobilidade 

• Números de Mobilidade 

 

 

 Menu Tradução: 

 

• Tradução de Histórico por Discente Currículo 

• Tradução de Componente Curricular 

• Tradução de Curso 

• Tradução de Modalidade de Educação 

• Tradução de Grau Acadêmico 

• Tradução de Habilitação 
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• Tradução de Ênfase 

• Tradução de Forma de Ingresso 

• Tradução de Situação de Matrícula 

• Tradução de Programa 

• Tradução de Área de Concentração 

• Tradução de Linha de Pesquisa 

• Tradução de Turma 

• Tradução de Índice Acadêmico 

• Tradução de Tipo de Movimentação do Aluno 

• Tradução de Categoria de Atividade Autônoma 

• Tradução de Mobilidade Estudantil 

• Tradução de Componentes por Estrutura Curricular 

• Emitir Atestado de Matrícula 

• Emitir Histórico 

• Emitir Histórico com Ementas Traduzidas 

• Emitir Ementas Curriculares por Curso 

• Emitir Declaração de Vínculo 

• Tradução de Programa de Pós-graduação 

• Cadastro de Pesquisa Científica para Tradução 

• Tradução de Pesquisa Científica 

 

 Menu Notícias: 

 

• Notícias UFRN Internacional 

• Cadastro de Notícias 

 

5.4 METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 

 

 O Sistema Integrado de Gestão Acadêmica da UFRN é uma ferramenta que se 

utiliza de processos para que encontre o resultado buscado pelo usuário. Assim para 

o desenvolvimento deste trabalho é necessário a identificação do que é um processo, 

qual sua principal característica, para fundamentar este entendimento Gonçalves 
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(2000)7 afirma que qualquer atividade separada ou conjunto de atividades que toma 

uma entrada (input), adiciona valor a ela e fornece uma saída (output) para um 

determinado cliente é um processo. Assim os processos são resultados dos sistemas 

em ação, através de fluxos de atividades ou eventos que geram valor. 

  

5.4.1 Método de Gestão BPM 

 

 BPM é uma sigla em língua inglesa que significa “Business Process 

Management”, traduzido para o português seria “Gestão de Processos Empresariais”, 

apesar deste trabalho ser direcionado para uma instituição pública, este método é 

perfeitamente aplicável para o caso, Araújo (2011) o defende como um método de 

gestão para gerenciar processos empresariais, onde conta com o auxílio de 

ferramentas tecnológicas com foco na otimização dos resultados das organizações 

por meio da melhoria dos processos do negócio.8 

 

Gráfico 3 – Gestão de Processos de Negócio – BPM 
 

 

Disponível em: www.softexpert.com.br/solucao/software-para-gestao-de-processos-de-negocio-bpm 

  

Alguns pontos são importantes serem adicionados para este trabalho sobre o 

método BPM. Trata-se não apenas de um software de gestão, pois nele não se busca 

apenas melhorar ou realizar a reengenharia dos processos, mas também tratar de 

problemas gerenciais, não é algo isolado na gestão e nem é apenas uma modelagem, 

                                                 
16  GONÇALVES, José E. Lima. As empresas são grandes coleções de processos. São Paulo: Revista 

de Administração de Empresas, Jan./Mar. 2000, v. 40, p. 6. 
17 ARAUJO, Luis César G. de. Organização, sistemas e métodos e as tecnologias de gestão 

organizacional: arquitetura organizacional, benchmarking, empowerment, gestão pela qualidade total, 
reengenharia.. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas. 2011. p. 328. 
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inclui implementação e execução, requerendo assim análise. O BPM exige uma visão 

organizacional de ponta a ponta e um bom senso entre os usuários. 

 Mapear processos de forma sistematizada na instituição é fundamental para a 

estrutura organizacional e para uma gestão mais eficiente. Com sua realização, você 

poderá ter novos insights, para o aprimoramento e evolução do seu negócio, a partir 

de análises para detectar e priorizar problemas. Todo processo como dito 

anteriormente tem uma entrada e uma saída, e, muitas vezes, na troca de informações 

entre os setores, informações se perdem. Isso faz com que rotinas desnecessárias 

perdurem, tomando bastante tempo do procedimento, conforme reforça Develin 

(1995), os processos aumentam a probabilidade de obter as coisas corretas desde a 

primeira vez por meio de colocação de padrões claros de desempenho sobre cada 

função dentro de um processo.9  

Sendo assim, os gráficos 4, 5 e 6 correspondem ao detalhamento dos 

processos de formalização e novos acordos, mobilidade acadêmica estrangeiros que 

vêm para a instituição estudar por um período de um a dois semestres letivos e 

mobilidade acadêmica internacional de estudantes da UFRN. 

  

                                                 
19  DEVELIM,Nick. Processo de Aperfeiçoamento Contínuo. São Paulo. Instituto IMAM, 1995 p. 27  
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Gráfico 4 – Mapeamento de Processos – Acordos de Cooperação 

 
Fonte: Secretaria de Relações Internacionais e Secretaria de Gestão de Projetos  
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Gráfico 5 – Mapeamento de Processos – Mobilidade de Estudantes Estrangeiros para a UFRN 

  

 
Fonte: Secretaria de Relações Internacionais e Secretaria de Gestão de Projetos 
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Gráfico 6 – Mapeamento de Processos – Mobilidade Internacional de Estudantes UFRN 

 

 
Fonte: Secretaria de Relações Internacionais e Secretaria de Gestão de Projetos 
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6. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 O objetivo deste trabalho é a elaboração de um sistema de informação 

gerencial, integrado, monitorado e avaliado que possa ser inserido no Sistema de 

Gestão de Atividades Acadêmicas SIGAA em formato de um Módulo Internacional da 

UFRN. Assim há de se definir este conceito de forma detalhada, através dos conceitos 

dos principais autores sobre o tema.  

  

6.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

 Este trabalho parte inicialmente do conceito de sistema de informação que de 

acordo com Turban; Maclean; Wetherbe (2004)10: 

O sistema de informação coleta, processa, armazena, analisa e 
dissemina informações com um determinado objetivo dentro de um 
contexto. O sistema de informação, como qualquer outro sistema inclui 
inputs (dados, instruções) e outputs (relatórios, cálculos). Para o 
perfeito entendimento do sistema de informações operando com 
objetivos pré-definidos, é necessário compreender que as 
informações surgem a partir de dados organizados e processados de 
forma a proporcionar valor às atividades da empresa, permitindo aos 
gestores tomar decisões e realizar seu trabalho.  

 

 O sistema de informações, se bem projetado, deve permitir aos seus usuários 

a geração de conhecimento para a organização. Assim sintetizando estes conceitos 

com base no entendimento de Laudon; Laudon, (2005)11, o sistema de informação tem 

por fim facilitar o planejamento, controle, coordenação, análise e o processo decisório 

das organizações.  

 

6.1.1 Sistema de Informação Gerencial 

 

 Este trabalho discute especificamente o Módulo de Relações Internacionais do 

SIGAA UFRN, que como a sigla infere, este módulo é uma parte específica e 

                                                 
10  TURBAN, E; MCLEAN, E; WETHERBE, J. Tecnologia da informação para gestão. Transformando 

os negócios da economia digital. 3°Edição. Porto Alegre. Editora Bookman, 2004. p. 17 
8  LAUDON, Kenneth; LAUDON, Jane. Sistemas de Informação Gerenciais: administrando a empresa 

digital. 5ª ed., 2005. p. 35 
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complexa que constitui o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Este SIGAA é um sistema que utiliza 

por base o conceito de “planejamento dos recursos da empresa” conhecido pela sigla 

ERP (Enterprise Resources Planning).  

 Jammil (2001) traz como conceito de ERP:  

O ERP é um sistema integrado e possui uma arquitetura aberta, 
viabilizando a operação com diversos sistemas operacionais, banco 
de dados e plataformas de hardware. Desta forma, é possível a 
visualização completa das transações efetuadas por uma empresa. 
Esses sistemas oferecem às organizações a capacidade de modelar 
todo o panorama de informações que possui e de integrá-lo de acordo 
com suas funções operacionais. Eles devem ser capazes de relacionar 
as informações para a produção de respostas integradas a consultas 
que digam respeito à gestão de todo negócio. 12 
 

 O ERP acrescenta e este trabalho pois proporciona um ambiente de constante 

busca de desenvolvimento e crescimento com foco na produtividade e objetividade 

através da simplicidade e padronização das transações/processos e acessibilidade da 

informação. 

 

6.1.2 Sistema de Informação Integrado 

 

 Um Sistema de Gestão Integrado tem como principais características segundo 

De Cicco (2004)13, uma combinação de processos, procedimentos e práticas utilizados 

em uma organização para implementar suas políticas de gestão e que pode ser mais 

eficiente na consecução dos objetivos oriundos delas do que quando há diversos 

sistemas individuais se sobrepondo.  

 É neste momento que a inovação citada anteriormente neste trabalho se alia a 

tecnologia pois conforme Quandt (2009) 14, a inovação não pode ser vista como um 

esforço isolado, mas como um processo que pode e deve ser gerenciado de forma 

integrada com a estratégia da empresa, independente do seu porte ou área de 

                                                 
9  JAMIL, George L. Repensando a TI na empresa moderna: atualizando a gestão com a tecnologia da 
informação. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2001. p. 547. 
10  DE CICCO, Francesco. “Sistemas Integrados de Gestão: Agregando Valor aos Sistemas ISO 9000”, 

QSP, São Paulo, 2004. p. 21 

 
11 QUANDT, C. O. Inovação tecnológica. In: SILVA JUNIOR, R. G. (Org.). Empreendedorismo 
tecnológico. Curitiba, PR: IEP, 2009. p. 71. 
12  GODINI, Maria Dorotea de Queiroz; VALVERDE, Selene. Gestão Integrada de Qualidade, 
Segurança & Saúde Ocupacional e Meio Ambiente, Bureau Veritas Brasil, São Paulo, 2001. p. 32 
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atuação. Portanto, complementando o pensamento Godini; Valverde (2001)15 

acrescentam que com a crescente pressão para que as organizações racionalizem 

seus processos de gestão, várias delas veem na integração dos Sistemas de Gestão 

uma excelente oportunidade para reduzir custos relacionados, por exemplo, à 

manutenção de diferentes estruturas de controle de documentos, auditorias, registros, 

dentre outros. Evitando assim gerar ações e custos duplicados ou triplicados 

claramente desnecessários.  

 

6.1.3 Sistema de Informação Monitorado 

 

 O destaque dado por esse trabalho ao monitoramento e a avaliação das 

informações gerenciais pode ser compreendido através da existência de um método 

estabelecido no desenvolvimento do sistema, que impede ou diminui drasticamente 

interpretações pessoais no desenvolvimento das atividades e permite que estas 

atividades sejam monitoradas, podendo estabelecer inclusive novos métodos, mas 

que são aplicados de forma global. Lakatos; Marconi (1995)16 fundamenta a 

necessidade de um método através da definição: 

Método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com 
maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo, 
conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser 
seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. 
Depreende-se então que a metodologia consiste em uma série de 
atividades sistemáticas e racionais para se buscar, de maneira 
confiável, soluções para um dado problema.  
 

  Apesar do monitoramento poder tornar evidente a necessidade, se for o 

caso, do estabelecimento de novos métodos, não é esta a sua função. Sua função 

está mais relacionada com o controle das atividades, a garantia da produtividade do 

método já pensando e estipulado, conforme ratifica Silva (2001) 17:  

 
O monitoramento, embora se relacione com a avaliação, é uma 
atividade gerencial que visa o controle de entrega de insumos de 
acordo com as metas e manutenção de calendário de trabalho. Nesse 
sentido, o monitoramento, seguimento ou acompanhamento, é um 

                                                 
13  LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia Científica. São 
Paulo: Atlas, 1995. p. 65. 
 

14  SILVA, Maria Ozanira. Avaliação de políticas e programas sociais: teoria e prática. 3. ed. São Paulo: 

Veras, 2010. p. 79.  
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exame contínuo efetuado, em todos os níveis hierárquicos, pela 
administração do programa, para verificar como estão sendo 
executadas as atividades. Visa o desenvolvimento dos trabalhos 
conforme planejado, caracterizando-se, portanto, como uma atividade 
interna realizada durante a execução do Programa. Pode-se ainda 
dizer que a preocupação central do monitoramento é com o 
funcionamento do programa, sendo seus objetivos: auxiliar na 
execução do programa; melhorar a função gerencial; assegurar 
eficiência e produtividade de um programa; organizar fluxos de 
informações sobre o programa e auxiliar o processo de avaliação, 
constituindo fonte de informação para o pessoal do planejamento e da 
execução, bem como da avaliação.  

 

6.1.4 Sistema de Informação Avaliado 

 

 A identificação da qualidade do método aplicado no sistema de informação e a 

observação da necessidade do estabelecimento de novos métodos ou melhorias nos 

métodos existentes é realizado através da avaliação, mas não com a ideia de algo a 

ser realizado ao final, para Baptista (2007) 18, a avaliação está presente dialeticamente 

em todo o processo do planejamento, pois quando se inicia a ação planejada, também 

dá-se início a avaliação, independentemente de sua formalização em documentos. 

Portanto, a avaliação não é o momento final, mas o momento em que o processo 

ascende a outro patamar, reconstruindo dinamicamente seu objeto, objetivos e 

procedimentos.  

 

6.1.5 Sistema Integrado de Gestão Acadêmica da UFRN - SIGAA 

 

 O SIGAA informatiza os procedimentos da área acadêmica da UFRN através 

dos módulos de: graduação, pós-graduação (stricto e lato sensu), ensino técnico, 

ensino médio e infantil, submissão e controle de projetos e bolsistas de pesquisa, 

submissão e controle de ações de extensão, submissão e controle dos projetos de 

ensino (monitoria e inovações), registro e relatórios da produção acadêmica dos 

docentes, atividades de ensino a distância e um ambiente virtual de aprendizado 

denominado Turma Virtual. O SIGAA, que está inserido em um contexto onde existem 

outros sistemas integrados da UFRN, como o de Recurso Humanos, por exemplo, 

também disponibiliza portais específicos para: reitoria, professores, alunos, tutores de 

                                                 
15  BAPTISTA, Myrian Veras. Planejamento Social: Intencionalidade e Instrumentação. 2a ed. São 

Paulo: Veras Editora, 2007 p. 113. 
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ensino a distância, coordenações lato sensu, stricto sensu e de graduação e 

comissões de avaliação. Este é o ambiente em que este trabalho busca desenvolver 

o “Módulo Internacional”, destinado as atividades de internacionalização da UFRN. 

 

Gráfico 7 – Sistemas Institucionais Integrados de Gestão - SIG - UFRN 

  

Disponível em: https:// https://docs.info.ufrn.br/doku.php 

 

 

6.2 ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 

 O enquadramento legal deste trabalho acadêmico se estabelece através dos 

contextos jurídicos da educação superior brasileira no direito público, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte na educação superior brasileira e o contexto legal da 

Secretaria de Relações Internacionais na UFRN. 
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 O art. 207 da Constitução Federativa do Brasil de 1988, Capítulo III, da 

Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I, estabelece: “As universidades gozam 

de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 

obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.  

 A Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi criada pela Lei Estadual no 

2.307, de 25 de junho de 1958, federalizada pela Lei no 3.849, de 18 de dezembro de 

1960, com plano de reestruturação aprovado pelo Decreto no 62.091, de 09 de janeiro 

de 1968, modificado pelo Decreto no 74.211, de 24 de junho de 1974, é uma instituição 

universitária de caráter público, organizada sob a forma de autarquia de regime 

especial, vinculada ao Ministério da Educação, com sede e foro na cidade de Natal, 

capital do Estado do Rio Grande do Norte. 

 O Plano de Gestão 2015-2019 da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Resolução 023/2015-CONSUNI, de 25 de novembro de 2015 estabelece como 

visão de futuro: 

Uma Universidade com inserção internacional e sustentabilidade em 
suas ações, com uso disseminado de tecnologias de informação e de 
comunicação nas práticas acadêmicas, flexibilidade curricular na 
formação e mobilidade interna e externa, mantendo a oferta de cursos 
em áreas estratégicas e qualidade da formação com novas 
modalidades e educação continuada e sendo referência em produção 
de conhecimentos em áreas de fronteira e estratégicas para o 
desenvolvimento socioeconômico, buscando a inovação, com estreita 
interação com a sociedade, poderes públicos, setor produtivo e 
movimentos sociais, induzindo políticas públicas e compartilhando 
conhecimentos. 

 

 A Secretaria de Relações Internacionais está situada na Reitoria da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, assim como em sua estrutura 

administrativa conforme trecho do Regimento Interno da Reitoria em seu artigo 3o 

inciso X. A SRI é o órgão de promoção, coordenação, estímulo, supervisão, controle 

e avaliação das atividades internacionais e das ações de mobilidade acadêmica 

nacional e internacional da UFRN.  

 

6.3 INTERNACIONALIZAÇÃO ACADÊMICA 

 

 Para que exista a compreensão da importância da criação de um sistema de 

informação gerencial direcionado para a internacionalização da instituição UFRN é 

necessário compreender o tamanho da importância da internacionalização acadêmica 
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e institucional nos dias atuais, desta maneira, Knight (2004) fundamenta a 

internacionalização como o processo de integrar uma dimensão internacional e 

intercultural nas funções de ensino, pesquisa e extensão de uma instituição.19 

 O processo de internacionalização afirma Gacel-Ávila (2003)20: 

O processo de internacionalização deve ser parte integral dos planos 
de desenvolvimento, planejamento estratégico e políticas gerais das 
instituições de educação superior. Deve ser uma estratégia de 
mudança institucional que origine o desenvolvimento de uma nova 
cultura onde se valorem os enfoques internacionais, interculturais e 
interdisciplinares, permitindo assim a promoção e o apoio de iniciativas 
para a interação, a cooperação e o intercâmbio internacionais. No 
processo de internacionalização cabe à autoridade educativa exercer 
a condução e a liderança do processo de mudança institucional, 
assessorado por comitês especializados internos e externos. Tal 
liderança não deve ser do reitor, mas de toda uma equipe de 
colaboradores e dos quadros superiores que deverão estar 
informados, convencidos e articulados para a sua implementação. Há 
que ser buscada uma mudança paradigmática no conceito de gestão 
acadêmica, incorporando a visão estratégica da adequação das 
estruturas decisórias frente aos novos desafios postos pelo processo 
de globalização.  

  

 A autora Bertazzo (2012)21 complementa que a internacionalização é o 

indicador de desempenho das universidades que recebe maior peso a partir de 2011, 

quando o Times Higher Education, uma das instituições que estuda e classifica 

universidades do mundo todo, alterou sua metodologia de pesquisa. Por trás dessa 

mudança está a percepção de que atualmente as melhores universidades do mundo 

competem em escala global pelos melhores funcionários, estudantes e colaboradores 

e que a internacionalização tem relação direta com a qualidade do ensino e pesquisa.  

 

6.3.1 Indicadores de Internacionalização Acadêmica 

 

 A internacionalização do ensino superior conforme Zamberlam (2009) é um 

processo de mudanças organizacionais, de inovação curricular, de desenvolvimento 

profissional do corpo acadêmico e da equipe administrativa, de desenvolvimento da 

                                                 
20  KNIGHT, J.; DE WIT, H. Quality and Internationalisation in Higher Education. Paris: Organization for 
Economic Cooperation and Development, 1999. p. 9. 
21  GACEL-ÁVILA, J. La Internacionalizacion de la Education Superior. Paradigma para la Ciudadania 

Global. Guadalajara: Univeridad de Guadalajara, 2003. p. 317. 
22  BETAZZO, Juliana. A internacionalização do ensino superior como receita para o sucesso – a 

experiência do Reino Unido e sua relevância para o Brasil. Coleção Mundo Afora, Políticas de 
Internacionalização de universidades. Brasília. Ministérios das Relações Interiores. 2012. p. 276. 
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mobilidade acadêmica com a finalidade de buscar a excelência na docência, na 

pesquisa e em outras atividades que são parte da função das universidades. 22 

 A internacionalização acadêmica, não se restringe assim a mobilidade de 

estudantes, entretanto esta continua sendo a principal atividade da área e assume 

papel de destaque conforme explica Bhandari (2011)23: 

 
A mobilidade global da educação superior é um fenômeno em rápido 
crescimento que afeta a gestão dos recursos e dos estudantes entre 
as instituições e as nações em todo o mundo. Desde 2.000, o número 
de estudantes que viajam para outro país em busca de ensino superior 
aumentou 65%, totalizando cerca de 3,3 milhões de estudantes 
globalmente. Embora o rápido crescimento da mobilidade seja 
relativamente recente, o desejo de adquirir um ensino superior para 
além das fronteiras nacionais não é, em si, novo; Estudantes e 
estudiosos sempre procuraram aprender nas melhores instituições de 
ensino superior de todo o mundo como forma de ampliar seus 
horizontes educacionais e culturais. O que mudou, contudo, é o 
contexto geral da mobilidade global, tanto em termos de quem está 
indo para onde, quanto da mistura de países anfitriões e de países 
emissores. À medida que as nações e as economias mundiais 
continuam a abordar a migração através de uma variedade de 
mecanismos - desde a construção ou afrouxamento das políticas de 
entrada até incentivos à migração qualificada e ao talento - essas 
decisões tendem a conduzir os padrões migratórios globais dos 
estudantes como ‘imigrantes’ no sentido tradicional.  

  

 A tendência de concentração de estratégias de internacionalização no ensino 

superior, a partir dos anos 2004 e 2005, conforme Morosini (2006)24, está direcionada 

ao fomento da produção científica voltada para as experiências dos estudantes em 

situação de intercâmbio; currículos internacionalizados e desenvolvimento 

tecnológico.  

 

 Indicadores de internacionalização acadêmica identificados: 

• Quantidade, qualidade e utilização dos Acordos de Cooperação Acadêmica; 

• Mobilidade Internacional de Estudantes de Entrada e Saída; 

• Mobilidade Internacional de Docentes de Entrada e Saída; 

                                                 
23 ZAMBERLAN, Jurandir. Estudantes Internacionais no processo globalizador e na internacionalização 
do Ensino Superior. Porto Alegre: CIMBAI Migrações, 2009. p 22. 
24 BHANDARI, Rajika. National Strategies and Global Student Mobility. In: BHANDARI, 
Rajika; BELYAVINA, Raisa; GUITIERREZ, Robert. Student Mobility and the Internacionalization of 
Highter Education. The Institute Of International Education: Project Atlas, 2011. p. 1. 
25  MOROSINI, M.C. Estado do conhecimento sobre internacionalização da educação superior: 
conceitos e práticas. Educar em revista, Curitiba, n. 28. 2006. p. 8. 
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• Mobilidade Internacional de Gestores Administrativos de Entrada e Saída; 

• Tecnologia da Informação aplicada aos Dados de Internacionalização; 

• Desenvolvimento do Marketing Institucional; 

• Tradução dos Documentos Oficiais da Instituição em Línguas Estrangeiras; 

• Incentivo ao domínio de línguas estrangeiras na comunidade acadêmica; 

• Criação de currículos internacionalizados; 

• Crescimento e qualificação da pesquisa em língua estrangeira. 

 

6.3.2. Internacionalização da UFRN 

 

 A Secretaria de Relações Internacionais iniciou suas atividades em 2010, 

quando precisou primeiramente estruturar-se como unidade independente e mapear 

as necessidades institucionais para a implantação de uma rotina no esforço de 

internacionalização. Antes funcionava como uma assessoria internacional de menor 

abrangência submetida ao gabinete da reitoria. Foram criadas, assim, as 

coordenações internas voltadas para cada um dos eixos da internacionalização: a 

mobilidade, os acordos e o apoio linguístico. 

 
 

Gráfico 8 – Organograma da Secretaria de Relações Internacionais da UFRN 
 

 

Disponível em: http://sri.ufrn.br/documento.php?id=79083642 

  

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte anteriormente a 2010 já vinha 

participando de alguns projetos, acordos de cooperação, programas de mobilidade 

acadêmica que estavam em fase inicial como o BRAFITEC, Programa Brasil-França 
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para pesquisas na área de Tecnologia, abrangendo as Engenharia e já havia 

participado ativamente da criação da rede de universidades que passou a se chamar 

Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, através do qual integrou o Programa de 

Licenciaturas Internacionais (PLI), estabelecido com o apoio da CAPES. Também já 

estava consolidada sua participação no Grupo Tordesillas, que reúne universidades 

brasileiras e ibéricas, e no projeto pioneiro de cooperação solidária mantido pelo 

Governo Brasileiro, o Programa de Estudantes de Convênio, desdobrado em 

Graduação (PEC-G) e Pós-graduação (PEC-PG). Também em 2010 a UFRN integrou 

o grupo de universidades brasileiras que trabalhou em um projeto financiado pela 

União Europeia para a criação de um programa de mobilidade discente no Mercosul. 

Finalmente, a adesão ao programa de bolsas do Banco Santander Luso-brasileiras. 

 Em 2011, além de manter sua presença nos mesmos programas dos quais já 

vinha participando, a UFRN passou a integrar também o BRAFAGRI e o programa de 

Bolsas do Santander para as Instituições Ibero-americanas. Este foi, entretanto, o ano 

da criação do Programa Ciência sem Fronteiras, cujo início coincidiu com o início da 

atual gestão na UFRN e que viria a exigir um grande esforço para o atendimento com 

qualidade das diversas demandas que se apresentavam então. 

 A UFRN esteve presente em quase todas as missões da CAPES e do CNPq 

nos países parceiros do Governo Brasileiro para o recebimento de nossos estudantes. 

Além disso, detectando a necessidade de facilitar o processo de certificação da 

proficiência em língua inglesa dos estudantes que se inscreviam no programa, a 

UFRN foi uma das primeiras universidades a apresentar sua candidatura para tornar-

se centro aplicador dos exames TOEFL e IELTS, aumentando assim a oferta de 

provas realizadas em Natal e possibilitando aos alunos, sobretudo os que se 

encontravam em situação sócio-econômica desfavorável, a obtenção dos certificados 

de proficiência sem o custo adicional de viagens para a participação nos exames. 

Outro mecanismo criado pela UFRN para atender a esses mesmos alunos, logo nas 

primeiras turmas enviadas ao exterior, foi o apoio à obtenção de passaportes e vistos, 

que não eram cobertos pela bolsa recebida pelos alunos e que poderiam impedir a 

participação de muitos deles. Isso foi possível com o apoio da Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis e com os recursos do PNAES. 

 Entre 2012 e 2015, a SRI intensificou a participação da UFRN no programa 

Ciência sem Fronteiras e passamos a receber mais bolsas dos programas 

desenvolvidos pelo Banco Santander, Santander Top China, Santander Top Espanha 
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e Santander Mundi. Além disso, nossos professores tiveram projetos aprovados no 

âmbito dos acordos bilaterais da CAPES e, além do BRAFITEC, enviamos e 

recebemos alunos também nos programas BRAFAGRI, BRANETEC e Brasil-Cuba. 

Mantivemos uma participação significativa no Programa de Estudantes de Convênio 

de Graduação (PEC-G), sob a responsabilidade do MEC e do MRE, e recebemos 

alunos também no PEC-PG, este voltado para a pós-graduação. No âmbito da 

cooperação entre os países do Mercosul, mantivemos o curso de Arquitetura no 

Programa MARCA e participamos da criação de um projeto piloto de mobilidade de 

estudantes para o MERCOSUL. 

 De 2015 a 2018 (ano deste trabalho), procuramos nos adaptar ao novo 

contexto, marcado sobretudo pela crise econômica e pelos contingenciamentos. 

Houve uma queda abrupta no envio de estudantes ao exterior, com o fim do Programa 

Ciência sem Fronteiras, o que nos fez retornar a números semelhantes aos do período 

anterior a esse programa. No que diz respeito especificamente à mobilidade discente, 

sobretudo no nível da graduação, a UFRN ainda não desenvolveu um programa 

próprio, que pudesse permitir uma estabilidade dos números pelo menos em um 

patamar mínimo. O fato de dependermos, para essa atividade, de fomentos externos, 

deixa-nos expostos à instabilidade econômica do país, que refletiu não só no fim do 

CsF, mas também na diminuição do número de bolsas ofertadas por outros 

programas, como os do Banco Santander, do Programa de Mobilidade da Alemanha 

DAAD e da própria CAPES. 

 Este crescimento das atividades da SRI mesmo neste momento de diminuição 

do ritmo, juntamente com a manutenção do número de pessoas trabalhando no setor 

e as diferentes formas de trabalho aplicadas em cada coordenadoria ao longo dos 

anos gerou a necessidade do desenvolvimento de uma ferramenta que utilize a 

tecnologia da informação como organizadora e facilitadora da implantação de uma 

cultura de internacionalização acadêmica que caminhe lado a lado com os objetivos 

institucionais, com ênfase na comunicação à comunidade acadêmica das 

oportunidades de crescimento voltadas para a internacionalização pessoal e 

institucional. 
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7. MÓDULO INTERNACIONAL DO SIGAA UFRN 

 

 Este é um trabalho que tem como finalidade a automação e institucionalização 

dos dados e ações referentes a internacionalização da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. O trabalho divide-se em Acordos de Cooperação e Redes de 

Cooperação; Mobilidade Acadêmica; Tradução; Proficiências e Notícias. 

 

Gráfico 9 – SIGAA UFRN - Menu Principal / Módulo Relações Internacionais 

 

Disponível em (acesso restrito): http://sigaa.ufrn.br 

 

7.1 ACORDOS DE COOPERAÇÃO - CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 Um Acordo de Cooperação Internacional é o instrumento pelo qual a UFRN 

interatua com uma IES estrangeira, no sentido de estabelecer bases de cooperação 

mútuas, respeitando o princípio da reciprocidade e objetivando desenvolver ações de 

intercâmbio, estágio internacional, pesquisa acadêmica, mobilidade internacional, 

parceria na realização de eventos, entre outras. O Acordo se inicia a partir da 

manifestação de interesse por parte de um docente, grupo de pesquisadores, 

coordenador ou chefe relacionado a algum órgão interno à UFRN, bem como por parte 

de um parceiro internacional na instituição que se deseja estabelecer o acordo. 
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Gráfico 10 – Número de Acordos de Cooperação Internacionais Ativos UFRN 2010-2018 

  

Disponível em: http://sri.ufrn.br/documento.php?id=79083654 

 

 Em 2014 quando foi elaborado o Plano de Desenvolvimento Institucional da 

UFRN em vigor na presente data, existia uma grande expectativa sobre o número de 

acordos criada pelo crescimento dos anos anteriores quando foi projetada a meta da 

duplicação do número de 195 para 390 acordos até o ano de 2019. Hoje não existe 

mais esta expectativa, por duas razões: a crise financeira do país e seus impactos 

diretos em investimentos ligados a participação em eventos e pesquisas 

internacionais, assim como a mudança de pensamento atual de que o número de 

acordos por si só não garante a qualidade do uso destes acordos e a intensidade das 

atividades por ele gerada, assim a busca hoje está mais direcionada a valorização dos 

acordos existentes e a objetividade dos novos acordos. 

 Entre as atividades relacionadas a área de acordos que se destacam 

atualmente estão a verificação das atividades realizadas no âmbito de cada acordo, 

efetuando o devido registro dos resultados da cooperação estabelecida; definição de 

um pesquisador responsável por cada acordo ativo; promoção, por meio de missões 

financiadas por edital de apoio a atividades docentes no exterior, do estabelecimento 

de cooperação efetiva em áreas estratégicas com instituições dos países de maior 

interesse para os projetos vigentes e que ainda não tenham cooperação efetiva com 

a UFRN; incentivo à cooperação, através do fomento a atividades conjuntas em áreas 

estratégicas, com os países com os quais a UFRN mantém o maior número de 

acordos; incentivo à cooperação com países da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa; e o  incentivo à cooperação com países da América Latina, sobretudo 

com Argentina, Chile, Cuba, Colômbia e México. 
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7.2 ACORDOS DE COOPERAÇÃO NO MÓDULO INTERNACIONAL DO SIGAA 

 

 O objetivos traçados para este menu são: estabelecer o histórico de acordos 

de cooperação internacionais assinados pela UFRN; criar uma ferramenta de 

automatização na formalização dos novos acordos; estabelecer uma consulta em 

tempo real dos números de acordos de cooperação internacionais atuais e antigos 

para as constantes necessidades internas de avaliação e pedidos externos realizados 

pelas agências de fomento e ranqueamento; acompanhar em tempo real das 

atividades realizadas por meio dos acordos de cooperação assinados; e  acompanhar 

as atividades relacionadas às redes de cooperação que a UFRN participa. 

 

 Menu Acordos de Cooperação: 

• Cadastrar Acordos de Cooperação 

• Listar/Alterar Acordos de Cooperação 

• Atividades do Acordo de Cooperação 

• Formalização de Acordos de Cooperação 

• Números de Acordos de Cooperação 

• Cadastrar Redes de Cooperação 

• Listar/Alterar Redes de Cooperação 

• Atividades das Redes de Cooperação 

 

Gráfico 11 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Menu Acordos 
 

 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 
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7.2.1 Cadastro de Acordos de Cooperação 

 

 Formulário para inserção dos dados sobre os nossos acordos de cooperação 

internacional novos (avulsos) e antigos para posterior pesquisa e adição de novos 

andamentos. Os acordos novos deste menu são avulsos, pois haverá uma área 

específica para formalização de novos acordos, disponível na sequência do projeto, 

ficando este apenas os acordos que já vierem prontos. 

 
Gráfico 9 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Cadastro de Acordos 

 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 

 

7.2.2 Listar/Alterar Acordos de Cooperação 

 

Pesquisa e edição dos acordos de cooperação utilizando os critérios do 

cadastro para identificação dos acordos e visualização, exclusivamente por parte da 

equipe SRI, dos andamentos.  
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Gráfico 12 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Listar Alterar Acordos de Cooperação 
 
 

 

 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 

 

7.2.3 Atividades do Acordo de Cooperação 

 

Adiciona informações relacionadas ao acordo, como data de assinatura, 

listados em ordem decrescente (andamentos e renovações do acordo, tarefas, termos 

aditivos assinados). 
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Gráfico 13 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Atividade do Acordo de Cooperação 

 

 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 

 

Gráfico 14 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Atividades do Acordo de Cooperação 

 

 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 

7.2.4 Formalização de Acordos de Cooperação 

 

Espaço para os professores da UFRN interessados em iniciar um processo de 

acordo possam fazer o primeiro cadastro de informações, tornando-se um processo e 

permitindo imprimir uma minuta pronta, adaptada ao seu caso. 



 46 

 

Gráfico 15 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Formalização Acordo de Cooperação 
 

 

 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 

 

 

7.2.5 Números de Acordos de Cooperação 

 

Espaço em que serão gerados relatórios numéricos da quantidade de acordos 

cadastrados seguindo os seguintes critérios: Ano de Cadastro, País das Instituições 

Parceiras, Status do Acordo, Natureza do Acordo e Níveis Acadêmicos. 
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Gráfico 16 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Menu Acordos 
 

 
 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 

 

 

7.2.6 Cadastrar Redes de Cooperação 

 

Cadastro dos Dados Institucionais das Redes de Cooperação que a UFRN é 

parceira. 
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Gráfico 17 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Cadastro de Redes de Cooperação 
 

 
 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 

 

7.2.7 Listar e Alterar Redes de Cooperação 

 

Espaço para visualização de redes de cooperação, cadastro e adição de 

andamentos das redes de cooperação da UFRN (este terá menos fluxo do que 

acordos). 
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Gráfico 18 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Listar Alterar Redes de Cooperação 
 

 
 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 

 

Gráfico 19 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Atividades da Redes de Cooperação 
 

 
 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 

 

7.3 CONTEXTUALIZAÇÃO DA MOBILIDADE ACADÊMICA 

 

 A Mobilidade Acadêmica permite aos discentes de graduação e pós-

graduação, além de docente e servidores da UFRN a realizar intercâmbio entre as 

instituições parceiras através dos acordos de cooperação assinados ou pelos 
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programas de mobilidade que a UFRN participa e disponibiliza a comunidade 

acadêmica. Estas possibilidades são divulgadas pela Secretaria de Relações 

Internacionais no formato de editais, inscrição e seleção. 

 

Gráfico 20 – Número de Mobilidades Acadêmicas Internacionais de 
Estudantes da UFRN divididos por ano 2010-2018 

 

  
Disponível em: http://sri.ufrn.br/documento.php?id=79083658 

 

 Entre as atividades relacionadas a área de mobilidade acadêmica internacional 

de estudantes da UFRN que se destacam atualmente estão a criação de um programa 

próprio da UFRN para mobilidade discente de alunos de graduação, selecionados com 

base em seu desempenho acadêmico, com recursos internos ou externos; incentivo 

ao estabelecimento de acordos de dupla titulação com cursos de graduação similares 

em instituições estrangeiras com as quais a UFRN mantém cooperação; incentivo à 

participação dos discentes também em mobilidades motivadas pela pesquisa, pela 

extensão ou pela realização de estágios e não apenas pelos projetos de ensino; 

disponibilização de disciplinas comuns a alguns cursos de graduação da UFRN em 

língua estrangeira; criação de disciplinas de línguas estrangeiras com fins 

universitários, que possam ser ofertadas a todos os cursos de graduação pelos 

professores do DLLEM, trabalhando questões, na língua de interesse, sobre o 

funcionamento do sistema universitário e as características da cultura dos países de 

destino. 
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Gráfico 21 – Número de Mobilidades Acadêmicas Internacionais de 
Estudantes Estrangeiros para a UFRN divididos por ano 2010-2018 

 

  
 

Disponível em: http://sri.ufrn.br/documento.php?id=79083659 

 

 Entre as atividades relacionadas a área de mobilidade acadêmica internacional 

de estudantes estrangeiros que se destacam atualmente estão a criação de uma 

estratégia de marketing dos programas que atuam nas áreas prioritárias para a UFRN, 

de forma a atrair novos alunos estrangeiros, regulares ou em mobilidade; o 

estabelecimento de acordos de reciprocidade para o envio de alunos da UFRN a 

instituições parceiras, exigindo como contrapartida o envio de alunos dessas 

instituições para períodos de mobilidade na UFRN; a realização de cursos de curta 

duração, com caráter de extensão ou inseridos nos programas de pós-graduação, 

sobretudo nas áreas prioritárias, como forma de promoção da estrutura e da produção 

acadêmico-científica da UFRN e consequente captação de alunos estrangeiros; o 

incentivo à flexibilização das normas dos programas de pós-graduação para o 

ingresso de alunos estrangeiros, incluindo a possibilidade de realização de provas em 

línguas estrangeiras; a divulgação, no exterior, dos processos de seleção dos 

programas de pós-graduação; o aperfeiçoamento das normas da graduação para o 

tratamento de alunos em mobilidade acadêmica; a definição, com os coordenadores 

de cursos de graduação e de pós-graduação, do número de vagas disponíveis para 

alunos estrangeiros na seleção e nas diversas disciplinas a cada semestre e 

divulgação dessa oferta aos parceiros estrangeiros; a divulgação da UFRN nas 

embaixadas brasileiras que participam da seleção do PEC-G e do PEC-PG; a 

participação em programas de mobilidade de graduação promovidos por organismos 

externos ou redes de universidades; o aumento da oferta de Língua Portuguesa para 

Estrangeiros, preferencialmente com a contratação de outro professor, através de 

cursos extensivos e de cursos de férias; a oferta de cursos de inglês para instrutores 



 52 

ou em outras línguas, aos professores que quiserem ministrar componentes 

curriculares em línguas estrangeiras; o aumento da oferta de componentes 

curriculares em línguas estrangeiras nos cursos de graduação e pós-graduação; e a 

oferta de cursos de especialização em línguas estrangeiras. 

 

Gráfico 22 – Número de Mobilidades de Docentes da UFRN realizadas através do 
Edital de Apoio a Mobilidade Docente da SRI UFRN divididos por ano 2014-2017 

 

 
Disponível em: http://sri.ufrn.br/documento.php?id=79083660 

 

 

 Em 2014 foi lançado o primeiro Edital de Apoio à Mobilidade Docente, com 

concessão de um apoio financeiro aos professores que vão executar atividades 

docentes no exterior, com recursos do orçamento da UFRN, atribuídos à SRI e com 

participação da Pró-reitoria de Pós-graduação. 

 

7.4 MOBILIDADE ACADÊMICA NO MÓDULO INTERNACIONAL DO SIGAA 

 

 Os objetivos traçados para este menu são: estabelecer o histórico de 

mobilidade acadêmica internacional realizadas na e pela UFRN;  estabelecer uma 

consulta em tempo real dos números das mobilidades acadêmicas atuais e antigas 

para as constantes necessidades internas de avaliação e pedidos externos realizados 

pelas agências de fomento e ranqueamento; acompanhar em tempo real o andamento 

das mobilidades acadêmicas realizadas por meio dos programas de mobilidade 

coordenados pela SRI e também através dos nossos acordos de cooperação; 

aumento do interesse de estudantes estrangeiros virem realizar mobilidade 

acadêmica nesta instituição; e estabelecer o formato de lançamento de Editais para 

os Programas de Mobilidade coordenados pela UFRN direta e indiretamente. 
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 Menu Mobilidade Acadêmica: 

 

• Cadastrar Programas de Mobilidade 

• Listar/Alterar Programas de Mobilidade 

• Gerenciar Editais de Mobilidade 

• Questionários para Editais de Mobilidade 

• Gerenciar Processos de Mobilidade 

• Gerenciar Inscrições em Editais 

• Cadastrar Mobilidade Acadêmica 

• Listar/Alterar Mobilidade Acadêmica 

• Números de Mobilidade 

• Relatório de Mobilidade 

• Cadastrar Proficiência 

• Listar / Alterar Proficiência 

 

Gráfico 23 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Mobilidade 
 

 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 

 

7.4.1 Cadastrar Programas de Mobilidade Acadêmica 

 

Cadastro dos dados dos Programas de Mobilidade Acadêmica com 

participação da UFRN. 
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Gráfico 24 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Cadastro de Programa de Mobilidade 
 

 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 

 

7.4.2 Listar e Alterar Programas de Mobilidade 

 

Pesquisa e Lista de Programas de Mobilidade. Visualização, edição e exclusão. 

Gráfico 25 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Listar Alterar Programa de Mobilidade 
 

 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 
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7.4.3 Gerenciar Editais de Mobilidade 

 

Lista com os Editais de Mobilidade para visualização, edição ou remoção. 

 

Gráfico 26 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Gerenciar Editais de Mobilidade 
 

 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 

7.4.4 Formulários para Editais de Mobilidade 

 

Este espaço permite o cadastro, visualização e edição dos formulários de 

mobilidade que estarão compreendidos nos editais de Mobilidade para preenchimento 

dos participantes. 

 

Gráfico 27 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Questionários Editais de Mobilidade 
 

 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 
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Gráfico 28 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Dados do Questionário do Edital 

 
Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 

 

7.4.5 Gerenciar Processos de Mobilidade 

 

 Processo de andamento de uma mobilidade acadêmica já aprovada, depende 

do caso será aprovada pelo coordenador do curso ou diretor de centro. 

Gráfico 29 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Gerenciar Processos de Mobilidade 
 

 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 
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7.4.6 Gerenciar Inscrições em Processos de Mobilidade 

 

 Lista de inscritos nos Editais de Mobilidade para avaliação e aprovação 

conforme critérios estabelecidos em edital. 

Gráfico 30 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Gerenciar Inscrições em Editais 
 

 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 

 

7.4.7 Listar e Alterar Mobilidade Acadêmica 

 

 Lista de Mobilidades Acadêmicas em curso e histórico das mobilidades por ano. 

Gráfico 31 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Listar Alterar Mobilidade Acadêmica 
 
 

 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 
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7.4.8 Números de Mobilidade Acadêmica 

  

 Relatório sintético dos números de mobilidade acadêmica na UFRN divididos 

por ano e tipo de mobilidade. 

 

Gráfico 32 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Relatório de Mobilidade Acadêmica 
 
 

 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 
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7.4.9 Relatório de Mobilidade Estudantil 

 

 Relatório de analítico dos números de mobilidade acadêmica na UFRN 

divididos por ano e tipo de mobilidade. 

 

 

Gráfico 33 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Relatório de Mobilidade Estudantil 
 
 

 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 
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7.4.10 Cadastrar Proficiência 

 

 Espaço de cadastro dos dados de proficiências aplicadas ou promovidas. 

 

Gráfico 34 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Cadastro de Proficiências 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 

 

7.4.11 Listar e Alterar Proficiência 

 

 Visualização e edição das Proficiências, objetivo deste menu é disponibilizar a 

informação de Proficiências disponíveis e as que estão disponíveis pela UFRN. 

 

Gráfico 35 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Listar Alterar Proficiência 
 

 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 
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7.5 CONTEXTUALIZAÇÃO DA TRADUÇÃO 

 

 A SRI criou uma coordenação de tradução de documentos em três línguas 

estrangeiras (inglês, francês e espanhol) da UFRN com o intuito de realizar as 

traduções de documentos oficiais internos do setor e da Reitoria, com o passar do 

tempo, surgiu através de projetos como este a necessidade de contribuir mais 

ativamente com a tradução para a comunidade acadêmica da UFRN mais 

amplamente, para isso este trabalho destina uma área justamente para centralizar e 

automatizar estas necessidades e se tornar um caminho facilmente encontrável a 

quem o necessitar.   

 

Gráfico 36 – Traduções de Documentos Institucionais da UFRN 2010-2017 

 
Disponível em: http://sri.ufrn.br/documento.php?id=79083660 

 

7.6 TRADUÇÃO NO MÓDULO INTERNACIONAL DO SIGAA 

 

 Os objetivos traçados para este menu são: estabelecer um espaço para a 

automatização da tradução de documentos oficiais da UFRN em idiomas (inglês, 

espanhol e francês); tradução de programas de pós-graduação, histórico e ementas 

de disciplinas, aumento intensivo do domínio de língua estrangeira da comunidade 

acadêmica da UFRN; estabelecer uma normalidade de disponibilização de disciplinas 

em língua estrangeira;  aumento da quantidade e da qualidade da pesquisa em língua 

estrangeira na UFRN; e crescimento da UFRN nos rankings acadêmicos 

internacionais que utilizam como base artigos científicos em língua estrangeira e em 

publicações internacionais. 
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Gráfico 37 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Tradução 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 

 

7.6.1 Tradução de Histórico por Discente 

 

Gráfico 38 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Tradução de Componente do Histórico 
 

 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 
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7.6.2 Tradução de Componente Curricular 

 

Gráfico 39 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Busca de Componentes Curriculares 
 

 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 

 

Gráfico 40 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Tradução de Componente Curricular 
 

 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 
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7.6.3 Tradução de Componente por Estrutura Curricular 
 

Gráfico 41 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Tradução de Estrutura Curricular 
 

 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 

 

7.6.4 Emitir Atestado de Matrícula 

 

Gráfico 42 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Emitir Atestado de Matrícula 
 

 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 
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7.6.5 Emitir Histórico Traduzido 

 

Gráfico 43 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Emissão de Histórico Traduzido 
 

 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 

 

Gráfico 41 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Histórico Traduzido 
 

 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 
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7.6.6 Emitir Histórico com Ementas Traduzidas 

 

Gráfico 44 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Histórico com Ementas Traduzidas 
 

 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 
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7.6.7 Emitir Declaração de Vínculo 

 

Gráfico 45 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Emitir Declaração de Vínculo 
 

 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 

 

7.6.8 Listar e Alterar Apresentação de Programas de Pós-graduação 

 

Gráfico 46 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Apresentação Pós-graduação 
 

 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 
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Gráfico 47 – SIGAA UFRN – Site em inglês do Programa de Pós-graduação em Gestão de Processos 
Institucionais - PPGGPI UFRN / Apresentação do Programa de Pós-graduação 

 

 

Disponível em: https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/apresentacao.jsf?lc=en_US&id=7513 

 

7.7 NOTÍCIAS INTERNACIONAIS DA UFRN 

 

Gráfico 48 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Notícias Internacionais UFRN 
 

 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 
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7.7.1 Cadastro de Notícias Internacionais 

 

Gráfico 49 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Cadastro de Notícia Internacional 
 

 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 

 

 

 

7.7.2 Listar e Alterar Notícias Internacionais 

 

Gráfico 50 – SIGAA UFRN – Módulo Relações Internacionais / Listar Alterar Notícias Internacionais 
 

 

Disponível em (acesso restrito): http:// sigaa.ufrn.br/sigaa/relacoes_internacionais/ 
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8. DIFICULDADES ENCONTRADAS 

 

• Estabelecer e manter o interesse dos atores envolvidos no projeto; 

• Filtrar os objetivos do projeto, as atividades da SRI são mais amplas, mas se 

misturam com os objetivos do trabalho, difícil definir o que entra; 

• Buscar um novo formato de trabalho obriga as pessoas que sempre fizeram as 

atividades do mesmo jeito a mudarem e isso gera rejeição; 

• Fazer um projeto com diversas pessoas envolvidas em cada fase cria 

naturalmente erros de comunicação e consequentemente de resultados 

esperados e recebidos; 

• O tempo de desenvolvimento do projeto permitiu a existência de novas ideias 

que trouxe frustrações se não adicionadas ou atrasos quando adicionadas ao 

projeto; 

• A SINFO UFRN possuía uma organização de prioridades no desenvolvimento 

de seus projetos que funcionava bem para as prioridades, este formato mudou 

no último mês desse trabalho. E este trabalho já esteve durante seu 

cronograma nas duas vertentes: prioritário e não-prioritário; 

• Estabelecer um formato para cada menu do projeto com submenus, itens, 

formulários, documentos, categorias, imagens e números que chegassem à 

qualidade esperada do trabalho e a satisfação de todos os envolvidos. 
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9. CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho caminhou por todas as fases propostas: imersão, ideação, 

prototipagem e encontra-se em fase final de implantação. Existem correções 

pendentes em ação que não impedem o uso da ferramenta, essas correções devem 

ser constantes devido às novas necessidades não esperadas e inevitáveis, assim 

como a busca por novas funcionalidades para o sistema. As dificuldades encontradas 

não retiram o ganho de qualidade das atividades que passaram a ser realizadas 

através do Módulo Internacional do SIGAA e tampouco a satisfação do autor deste 

projeto em ver o sistema funcionando. Entre as funcionalidades que podem vir a fazer 

parte do sistema estão a criação de um ambiente destinado a pesquisa acadêmica 

que envolva as áreas de tradução, cooperação acadêmica e captação de recursos; o 

desenvolvimento de um espaço para a gestão de projetos da SRI usando por exemplo 

a ferramenta Live Cycle Canvas de gerencimento e acompanhamento de projetos; e 

finalmente o uso de ferramentas de machine learning para o reconhecimento de 

padrões e melhores retornos as demandas de maior intensidade da estratégia de 

internacionalização da UFRN.  
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