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Introdução

No período entre os séculos XVII e XIX, as revoluções industriais e tecnológicas levaram o mundo a mudanças
nas bases materiais da economia, sociedade e cultura, ou seja, revoluções tecnológicas constantes que
conduziram ao processo de inovação com a inserção de novos produtos, criando bases para a revolução
tecnológica da informação, gerando um paradigma sócio-técnico em direção a expansão da mente humana.
As novas tecnologias agem sobre a informação de forma convergente, integrada em processos flexíveis, na
busca pela internacionalização dos mercados numa sociedade em constantes mudanças.

Deste modo, o Brasil e o mundo vêm passando por transformações sociais, culturais, econômicas,
tecnológicas e ambientais que impactam a universidade, centro de produção de conhecimento e formação,
aumentam os desafios à cooperação nacional e internacional e exigem a sua inserção nas oportunidades de
educação, cultura, ciência e tecnologia.

Diante da premente globalização dos dias atuais, a internacionalização do ensino superior vem se
intensificando no cenário mundial, impactada pela égide da agenda dos organismos multilaterais e
internacionais, inserindo a internacionalização universitária como parâmetro de avaliação institucional,
acadêmica ou pessoal, quer seja ela no âmbito do ensino e pesquisa, quer seja, na produção acadêmica e
patente industrial.

Ainda sob esta argumentação, a complexidade e dinamismo crescente do mundo contemporâneo têm
conduzido o ensino superior brasileiro a níveis mais elevados de competitividade fomentando mudanças nos
modelos acadêmicos e organizacionais das Instituições de Ensino Superior (IES). Nesta perspectiva, este
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artigo objetiva conjeturar, por meio de um breve histórico, reflexões sobre a trajetória das políticas para a
internacionalização do ensino superior no Brasil, bem como as ações que a Universidade Federal da Bahia
vem desenvolvendo com vistas à sua internacionalização.

Internacionalização do Ensino Superior no Brasil

Quando se fala em internacionalização do ensino superior a tendência é pensá-la como algo muito recente.
Contudo, esta existe desde a Idade Média com a criação das primeiras escolas europeias, também chamadas
de universitas, onde hoje se localizam a Itália e França, baseadas no modelo das instituições religiosas que
assumiram o papel social antes desempenhado pelos monastérios e se tornando o principal espaço de
produção do conhecimento. Naquela conjuntura socioeconômica, política e de muitas guerras, somente os
professores e estudantes das universitas de diferentes regiões da Europa possuíam livre trânsito para viajar
pelo continente, reunindo-se com o intuito de socializar conhecimentos e novas descobertas. Pode-se inferir
que a internacionalização compreendida como troca de saberes e partilha de novas descobertas já estava
sendo desenvolvida naquele período.

Desta forma, as primeiras universidades reconhecidas como tal foram a Universidade de Bolonha, fundada no
ano de 1088, que se destacava pelo ensino de direito, a de Paris, criada em 1090 ou 1170, e a de Oxford, no
ano de 1096, ambas destacavam-se pelo ensino de teologia. Na Espanha, a primeira universidade foi a de
Salamanca, fundada no ano de 1218 e, em Portugal, a mais antiga é a Universidade de Coimbra, criada em
1290 (SANTOS, F.; ALMEIDA FILHO, 2012). Na verdade, Bolonha foi a primeira universidade europeia.
Inicialmente, ela era uma associação de alunos que elegia o reitor, seu conselho executivo e decidiam os
rumos acadêmicos e administrativos da universidade. Este modelo foi copiado pela maioria das primeiras
universidades medievais ao sul dos Alpes.

Entretanto, as universidades ao norte da Europa basearam-se na arquitetura curricular da Universidade de
Paris, modelo predominante no século XVI, e, diferente de Bolonha, que tinha no comando acadêmico e
administrativo os professores. Atualmente, nem os professores e nem os estudantes detêm o comando sobre
os rumos da universidade, pois quem mantém o controle e o comando da universidade é a sua administração
com a participação da representação dos três segmentos da comunidade universitária, que às vezes
legitimam processos carentes de adequada discussão no seio da comunidade. Pode-se depreender que,
naquele período as universidades ao norte da Europa optaram por importar um modelo de universidade ao
invés de criar uma universidade própria da sua região.

De início, a principal especialidade universitária era a formação teológica, posteriormente, com a origem das
primeiras universidades laicas, surgiram os estudos legais e médicos. Vale ressaltar que estas especialidades
foram criadas para atender às necessidades da classe burguesa em ascensão e do crescente desenvolvimento
mercantil em direção ao Renascimento. Percebe-se que a universidade já nasceu elitista, objetivando atender
aos anseios do capital e da burguesia, com cursos de formação estratégicos para o país.

As universidades surgiram com uma estrutura curricular bastante rígida de estudos gerais (studium
generale). Nesse período, que antecede a Era Moderna, a universidade era composta de três faculdades
superiores (teologia e direito) e, a partir do século XV, a de medicina, depois da transformação das escolas
médicas em faculdades. Mais tarde, os centros de formação científica foram incorporados à academia,
inicialmente nas Faculdades de Filosofia, denominadas de Faculdades Inferiores (ALMEIDA FILHO, 2007;
SANTOS, B.; ALMEIDA FILHO, 2008; SANTOS, F.; ALMEIDA FILHO, 2012). Talvez, pode-se dizer que se tem
aí a gênese da segregação e hierarquização dos cursos dentro da academia com seus ecos ressoando até os
dias atuais. Essa dicotomia entre os cursos da elite e os reconhecidos como de menor prestígio social, produz
uma discriminação fora do universo acadêmico. Ainda dentro desta lógica, observa-se que os fomentos para
capacitação de estudos no exterior serem mais freqüentes para os cursos da elite.

Naquele contexto sócio, político, religioso, cultural e econômico na Idade Média havia o encontro de
professores e estudantes de diferentes países e regiões, surgindo a partir daí as chamadas comunidades
internacionais. Estas comunidades se reuniam primordialmente pela busca do conhecimento, por novas
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descobertas, mas também funcionavam como valor educativo, contribuindo assim para notoriedade e
prestígio da universidade. Nesta perspectiva, a presença de estrangeiros contribuía para valorização da
instituição.

A internacionalização do ensino superior é um processo complexo que, a depender do momento
socioeconômico e político, vem sofrendo influências e angariando várias conceituações ao longo da história, a
saber: a) como trocas internacionais por meio da presença de estrangeiros e alunos-convênios na
universidade anfitriã, pelo número de concessões de pesquisa internacional, cooperação internacional, dentre
outras; b) como um processo geral da universidade, que tem sido evidenciado pela oferta de contratos de
capacitação e cursos de treinamento em outros países, estabelecimento de campi no exterior via internet,
ampliação de contatos com professores e estudantes no exterior; c) como a globalização do ensino superior,
ampliação do sistema educacional e suas relações com outros países. Neste sentido, é vista como forma de
busca da equidade universitária; d) como integração da dimensão global, multicultural e internacional nos
objetivos e função da educação superior (BARRETO, 2010).

No Brasil, os pesquisadores LIMA e CONTEL (2009), assinalam que o processo da internacionalização do
ensino superior pode ser dividido em quatro períodos, conforme relacionados a seguir:

a) Entre os anos de 1930 e 1950, a internacionalização foi estimulada por meio de programas de cooperação
acadêmica internacional. O foco era, naquele momento, as missões que traziam professores visitantes, uma
visão acadêmica para fortalecer o projeto acadêmico das universidades emergentes; a Universidade de São
Paulo, em 1934, com a missão francesa constituída por professores e pensadores que marcaram a inteligência
brasileira, como Fernand Braudel, Claude Lévi-Strauss e Roger Bastide, dentre outros nomes ilustres.

b) No período de 1960 a 1970, ocorreu mediante programas de cooperação acadêmica internacional com
ênfase na presença de consultores e na concessão de bolsas de estudos para realizar mestrado e doutorado
no exterior, visando à reestruturação do sistema educacional superior de acordo com o “modelo americano”,
foi firmado, então, um acordo entre o MEC-Usaid em 1967. Uma motivação político-acadêmica.

c) O terceiro período, dos anos de 1980 a 1990, a internacionalização foi induzida por meio de programas de
cooperação acadêmica internacional priorizando a formação de grupos de estudo e pesquisa voltados para
temas de interesse compartilhado; mediante concessão de bolsas de estudos para realizar doutorado no
exterior, em áreas definidas como estratégicas e por programas de cooperação acadêmica internacional, a fim
de trazer professores visitantes e levar estudantes para realização de poucas disciplinas. Uma
internacionalização acadêmico-mercadológica, pois visava expandir e consolidar os programas de
pós-graduação stricto sensu; o incremento da pesquisa de ponta em áreas tidas como estratégicas e o
diferencial competitivo de algumas instituições ou de alguns cursos.

d) O quarto período, que compreende a partir dos anos 2000, a internacionalização vem se desenvolvendo
por meio de programas de cooperação acadêmica internacional com enfoque na formação de grupos de
estudo e pesquisa em torno de temáticas estratégicas e de interesse partilhado; mediante concessão de
bolsas de estudos para realizar doutorado no exterior em áreas classificadas como estratégicas e sem tradição
de pesquisa no país; por programas de cooperação acadêmica internacional com ênfase na vinda de
professores visitantes e na ida de estudantes para realização de poucas disciplinas; por meio de projetos de
criação de universidades federais orientadas pela internacionalização ativa e mediante a comercialização de
serviços educacionais. Neste momento, a motivação da internacionalização é acadêmica, política, econômica e
mercadológica, já que visa a inserção internacional dos programas de pós-graduação stricto sensu; o
incremento da pesquisa de ponta em áreas estratégicas; a integração regional de caráter inclusivo; o
diferencial competitivo de algumas instituições ou de alguns cursos; e a captação de estudantes.

Contudo, há de se atentar para os riscos da educação transnacional e da multinacionalização do ensino
superior, para os perigos de haver pacotes de cursos ou franquias de instituições de educação superior
(mcdonaldização)[iii], ou seja, instituições de ensino superior ou programas acadêmicos de um país que
visam muito o lucro através das relações universitárias com outras organizações educacionais de níveis
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diferentes. Estas organizações estrangeiras se sobrepõem às nacionais por meio da dominação das suas
ideias e valores que não são os das instituições nacionais.

Assim, a produção do conhecimento se apresenta como uma das funções de muitas universidades no mundo,
implicando a aceleração do processo de internacionalização do ensino superior rumo à universalização do
conhecimento. Essa rede de saberes aproxima as comunidades acadêmicas de diferentes partes do mundo,
promovendo a socialização e renovação do conhecimento produzido nas universidades por meio da sua
internacionalização.

Nesta perspectiva, a universidade passa a ter a função de integração à de eliminação de fronteiras para a
socialização dos seus avanços tecnológicos e científicos. Ou seja, processa-se de fato a cooperação
internacional entre instituições acadêmicas de diversas partes do mundo. Por este ângulo, a
internacionalização universitária passa a fazer parte da vida acadêmica, a fim de que as instituições de ensino
superior se tornem mais competitivas no mercado global.

Morosini (2006) apresenta alguns modelos de multinacionalização conforme relacionado a seguir:

1. estabelecimento de campus no estrangeiro por iniciativa local, com fortes relações
com as instituições estrangeiras e, geralmente, supervisionados pelas mesmas e
acreditado no país da matriz. O currículo é o da instituição estrangeira e a língua, o
inglês. Cita como exemplo a Escola de Negócios da Universidade de Chicago e seus
campi na Europa. Os professores são oriundos da Escola e o currículo é o da escola
com focus internacional. Refere-se a um pequeno número de universidades;

2. Modelo universitário padrão de exportação. Caracteriza-se pelo oferecimento de
curso no exterior por instituição de país industrializado, geralmente para países em
desenvolvimento. O anfitrião pode ser uma corporação sem ligação alguma com
educação, uma instituição educacional ou então uma combinação das duas
alternativas anteriores. Cita como exemplo cursos oferecidos na Malásia por
instituição australiana e/ou britânica;

3. Mcdonaldização - oferta de filiais “empacotadas” de IES [Instituição de Ensino
Superior] ou cursos superiores em outro país; e

4. Programas conjuntos (joint degrees) oferecidos por IES em dois ou mais países.
(MOROSINI, 2006, p.117)

Inicialmente a internacionalização das universidades, sendo vista como produtora de conhecimento, sempre
esteve mais direcionada à pesquisa e, a partir do século XXI, as estratégias de internacionalização da
educação superior voltaram-se para o ensino. A mobilidade estudantil mostra-se, então, como uma
experiência enriquecedora na vida acadêmica do estudante universitário face às disciplinas estudadas em
universidades estrangeiras, aos estágios oferecidos pelos consórcios de cooperação acadêmica, pesquisas ou
até mesmo por meio de atividades que agregam valores como imersão numa segunda língua, experiências
interculturais, que, atualmente, são muito valorizadas pelos empregadores.

Com o avanço do processo de globalização econômica, financeira e cultural que permeia o mundo
contemporâneo e do qual não se pode fugir, acelerou-se também o processo de internacionalização
universitária, assim como também a mercantilização da educação superior fomentada pela política neoliberal
no Brasil. Nesta política, a lógica de mercado é vista como algo muito eficaz no meio organizacional, com as
IES latinoamericanas cada vez mais sendo inseridas nessa lógica de mercado da educação superior.

Entretanto, não é muito fácil definir globalização, pois suas transformações incidem tanto na cultura como na
educação, assim como nas questões econômicas, no comércio internacional e na proteção aos blocos
econômicos, como afirma Santos (2001) a seguir:
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[...] a globalização é o processo pelo qual determinada condição ou entidade local
estende a sua influência a todo o globo e, ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de
designar como local outra condição social ou entidade rival. [...] Por outras palavras,
não existe condição global para a qual não consigamos encontrar uma raiz local, uma
imersão cultural específica (SANTOS, 2001).

Face ao desenvolvimento do processo da globalização na década de 1990 por meio da revolução tecnológica e
da informação, a internacionalização universitária vem se desenvolvendo muito no cenário mundial. As
características da educação estão muito ligadas à globalização, juntamente com os objetivos das organizações
internacionais multilaterais, respondendo às necessidades do mercado por meio da universidade. O mercado
passa a ser o critério essencial para definição das prioridades e necessidades para a política de ciência e
tecnologia, com isso reduz-se o papel do Estado tanto nesta política, como no incremento do orçamento das
universidades e dos institutos de pesquisa. Este novo modelo de ensino superior e de pesquisa universitária
gera preocupações tais como: a prestação de contas das universidades, com o objetivo de quantificar a
qualidade da educação superior pelo mercado, o aumento de ranqueamentos e padronização dos sistemas de
avaliação da educação universitária; a desburocratização para contratação de pessoal docente; o aumento de
terceirização e, consequentemente, a precarização de mão de obra. Os sistemas nacionais passam a ser
acreditados por agências multilaterais em parceria com agências regionais e nacionais, importantes para a
disseminação das ideias de mercantilização e comoditização do ensino superior do projeto político neoliberal.

No entanto, os primeiros registros de cunho oficial do início da internacionalização nas universidades
brasileiras ocorreram no ano de 1978, com a criação das primeiras Assessorias de Relações Internacionais.
Todavia, o marco da internacionalização nas universidades brasileiras ocorreu dez anos depois com a criação
do Fórum de Assessorias das Universidades Brasileiras para Assuntos Internacionais (Faubai) pelo Conselho
de Reitores das Universidades Brasileiras (Crub) no ano de 1988. Embora o Faubai seja um fórum de ampla
representatividade, a medida que tem como associadas instituições públicas e privadas de ensino superior, as
Instituições Federais de Ensino Superior precisavam de uma instância para internacionalizar especificamente
as Ifes. Diante deste desafio, a Andifes criou a Comissão de Relações Internacionais (Cria) no dia 13 de maio
de 2005 a fim de internacionalizar as Ifes, ampliar a participação delas em redes internacionais, aumentar a
mobilidade estudantil[iv], principalmente na graduação, e realizar projetos conjuntos com universidades
estrangeiras.

Dentro desta perspectiva, as políticas brasileiras de internacionalização universitária encontram-se na área da
cooperação internacional por meio de instituições governamentais criadas para fomentar o desenvolvimento
de recursos humanos de ensino superior, como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes), e o desenvolvimento científico e tecnológico, como o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Ambos visam induzir o desenvolvimento da cooperação
internacional das universidades brasileiras, tanto no campo científico-tecnológico junto a outros países, como
no processo de inserção da universidade no mundo internacional, respectivamente.

Além dos acordos de cooperação científica internacional, há os programas bilaterais de financiamento de
parcerias universitárias promovidas pela Capes que, em casos especiais, podem chegar à dupla diplomação
dos estudantes das instituições parceiras, como acontece nos EUA, Alemanha, França e Argentina, com a
criação dos consórcios de universidades.

Estes consórcios consistem em parcerias universitárias entre países europeus e da América Latina, pelo
Programa Erasmus Mundus External Cooperation Window, que oferece bolsas de estudos no exterior por um
ou dois semestres para graduação, mestrado, doutorado ou pós-doutorado. De acordo com Krawczyk (2008)
esta modalidade de intercâmbio é recente e iniciou-se no Brasil no ano de 2001.

A partir de 2001, cria-se uma nova forma de intercâmbio por meio de ‘Parcerias
universitárias’ e de criação de ‘consórcios de universidades’, primeiro com países
europeus e com E.E.U.U. que visam a inserção internacional da Universidade
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Brasileira.

Os programas não são exatamente iguais entre diferentes países. A partir de uma
matriz comum, cada acordo entre países é modelado a partir das necessidades,
possibilidades e condições do Brasil, dos países parceiros e das universidades
envolvidas. (KRAWCZYK, 2008, p. 9)

A experiência do intercâmbio estudantil proporciona a interação e compreensão dos aspectos culturais,
agregado a outros valores e sistemas educacionais. Dentro deste contexto, estes aspectos são importantes no
processo da internacionalização da educação superior, sem prejuízo dos objetivos do ensino na área de
conhecimento acadêmico. Todavia, a globalização do ensino e os seus resultados na educação superior
implicam a introdução e o aumento de instituições internacionais, a harmonização curricular, os sistemas de
equivalência de créditos e o programa de educação on-line (EIRAS, 2008).

Sob esta perspectiva, a globalização da educação superior tem implicado a mudança de alguns paradigmas
acadêmicos a fim de atender à crescente demanda por profissionais com experiência internacional. Destarte,
há a tendência do ensino superior mundial em aceitar que o conhecimento deva ser utilitarista e de rápida
inserção no mercado de trabalho. A partir deste ponto de vista, a internacionalização está modificando o
ensino superior, assim como a globalização está modificando a internacionalização universitária, pois o
estudante deve se preparar para o trabalho numa sociedade globalizada, adquirindo competências pessoais e
habilidades profissionais visando a empregabilidade.

É importante ressaltar que a motivação dos acadêmicos oriundos de países que praticam a internacionalização
ativa, ou seja, aquela em que o Estado se preocupa em programar políticas para atrair e acolher acadêmicos,
de capacitá-los internacionalmente em áreas de interesse estratégico, com implantação institutos ou centros
acadêmicos no exterior, não é a mesma daqueles oriundos de países que praticam a internacionalização
passiva, que são geralmente aqueles chamados de periféricos, isto é, onde há uma política criteriosa do envio
de professores e pesquisadores a centros de grande notabilidade a fim de formar uma elite intelectual para o
processo de modernização do país, porém sem condições de oferta de trabalho com remunerações atrativas
após a conclusão da sua formação no exterior.

Dentro desta conjuntura, nota-se que a motivação dos estudantes de intercâmbio de países de
internacionalização passiva no sistema educacional mundial está mais voltada para as questões econômicas
que o país destino possa lhes oferecer, embora as socioculturais e acadêmicas também influenciem no
momento das suas escolhas. Enquanto que os interesses daqueles oriundos de países com inserção ativa na
internacionalização não possuam ou tenham pouca motivação pelas questões econômicas proporcionadas pelo
país anfitrião, estes visam mais os aspectos socioculturais, acadêmico e administrativo (acessibilidade a
inúmeros cursos com aproveitamento) do país destino no momento das suas escolhas.

Atualmente há uma crescente preocupação na indução de projetos de formação e vivência internacional ainda
na graduação que, até o início da década de 1990, se concentrava em programas de pós-graduação stricto
sensu, entretanto participar de um programa de intercâmbio acadêmico estudantil tem custos elevados sob
vários aspectos que vão desde os linguísticos e acadêmicos aos operacionais de viagem e manutenção no país
destino. Os aspectos econômicos são barreiras para que os estudantes de diferentes camadas sociais,
principalmente aqueles que ingressaram na universidade pela política de inclusão social, por meio de cotas
sociais, possam participar de programa de intercâmbio na mesma proporção daqueles que possuem um
padrão econômico mais elevado.

É importante lembrar que a iniciativa do governo federal brasileiro, por meio do Ciência sem Fronteiras
(CsF)[v] lançado no ano de 2011, concedendo bolsas para intercâmbio e cooperação acadêmica, ao nível de
graduação e pós-graduação, embora o enfoque seja para a área de ciência, tecnologia e inovação, é uma
alternativa de indução à internacionalização acadêmica com subsídios significativos para a internacionalização
do ensino superior no Brasil e, face à carência de proficiência em língua inglesa dos candidatos à bolsa, o
Ministério da Educação lançou o programa inglês sem fronteiras que oferece cursos de inglês gratuitos online
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e presenciais. No entanto, o CsF nos põe a pensar que se trata de uma política segregadora porque o governo
federal, mais uma vez, prioriza áreas estratégicas para o desenvolvimento do país, deixando à margem os
estudantes daqueles cursos de menor prestígio social.

Recentemente, o Ministério da Cultura lançou no dia 25 de junho, o programa Cultura sem Fronteiras,
baseado no programa CsF, cujo objetivo é conceder bolsas para intercâmbio de graduação e cooperação
acadêmica de estudantes da área de humanas e sociais aplicadas. Esta iniciativa fez parceria com a
Universidade de Bolonha, na Itália e com o Instituto Europeu de Design (IED), sediado na Itália, na Espanha e
agora no Rio de Janeiro.

Portanto, as várias práticas de internacionalização do ensino superior vêm se ajustando a fim de responder
aos desafios sociais, econômicos, acadêmicos, culturais e políticos do mundo contemporâneo ao longo do
tempo e pode ser vista como mais uma missão da universidade à medida que favorece a mobilidade
acadêmica e técnica da sua comunidade; agrega a diversidade cultural à científica, dimensiona suas
atividades de ensino, pesquisa, inovação e extensão e atua com diplomacia cultural para consolidação das
suas práticas (SANTOS, F. e ALMEIDA FILHO, 2012).

A Universidade Federal da Bahia em Questão

É oportuno destacar que, no âmbito das reformas realizadas nas universidades federais brasileira, foram
realizados dois ciclos de expansão: a interiorização das Ifes e o Plano de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (Reuni) iniciados nos anos de 2003 e 2007, respectivamente. Paralelamente ao
segundo ciclo de expansão das Ifes, ocorreu o terceiro ciclo de expansão, pautado na preocupação com a
integração regional e internacional do ensino superior. Por iniciativa do governo brasileiro, criaram-se novas
universidades no âmbito da integração supra-regional: a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), em
Chapecó/Santa Catarina; a Universidade Federal de Integração Amazônica (Uniam), em Santarém/Pará -
antiga Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa); a Universidade Federal da Integração
Latino-Americana (Unila), em Foz do Iguaçu/Paraná; a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (Unilab), em Redenção/Ceará como espaços transnacionais de inovação, produção e trocas de
conhecimento. Conhecidas como universidades para integração regional, elas objetivam desenvolver e
ampliar a internacionalização e universalização universitária, quer seja no âmbito da mobilidade acadêmica e
técnica de graduação e de pós-graduação, quer seja na pesquisa, inovação, atividades de transferência de
boas práticas e diplomacia cultural universitária.

Na lógica da internacionalização universitária na sociedade do conhecimento, a UFBA, por meio da sua
Assessoria para Assuntos Internacionais (AAI), da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (Propg), da Pró-Reitoria de
Pesquisa, Criação e Inovação (Propci), da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e da Pró-Reitoria de Ações
Afirmativas e Assistência Estudantil (Proae), vem agregando a internacionalização, enquanto missão, ao seu
fazer universitário na sua trajetória de vida.

Dentre as várias modalidades de internacionalização universitária, em conformidade com as apontadas por
Santos, F. e Almeida Filho (2012), cabe destacar aquelas as que a UFBA proporciona à comunidade acadêmica
local e internacional:

a. Mobilidade Acadêmica de Graduação e Pós-Graduação:

Conhecida, também, como formação sanduíche, é a movimentação de acadêmicos e técnicos para um período
de intercâmbio ou realização de todo o curso em outro país. Este tipo de mobilidade somente é possível
mediante acordo formal de cooperação acadêmica bilateral ou multilateral com aproveitamento dos estudos
realizados no país de destino. Ao final, os estudantes deverão retornar à sua universidade de origem para
conclusão dos estudos.

Outra mobilidade acadêmica fomentada pelo governo federal é o Ciência sem Fronteiras (CsF) cujo objetivo é
promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/internacionalizacao_do_ensino_superior_no_brasil_a_universidade_f.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.7-12,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. Se por um lado o CsF
contribui para a internacionalização das Ifes, por outro, este programa tem contribuído para a não renovação
de acordos de cooperação bilateral ou para a exclusão de bolsas anteriormente fomentadas por instituições
parceiras, por estas entenderam que se o Brasil está em condições de subsidiar os estudos de seus
compatriotas no exterior, não precisará mais dos benefícios de reciprocidade de isenção de taxas acadêmicas
nos acordos bilaterais, nem tampouco da oferta de bolsas. Face a esta conjuntura, muitas instituições
internacionais têm procurado a UFBA para firmar cooperação no âmbito do CsF com vistas a receber os
subsídios financeiros do governo brasileiro.

A fim de superar os obstáculos linguísticos para a internacionalização, a UFBA criou o Programa de
Proficiência em Língua Estrangeira para Estudantes e Servidores. É um curso semi-intensivo de alemão,
francês, italiano ou espanhol, na modalidade semipresencial, como parte integrante dos Programas Especiais
de Monitoria de Alemão/Francês/Italiano/Espanhol (Proema/Proemf/Proemit/Proemes). Os cursos são
destinados a servidores (docentes e técnico-administrativos), estudantes regularmente matriculados em
cursos de pós-graduação ou graduação da UFBA e pesquisadores (bolsistas de programas de pós-doutorado e
assemelhados). Esta iniciativa visa também capacitar os estudantes que pretendem sair para intercâmbio pelo
programa CsF, visto que a competência lingüística é um dos entraves para a internacionalização universitária,
principalmente os de baixo poder aquisitivo.

a. Formação Integral

Esta é a modalidade dos estudantes que se candidatam para formação integral no exterior. Há dois
programas de cooperação educacional fomentados pelo Governo Federal para a vinda de estudantes de
graduação e de pós-graduação stricto sensu para realização de todo o curso nas Ifes: o Programa
Estudante-Convênio de Graduação (PEC-G) com países em vias de desenvolvimento, especialmente da África
e da América Latina e o Programa de Estudante-Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG), administrado
conjuntamente pelo Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores, pela Capes e pelo CNPq,
prioritariamente, com países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém Acordo de Cooperação
Educacional, Cultural ou de Ciência e Tecnologia.

Além dos programas acima, a UFBA, por meio da AAI, anualmente seleciona dois estudantes concluintes ou
egressos para cursar o mestrado integral nas áreas de: serviço social, enfermagem, fisioterapia, medicina,
ciências sociais e humanas, assim como para licenciados nas áreas de educação ou das ciências sociais na
Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, com bolsa integral fomentada pelo governo da
Noruega.

a. Formação em Cotutela de Tese de Doutoramento:

O estudante de doutorado realiza parte dos seus estudos em uma universidade no exterior e conta com a
co-orientação de um professor na universidade anfitriã. Não é necessária uma cooperação acadêmica
bilateral, entretanto precisa-se de um convênio específico para viger a realização da cotutela, em andamento,
de acordo com as normas das instituições envolvidas. Esta forma de internacionalização proporciona a
diplomação conjunta e, portanto, a tese será defendida em qualquer uma das universidades envolvida no
processo.

a. Diplomas Conjuntos

Esta modalidade é pautada na emissão de um único diploma em conjunto e, na UFBA, ocorre por meio da
formação em cotutela e do Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI) que é uma iniciativa da Capes e do
Grupo Coimbra. O PLI trata-se de uma graduação sanduíche com dupla diplomação para estudantes de
licenciaturas.

Após apresentar em linhas gerais um pouco do que a UFBA tem realizado para atender às demandas da
sociedade do conhecimento no que tange à internacionalização universitária, faz-se necessário frisar que a
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implantação do Bacharelado Interdisciplinar (BI) na sua arquitetura curricular em 2008, apresenta-se como
uma alternativa de formação voltada para a epistemodiversidade; a etnodiversidade; a interdisciplinaridade; a
pedagogia da autonomia; a formação de sujeitos críticos. Uma formação por ciclos, com sistema de títulos
equivalentes e/ou compatíveis aos modelos internacionais que, em tempos de globalização, é de grande valia
para a formação do estudante, uma vez que oportuniza a troca de conhecimentos, experiência e culturas,
como também permite que sua vivência acadêmica possa ser aceita e validada internacionalmente. O BI visa
o alinhamento da universidade não somente em resposta ao mercado contemporâneo, mas também uma
abertura para a internacionalização no âmbito da harmonização curricular das Ifes brasileiras com as
instituições acadêmicas internacionais, facilitando sobremaneira a mobilidade vertical dos estudantes
brasileiros.

Considerações Finais

Com o advento da globalização na década de 1990 por meio da revolução tecnológica e da informação, a
internacionalização universitária vem se desenvolvendo muito no cenário mundial. As características da
educação estão muito ligadas à globalização, em consonância com os objetivos das organizações
internacionais multilaterais – Organização Mundial do Comércio (OMC), Banco Mundial (BM), Organização das
Nações Unidas (ONU) — dentre outras — respondendo, através da academia, às necessidades do mercado.

Atualmente, nota-se que a tensão global da educação superior está pautada, de um lado, em aumentar a
competitividade, vinculando o ensino superior ao mercado e, por outro, em defesa dos valores acadêmicos e
de democratização. Sob esta perspectiva, um mundo globalizado não há como deixar de influenciar, dentre
muitos aspectos, a educação superior, assim como também o ensino superior não tem como fugir da
globalização e a sua internacionalização, face à necessidade, assim como na Era Medieval, das trocas e
socialização da cultura, da ciência, da tecnologia e do conhecimento entre os povos e nações. A
internacionalização universitária e a globalização, embora tragam em sua essência aspectos, muitas vezes,
negativos, como educação transnacional, multinacionalização, Mcdonaldização, dentre outros, porém como
elemento de interação, como política de partilha de conhecimento, ajuda a absorver e a produzir saberes
relevantes para a sociedade, para o mundo.

A internacionalização e globalização são uma temática atual, presente nos discursos e práticas sociais e vêm
se ampliando no mundo contemporâneo. Nesse contexto, a agenda dos organismos multilaterais e
internacionais corrobora para que a internacionalização universitária sirva como parâmetro de avaliação
institucional, acadêmica ou pessoal nos dias atuais. Nessa perspectiva, a cultura da avaliação tem se
destacado no cenário do mundial, o que tem possibilitado conhecer, compreender e avaliar os processos e
seus resultados. A internacionalização é facilitada por meio da globalização, mas difere desta porque, ao invés
de impor a padronização definida por uma lógica de mercado, ela pode ser vista como uma política de partilha
de conhecimentos sem haver uma sobreposição entre eles. Dentro dessa argumentação, faz-se necessário
avaliar as políticas públicas desenvolvidas para a internacionalização do ensino superior no Brasil, assim como
na UFBA, de forma a analisar os impactos destas políticas na formação universitária e na mobilidade
acadêmica dos corpos discente, docente e técnico-administrativo que convirjam para a internacionalização da
universidade.
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.
[iii] Processo que Morosini (2006, p. 117) qualifica como mcdonaldização, conforme ver-se-á adiante.
[iv] Mobilidade estudantil, atualmente também utilizada como sinônimo de intercâmbio estudantil, é o termo
empregado para as relações de reciprocidades entre as Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes)
brasileiras. As Ifes juntamente com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino
Superior (Andifes) firmaram convênio a fim de regular a relação de reciprocidade entre as Ifes por meio da
mobilidade dos seus alunos de graduação, através do Programa Andifes de Mobilidade Estudantil, em 29 de
abril de 2003.
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brasileiros nas áreas prioritárias definidas no Programa, bem como criar oportunidade para que pesquisadores
de empresas recebam treinamento especializado no exterior (CsF, 2013).
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