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Cooperação
Instituições de ensino superior de
todo o país investem em ações conjuntas
com organizações estrangeiras
para ampliar o conhecimento
acadêmico e a visibilidade no exterior

histórico da internacionalização do en-
sino superior brasileiro data do início
dos anos 90, quando nasceu nas insti-
tuições a necessidade de incentivar a

cooperação internacional entre o corpo docente e dis-
cente. Desde então, o número de IES interessadas em
firmar pactos educacionais com parceiros estrangei-
ros teve uma incontestável expansão - hoje, são cerca
de 130 instituições na crista dessa onda. Mas é a profis-
sionalização desse conceito e o investimento maciço
no potencial das parcerias que têm sido diferencial
competitivo de muitas instituições.

Ampliar os horizontes e trazer novos conceitos edu-
cacionais à comunidade acadêmica são as primeiras re-
percussões de importância da cooperação internacio-
nal. Sabem disso as IES que investiram, numa primeira
fase, na chamada mobilidade acadêmica de estudantes
de graduação. Essa é, freqüentemente, a primeira (e em
muitos casos única) investida das instituições em con-
vênios internacionais. "O que se percebe hoje no Brasil
é que o grande investimento está na mobilidade de es-
tudantes. É um terreno muito fértil para a cooperação
internacional", afirma Luciane Stalivieri, presidente do
Fórum das Assessorias das Universidades Brasileiras
para Assuntos Internacionais (Faubai). Segundo Lucia-
ne, entretanto, o intercâmbio de estudantes deve ser ape-
nas o primeiro passo rumo à internacionalização.

Hoje, de acordo com um estudo promovido em 2005
pelo Faubai com os gestores brasileiros da área, ainda há
um longo caminho a percorrer para se alcançar a profis-
sionalização dos programas de cooperação internacio-
nal nas IES. A pesquisa mostra que, apesar do crescimento
do número de programas na área, ainda não existe orça-
mento destinado à internacionalização nas universida-
des. Além disso, as equipes específicas para esse setor ainda
são muito pequenas e carecem de qualificação em orga-

nização internacional. "As assessorias também não
estão no primeiro escalão de decisão e ainda depen-
dem de uma hierarquia", lamenta Luciane. Mas a pes-
quisa também apontou tendências positivas nas IES que
fazem da cooperação internacional um campo promis-
sor no Brasil. A partir da constatação, nos corredores
acadêmicos, de que a visibilidade é um dos ganhos mais
importantes para quem investe na área, busca-se hoje o
fortalecimento e a qualidade das parcerias. Com isso, es-
ses departamentos estão cada vez mais adquirindo status
nas universidades. "Algumas assessorias já estão come-
çando a receber recursos próprios para sua atuação, um
direcionamento de valores para agir com mais autono-
mia. Isso significa que a área adquiriu mais importân-
cia nos últimos anos", comemora a presidente do Faubai,
fórum que já oferece pré-cursos para os gestores de IES,
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cesso no currículo. Mas há iniciativas importantes des-
pontando também em IES privadas e comunitárias, que
têm demonstrado grande potencial para o desenvolvi-
mento de "boas ações" educativas no setor.

A Universidade Luterana Brasileira (Ulbra), do Rio
Grande do Sul, foi uma das primeiras instituições a criar
um departamento específico de relações acadêmicas in-
ternacionais. O programa oficial de cooperação interna-
cional começou há dois anos. Um desses projetos suscitou
o interesse de outras IES brasileiras, como a Universidade
de Brasília (UnB) e a própria USP. Depois de duas expe-
riências levando grupos de professores e alunos de Arqui-
tetura para conhecer construções e monumentos impor-
tantes da Europa in loco, a Ulbra incluiu uma disciplina
no currículo do curso para promover as viagens em par-
ceria com universidades estrangeiras. Alunos e professores
visitam até oito países em 20 dias de viagem. "Se a inten-
ção é conhecer os monumentos arquitetônicos de Ham-
burgo (Alemanha), por exemplo, a Ulbra estabelece um
convênio com uma universidade local, que se encarrega
de promover palestras, trabalhos e tours a construções es-
peciais", explica Johannes Gedrat, diretor de relações in-
ternacionais da Ulbra. Como resultado da viagem, os alu-
nos trazem cerca de 12 mil fotografias, que são transfor-
madas em pôsteres para estudo em sala de aula.

Há também na Ulbra um convênio com 12 insti-
tuições estrangeiras para a promoção da mobilidade
estudantil. No programa, o estudante paga a mensali-
dade da universidade gaúcha e estuda gratuitamente
nas instituições estrangeiras conveniadas, com as dis-
ciplinas previamente acertadas e creditadas no currí-
culo do aluno. Bolsas para estudantes vindos do exte-
rior também se tornaram uma prática no campus - a
Ulbra acaba de conceder 50 bolsas para estudantes de
países africanos, que farão toda a graduação no Bra-
sil. O convênio que permitiu essa concessão a estu-
dantes da África foi firmado com a fundação coman-
dada pela esposa de Nelson Mandela, Graça Machel.

O intercâmbio de professores é também um dos pro-
gramas de destaque do Departamento de Relações Inter-
nacionais da universidade. A Ulbra estabeleceu parceria
com 35 universidades estrangeiras de países como Argen-
tina, Chile, Equador, Venezuela, Estados Unidos, Canadá,
Itália, Alemanha, Áustria, Espanha, Portugal, França, No-
ruega e Bélgica. Um dos resultados mais importantes foi a

na intenção de expandir o conhecimento
em cinco áreas: como fazer mobilidade

acadêmica; como estabelecer contratos e
convênios de cooperação; marketing internacional;
como estabelecer o planejamento estratégico; e a institu-
cionalização da cooperação internacional.

VANGUARDA

Se há ainda universidades que caminham a passos
lentos rumo à profissionalização, há também IES com
programas de cooperação internacional bem desenvol-
vidos. É indiscutível que boa parte das instituições pú-
blicas e/ou tradicionais — a exemplo da Universidade de
São Paulo (USP) e da Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro (PUC-RJ) - detém experiências de su-
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elaboração de um programa
conjunto com Bélgica e Por-
tugal para ministrar um cur-
so de desenvolvimento sus-
tentável para profissionais
da Petrobras, um MBA com
certificação nacional pela
Ulbra. O projeto Brasil/Mer-
cosul, cujos trabalhos come-
çaram no final dos anos 80,
foi o início do programa de
internacionalização. Foram
85 cursos de pós-graduação
promovidos em parceria
com 26 universidades. Nos
meses de janeiro e julho, os
alunos tinham aulas com
docentes estrangeiros. Nos
outros períodos, recebiam
orientação dos mestres da
Ulbra. Ao final do curso, os
estudantes defendiam a tese
no exterior e recebiam a ti-
tulação da universidade parceira. Antes do programa, a
Ulbra tinha um grupo reduzido de professores com títu-
los de mestre e doutor - hoje, o grupo bate a marca de
400 docentes. Além da massa de conhecimento trazida
pelos estudantes e professores, a Ulbra ganhou também
em divulgação institucional. "Hoje já podemos divulgar
nossos projetos. Temos, por exemplo, o único curso de
Arquitetura que oferece viagens de estudo", diz Gedrat.

LAÇOS IMPORTANTES

A experiência das universidades com a cooperação
internacional também envolve laços com outros tipos de
instituição. Na Universidade do Vale do Rio dos Sinos
(Unisinos), em São Leopoldo (RS), a história da internacio-
nalização é ainda recente. Mas o programa da universida-
de já envolve a realização de uma feira anual, da qual par-

ticipam 13 mil pessoas. O evento reúne agências
de intercâmbio, consulados, embaixadas e as-

sociações culturais que apresentam aos
estudantes e à comunidade as oportu-
nidades de intercâmbio de estudos. São

três dias de seminários, palestras, in-
formações sobre bolsas de estudo,
apresentação de universidades. Os

alunos que conseguirem uma vaga não
pagam os custos da universidade no exterior.

O projeto Pé no Mundo, também da Unisinos, pre-
vê ainda o intercâmbio de estudantes e professores -

Amália, da Metodista:
"O grande ganho
dos convênios é o
intercâmbio docente"

no caso dos docentes, há
programas especiais para a
área de pesquisa - com cer-
ca de 140 universidades de
todo o mundo, com desta-
que para as jesuítas. "Foi
uma maneira que encontra-
mos para melhorar a equipe
docente, inclusive com tra-
tativas de acordo de dupla ti-
tularidade", explica Miriam
Mylius, diretora da Assesso-
ria de Relações Internacio-
nais da Unisinos. Depois do
estabelecimento de progra-
mas como esse, a universida-
de alcançou números inve-
jáveis entre o corpo docen-

te: hoje, 86% dos professores são mestres e doutores e
50% fez capacitação no exterior. A instituição também
recebe alunos do exterior - a Universidade Católica do
Uruguai costuma enviar seis a sete grupos de alunos
por semestre ao Brasil. Miriam Mylius considera que o
programa de cooperação internacional da instituição
ainda está em fase embrionária, aquém, em alguns as-
pectos, de outras iniciativas brasileiras. Mas os resulta-
dos já são expressivos. Uma parceria bastante forte esta-
belecida com uma universidade canadense é exemplo
do impacto afirmativo do programa. Com o convênio,
professores brasileiros e canadenses visitantes deram
início a pesquisas em conjunto nas áreas de Educação
de Adultos e Orientação Vocacional, além de um simu-
lado de reação de multidões em situações de emergên-
cia. Apesar desses avanços, entretanto, a Unisinos ain-
da caminha rumo à profissionalização. "Não temos uma
estrutura própria para as relações internacionais. Nos-
sa iniciativa ainda é tímida e utilizamos as estruturas
que já existem na universidade", conta a diretora.

A Cátedra Unesco Metodista de Comunicação é ou-
tro exemplo de cooperação internacional que alavancou
o nome da instituição no exterior. A cátedra, criada no
início dos anos 90 na área de Comunicação, é resultado
de uma parceria estratégica da Unesco com instituições
de ensino superior para estabelecer relações mais dire-
tas com a sociedade. A iniciativa, sediada pela Univer-
sidade Metodista de São Paulo - que foi escolhida por
já ter, à época, um projeto de comunicação para o de-

30 Ensino Superior - Março 2006



senvolvimento regional -, atende todo o Brasil, países
de língua portuguesa e alguns do Mercosul.

Depois de criada com recursos da Unesco, a universi-
dade assumiu a manutenção do projeto, que desenvolve
atividades de pesquisa, ensino e extensão. "Trabalhamos
com projetos de pesquisa e seminários de comunicação.
Há também cerca de 30 alunos de Comunicação Social
que estagiam ou desenvolvem projetos na cátedra, sob nos-
sa orientação", explica o diretor do projeto e professor ti-
tular aposentado da USP, José Marques de Melo.

Atualmente, a Cátedra Unesco Metodista de Comu-
nicação promove seminários, conferências e simpósios
sobre comunicação, comunicação com saúde, comuni-
cação para o desenvolvimento regional e pensamento
comunicacional latino-americano. Todos os projetos de
pesquisa - a exemplo do finalizado em 2005 sobre a ce-
lebração do Natal na mídia brasileira a partir das variá-
veis socioculturais - contam com o apoio de universi-
dades brasileiras e de diversas partes do mundo, como
Japão, Canadá, Suécia, entre outros. As pesquisas culmi-
nam em livros e publicações e, hoje, a cátedra já possuí
mais de 10 mil documentos sobre o pensamento comu-
nicacional latino-americano. "Não é um investimento
pequeno, mas a universidade se beneficia porque rece-
bemos professores de todo o mundo para ministrar cur-
sos", comemora Melo. "Todos os que querem pesquisar
comunicação vêm à cátedra, é um foco irradiador de co-
nhecimento", diz. Um exemplo de resultados é a procu-
ra por informações no site da Metodista: hoje, o site mais
visitado da universidade é o da cátedra.

Miriam, da Unisinos: acordos para a dupla titularidade

PROBLEMAS
ORÇAMENTÁRIOS

A Metodista não se limita, no
entanto, às atividades da cátedra. A
exemplo de outras universidades brasileiras,
criou um programa independente de cooperação
internacional, focado especialmente no intercâmbio
de professores. Convênio com universidades latino-
americanas permite que os docentes de outros países
ministrem palestras e aulas magnas na Metodista. "O
grande ganho dos convênios é o intercâmbio docen-
te. É o que permite a atualização das matrizes curri-
culares", explica Amália Gómez, assessora de Relações
Internacionais da Metodista.

Há também na universidade uma série de acordos fir-
mados com IES de países da América Latina e África. São
selecionados estudantes desses países para estudar no Bra-
sil com bolsas. Desde 2004, a universidade recebe cerca
de 20 alunos por ano, com o objetivo de ajudar países em
desenvolvimento a formar quadros capacitados de pro-
fissionais. Mas, apesar do estágio um tanto avançado do
programa de cooperação internacional, a universidade
esbarra em problemas financeiros para manter os proje-
tos. "Temos que usar de muita criatividade para consoli-
dar os projetos. À medida que forem se consolidando,
terá que haver uma dotação orçamentária para que pos-
sam sobreviver", lamenta Amália Gómez.

Para a presidente do Faubai, o primeiro benefício
para a universidade com o estabelecimento de progra-
mas de cooperação internacional é o reconhecimento
internacional. "A qualificação do corpo docente tam-
bém é de grande importância. Há professores reno-
mados internacionalmente que participam do nosso
projeto, o que traz conhecimento do mais alto nível para
a academia", acredita Luciane. Segundo ela, o papel da
universidade deve ser o de formar um cidadão para atuar
em âmbito mundial — e nada mais estimulante que ter
elementos que dêem condições para isso desde a gra-
duação. "Utilizamos esses programas como sendo um
diferencial, pois existe uma competitividade muito gran-
de. O aluno acaba sendo um potencial de desenvolvi-
mento para a região", afirma.

A presidente do Faubai acredita que a internacio-
nalização deve ser um elemento para a inovação cur-
ricular e para a modernização. "Há uma excelente boa
vontade do Ministério da Educação para trabalhar
com as IES, priorizando o fortalecimento do Mer-
cosul, as relações na América Latina, União Européia,
Caribe e nos países de língua portuguesa. É o mo-
mento certo para estabelecer convênios internacio-
nais", prevê Luciane Stalivieri. •
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