
globalização econômica
levou à necessidade de
outra internacionalização:
a da estrutura acadêmica.

O que antes era opção de algumas
universidades tornou-se exigência, na
medida em que os mercados de trabalho
ultrapassam as barreiras territoriais e o
conhecimento científico interage com a
rapidez da internet.

A presidente do Fórum de Assesso-
rias das Universidades Brasileiras para
Assuntos Internacionais (Faubai), Lu-
ciane Stallivieri, alerta, entretanto, que
a internacionalização deve ser realizada
com cuidado.

Isso significa disponibilizar estrutura,
recursos e capacitar recursos humanos.
Uma das armadilhas, por exemplo, é
enviar alunos para cursos de capacita-
ção no exterior em áreas que não sejam
prioritárias para a universidade ou para
a região. É preciso também estabelecer
critérios para orientar os alunos e sele-
cionar os parceiros prioritários para o
país no exterior.

Criado em 1988, o Faubai tem o objeti-
vo de promover a integração e a capacita-
ção dos gestores na área, aperfeiçoar o in-
tercâmbio e a cooperação internacionais e
divulgar as instituições de ensino superior
brasileiras junto às agências de fomento,

representações diplomáticas, organismos
e programas internacionais.

À frente da presidência do órgão há
dois anos, a professora Luciane Stalli-
vieri acumula o cargo com a assessoria
das relações interinstitucionaís e inter-
nacionais da Universidade de Caxias do

Luciane Stallivieri: uma de suas
propostas é o Programa Brasileiro

de Educação Internacional

Sul, instituição comunitária localizada
na região nordeste do Estado do Rio
Grande do Sul.

Com mais de uma centena de acordos
efetivados, a UCS é apontada como
referência na gestão da cooperação
internacional. Com doze unidades espa-
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lhadas numa região que abrange 69 mu-
nicípios e compreende uma população
de mais de um milhão de habitantes, a
UCS está numa região pólo de produção
moveleira. turismo e hotelaria, moda e
estilo e de siderurgia. Assim, o inter-
câmbio abre simultaneamente parcerias
econômicas e trocas tecnológicas.

Nesta entrevista, Luciane Stallivieri
fala sobre a internacionalização do
ensino superior, uma tendência que
"não pode mais ser encarada como
um luxo, mas sim como resposta ao
fenômeno da globalização".

Ensino Superior - Nas últimas dé-
cadas tem-se observado uma crescente
preocupação das instituições de ensino
superior com a internacionalização. O
que explica este fenômeno?

A questão da internacionalização não
é recente, ocorre desde a Idade Média,
quando os estudantes saíam de uma uni-
versidade ou escola e visitavam outras
instituições. Naquela época, universida-
des como as de Siena, Bolonha, Paris e
Oxford eram verdadeiras comunidades
internacionais. O objetivo era a busca
do conhecimento, da aventura, de saber
o que o outro estava desenvolvendo.

Foi assim que se constituiu uma ca-
racterística de universidade: a universa-
lidade do conhecimento. Conhecimento
não tem barreira lingüística, não tem
barreira geográfica, não pode ter dono,
ou seja, o conhecimento tem de ser
absolutamente disponibilizado para as
pessoas que fazem uso dele, que con-
seguem multiplicá-lo, que conseguem
trabalhar e entender a importância de
uma universidade no seu papel priori-
tário de formação de um cidadão.

Hoje em dia, a informação circula
com mais rapidez e as exigências de
mercado são mais evidentes. A for-
mação internacional é um diferencial
enriquecedor na formação de currículo
para estudantes e profissionais.

Ensino Superior - Como o fenô-
meno da globalização se reflete na
educação superior?

As universidades percebem que há
uma nova demanda de mercado, que

precisa de um profissional diferenciado,
que domine línguas e culturas estrangei-
ras, que interaja em mercados multicul-
turais. Ao mesmo tempo, os próprios
alunos e professores começam a trazer
algumas demandas: que o intercâmbio
seja oferecido dentro da academia.

A partir da década de 90, a deman-
da da globalização gerou o fenômeno
da internacionalização. A própria
universidade começou a perceber
que não está preparada para atender
a essa demanda e passou a capacitar
os seus profissionais. Foram criados
departamentos, assessorias, coorde-
nadorias, diretorias e eventualmente
pró-reitorias para tratar do tema. Esses
departamentos passaram a centralizar
todas as informações relacionadas ã
internacionalização: bolsas de estudos,
grupos de pesquisa, assinatura de novos
convênios de cooperação internacional.
Começaram a mudar os conceitos do

parceiros, que as reconheçam como
legítimos dentro desse panorama da
educação superior.

De nada adianta realizar cooperação
internacional com uma universidade
muito forte, muito poderosa, que tem
milhões de dólares para investimento
na pesquisa e na pós-graduação se a
sua instituição não tem recursos para
colaborar em nível de igualdade.

Cooperar significa operar conjunta-
mente. Não é uma compra de serviços.
Não é mais o conceito que permaneceu
por muitos anos de cooperação Norte-
Sul: as universidades norte-americanas
e européias simplesmente fornecendo
as informações. Surgem os conceitos
de operação Sul-Sul, quer dizer, o Brasil
podendo colaborar com universidades
africanas, as universidades africanas
e o Brasil podendo cooperar com uni-
versidades asiáticas. Surgem as novas
potências: Brasil, Rússia, índia e China,

que, é cooperação técnica, cooperação
dada e cooperação recebida. Come-
çou-se a tratar também de questões de
cooperação multilateral e cooperação
bilateral e surgiu o conceito de criação
de redes de cooperação internacional.

Ensino Superior- Como se formam as
redes de cooperação internacional?

Existe a criação de espaços de educa-
ção superior, como o espaço europeu e
o latino-americano, que começam a se
fortalecer. Também há o espaço luso,
que trata de universidades de língua
portuguesa, englobando universidades
de Portugal, África e Brasil. Ou seja,
as universidades não trabalham mais
sozinhas, elas entendem que para ter
parcerias sólidas têm de escolher bons

que são as BRICs. Quer dizer, surge
toda uma nova ordem mundial, um novo
re-ordenamento de países, uma nova
ordem política mundial.

Ensino Superior - No II Encontro
de Reitores Universia, a senhora
apresentou um decálogo da internacio-
nalização do ensino superior, no qual
afirma que "a internacionalização não
pode mais ser encarada como um luxo,
e sim como resposta ao fenômeno da
globalização ". Como devem reagir as
universidades a esse desafio?

Se a universidade não agir conscien-
temente, de maneira estratégica, pen-
sando nisso como uma ação esíruturan-
te, a internacionalização vai acontecer
do mesmo jeito. Então, já que tem de

ENSINO SUPERIOR 13



ser feito, que seja de uma maneira boa
para a sua instituição. Como? Tendo
um plano de ações claro, com objetivos
específicos, selecionando os parceiros
com quem quer colaborar, com quais
universidades. Se vai priorizar a gra-
duação, a pós-graduação, os programas
de extensão, se vai envolver professores
para fazer cursos no exterior, trazer
professores estrangeiros.

Ensino Superior - Por que as uni-
versidades não podem suprir essas
demandas com os próprios professores
e a (roca de informações por meios
como a internet?

Porque existe toda uma resposta
de internacionalização que significa
mobilidade de pessoas. Tem de ter pro-
fessores e alunos estrangeiros, enviar

que os profissionais brasileiros possam
buscar qualificação no exterior. Cada
vez mais o governo investe em recursos
para enviar profissionais ao exterior em
busca de novas titulações e não mais
apenas para doutoramento, mas para
mestrado e graduação.

Essas bolsas não são apenas para a
Europa, mas também para países da
America Latina e da África. Vemos que
esses países param de dar as costas uns
aos outros e que podemos perfeitamente
trabalhar juntos. Cada professor envia-
do, cada pesquisador, começa a criar
um núcleo ao seu redor multiplicador
das ações, criando novos laços, novas
relações. Então a universidade brasileira
também sai daquele nível de simples-
mente responder a uma demanda e passa
a ser proponente.

a comunidade acadêmica ao exterior,
tem de ter uma troca de experiências
internacionais. Aliás, nós não tratamos a
internacionalização como intercâmbio,
mas como programas de mobilidade
acadêmica, até pela seriedade que o
lema requer. E esse conjunto de ações
que vai dar sustentação àquele novo
profissional que tem de interagir em
novos mercados com novos perfis.

Ensino Superior—Há uma percepção
clara desse novo perfil nas universida-
des brasileiras?

Muitas universidades estão com uma
postura que já não é reativa à interna-
cionalização, começam a propor novas
parcerias, novas ações de cooperação
internacional. O Brasil passa a ser
protagonista, é proativo nas ações de
cooperação internacional que propõe.

O governo brasileiro implementou as
bolsas de cooperação internacional para

Ensino Superior - O movimento de
intercâmbio internacional acontece
mais fortemente no sentido Brasil para
o exterior ou pode ser percebido nos
dois sentidos?

Vou tomar a Universidade de Ca-
xias do Sul como exemplo. Somos
uma universidade comunitária do
Estado do Rio Grande do Sul, do
interior do Brasil. Então, precisamos
fazer um esforço gigantesco - até
porque Caxias do Sul às vezes nem no
mapa aparece - para dizer: "sou uma
insti tuição importante, com 40 mil
estudantes, legitimada pela qualidade
do seu ensino". Mas, mesmo assim.
enviamos para o exterior, anualmente,
aproximadamente 400 estudantes de
graduação e de pós-graduação. Em
contrapartida, não recebemos mais do
que 100 estudantes. Claro que esse ce-
nário é distinto em uma universidade
do Rio de Janeiro, cidade que por si

soja atrai. Mas, com certeza, o Brasil
ainda não está no nível de qual idade
que seu potencial permite.

Ensino Superior - O que está sendo
feito para reverter esse quadro e atrair
estudantes e profissionais acadêmicos
para as universidades brasileiras?

Está sendo lançado o Programa Brasi-
leiro de Educação Internacional (Probei),
que surgiu em decorrência do Faubai, o
primeiro fórum brasileiro de educação
internacional que organizamos.

Para criar esse programa chamamos
todos os setores relacionados com a
educação internacional: Ministério
da Educação, Ministério da Ciência e
Tecnologia, Ministério das Relações
Exteriores, Minis tér io do Turismo.
Ministério da Justiça c Ministério do
Trabalho para que, de maneira ma-
dura e profissional, possamos lidar
com o tema. Porque da mesma forma
que percebemos que o número de
alunos enviados para o exterior está
crescendo violentamente, o número
de procura de estudantes estrangeiros
lambem está aumentando.

Então, o Probei propõe a criação do
Bureau de intercâmbio, que lança o pro-
grama Sludying in Brazil, cujo objetivo
é atrair estudantes para que venham
desenvolver atividades acadêmicas nas
universidades brasileiras. Só que as uni-
versidades brasileiras lambem lêm de
se preparar para isso, ale porque temos
a barreira lingüística. A universidade
brasileira tem de começar a capacitar
os seus professores, seus funcionários,
fortalecer o ensino da língua estrangeira
nos cursos de graduação.

Nós temos um potencial enorme
para recepção de estudantes estran-
geiros. O Brasil é um país que recebe
muito bem os estrangeiros, tem es-
paço para diferentes opiniões, raças,
religiões, para diferentes pontos de
vista. O Brasil é realmente um país
multicultural. O estrangeiro se sente
muito bem aqui, e no momento em que
se sente bem, consegue desenvolver
atividades, sejam elas de integração
social ou de integração acadêmica,
com resultados muito positivos.
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