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RESUMO 
 
Esta pesquisa pretende analisar a política pública de 

internacionalização do ensino superior, enfocando o aspecto específico da 

promoção da mobilidade acadêmica internacional de estudantes de 

graduação. Por meio da análise de aspectos normativos, estruturais e 

quantitativos relacionados a esta mobilidade, o presente trabalho apresenta 

o estudo de caso dos alunos dos cursos de graduação da Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Unesp, campus de Franca. Seu 

objetivo é, portanto, analisar a política de internacionalização existente na 

Universidade, apresentando a relação entre as questões procedimentais e os 

resultados obtidos na execução desta política entre os anos de 2003 e 2014. 

Abordou-se as questões pedagógicas envolvidas com a realização do 

intercâmbio acadêmico internacional, buscando a compreensão da 

construção e as legislações pertinentes aos quatro cursos de graduação 

existentes no campus. Por meio de dados primários coletados são descritas 

as características da mobilidade acadêmica internacional dos estudantes de 

graduação da Unesp, campus de Franca, e os dados socioeconômicos destes 

alunos intercambistas. Por meio da investigação documental e relatos 

históricos é apresentada uma abordagem quanti e qualitativa, de modo a 

demonstrar de que forma esta mobilidade efetivamente foi assimilada e 

realizada no campus de Franca da Unesp. 

 

Palavras-chave: Internacionalização do ensino superior. Mobilidade 
acadêmica internacional. Políticas públicas de educação. 
Universidade Estadual Paulista. 
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ABSTRACT 
 
This research aims to analyze the public policy concerning the 

internationalization of higher education, focusing on the specific aspect of 

the international academic mobility of undergraduate students. Based on the 

analysis of normative, structural and quantitative aspects related to this 

mobility, this dissertation presents a case study of students in 

undergraduate courses of Sao Paulo State University “Júlio de Mesquita 

Filho” (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”), Unesp, at 

Franca. Its objective is therefore to analyze the existing policy in the 

University, and present the relationship between procedural issues and the 

results obtained in implementing this policy between 2003 and 2014. It also 

concerns pedagogical issues involved with the international academic 

exchange academic, as well as the relevant legislation and internal norms 

applied to the four existing undergraduate courses on this campus. Using 

primary data, this dissertation describes the characteristics of international 

academic mobility of undergraduate students of Unesp, at Franca, and 

socioeconomic data of involved students. It uses also documental research 

and historical data presenting quantitative and qualitative analysis in order 

to demonstrate how this mobility was effectively assimilated and held on the 

campus of Franca. 

 

Keywords:  Internationalization of higher education. International 
academic mobility. Educational Public Policies. São Paulo 
State University. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo investiga a política pública de internacionalização 

do ensino superior, enfocando especificamente aquela de promoção da 

mobilidade acadêmica internacional dos alunos dos cursos de graduação a 

Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Franca, no período de 

2003 a 2014. O interesse neste tema foi se construindo ao longo da trajetória 

histórico-profissional desta pesquisadora, uma vez que, desde 2007, 

acompanha de perto os trâmites acadêmico-burocráticos relacionados a este 

processo de mobilidade, enquanto servidora técnica-administrativa da 

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS). Participou, inclusive, dos 

Fóruns sobre Internacionalização, organizados pela Reitoria da Universidade, 

onde se iniciaram os debates acerca da criação e da implementação dos 

Escritórios de Relações Internacionais (ERIs), instâncias administrativas 

locais para facilitar a mobilidade internacional. Atuou como servidora 

responsável pelo ERI do campus de Franca no período de 2007 a 2011, ao 

lado da sua orientadora, que à época ocupava o cargo de Coordenadora do 

Conselho de Curso de Graduação em Relações Internacionais. Desde aquela 

época observava os processos acadêmicos-burocráticos internos e as 

dificuldades tanto dos Conselhos de Cursos como dos estudantes que 

participavam da mobilidade internacional, as preocupações e angústias que 

envolviam o período antecedente à mobilidade e, principalmente, quando do 

retorno do exterior. Tais constatações geraram inquietações, que sempre 

acompanharam as reflexões feitas sobre o processo de mobilidade acadêmica 

no âmbito do campus de Franca da Unesp e seus impactos.  

Todo o trabalho desenvolvido em diferentes instâncias da unidade 

universitária despertou o interesse em conhecer mais profundamente a 

promoção da mobilidade acadêmica internacional na FCHS, bem como 

promover reflexões sobre as origens e o processo de internacionalização nas 

Instituições de Ensino Superior (IES).  

A globalização traz grandes implicações para o Ensino Superior (ES), 

bem como os impactos no âmbito político-sócio-econômico-cultural que 

fazem parte do processo de mobilidade acadêmica internacional, incidindo 
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seus reflexos tanto no percurso acadêmico dos estudantes como no perfil do 

profissional que se quer formar, conforme previsto na estrutura dos Projetos 

Político-Pedagógicos dos cursos. Neste universo globalizado a mudança de 

paradigmas é inevitável. Cabe, portanto uma reflexão aprofundada sobre a 

internacionalização do Ensino Superior, considerando que esta refletirá na 

preparação de um profissional que atenda aos desafios mundiais e não mais 

preparado apenas para questões locais. Na era do conhecimento global a 

Educação Superior ocupa, portanto, um espaço cada vez maior no projeto de 

vida das pessoas – o que faz aumentar o seu papel na dinâmica da sociedade 

moderna, com uma força transformadora. 

A mobilidade internacional é realizada percorrendo um caminho, 

primeiramente normativo, interno à IES, passando por estruturas 

acadêmico-burocráticas para que a mobilidade ocorra de fato. Contudo, este 

processo envolve questões de cunho pedagógico, uma vez que o estudante 

que realiza atividades acadêmicas no exterior (disciplinas ou estágios) 

precisam que estas sejam posteriormente convalidadas com conteúdos 

curriculares previstos nos Projetos Político-Pedagógicos dos Cursos. Estes, 

por sua vez, obedecem aos critérios, normas e diretrizes estabelecidos pelo 

Ministério de Educação (MEC) e/ou Conselho Estadual de Educação (CEE). 

Dependendo do curso também há de se considerar as opiniões e diretrizes de 

órgãos de classe. 

Não há, no âmbito da Unesp, uma pesquisa no sentido de avaliar a 

política efetivamente implementada para promover a mobilidade acadêmica 

internacional dos estudantes de graduação: se está cumprindo com seus 

objetivos iniciais, bem como se a forma como tem sido realizada dialoga com 

os parâmetros curriculares.  

Assim esta pesquisa pretende avaliar a política de promoção da 

internacionalização no âmbito da Unesp, enfocando especificamente os 

aspectos que envolvem a mobilidade internacional dos alunos dos cursos de 

graduação do campus de Franca no período de 2003 a 2014. 

Para a consecução do objetivo geral desta pesquisa, têm-se como 

objetivos específicos compreender os diferentes conceitos a respeito da 

internacionalização da educação superior, destacando-se a questão da 
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mobilidade acadêmica internacional dos estudantes de graduação; conhecer 

as normas internas da Unesp, destinadas à internacionalização, 

principalmente aquelas vinculadas à mobilidade acadêmica internacional de 

alunos de graduação; e avaliar os dados referentes à mobilidade acadêmica 

de estudantes de graduação no campus de Franca, enfocando o percurso 

acadêmico e as características socioeconômicas destes estudantes. Este 

trabalho será, portanto, um estudo de caso que enfocará especificamente o 

campus de Franca da Unesp, que atualmente oferece quatro cursos de 

graduação na área de Humanidades – Direito, História, Serviço Social e 

Relações Internacionais – que totalizam uma média de 1.800 alunos 

regularmente matriculados por ano. Em todos os cursos a realização de 

intercâmbio internacional é voluntária.  

Este trabalho possibilitará avaliar a política pública de promoção da 

internacionalização da educação superior, enfocando a mobilidade 

acadêmica internacional. Ainda que com conclusões restritas, face que é um 

estudo de caso, este trabalho espera contribuir com a discussão a respeito 

da mobilidade internacional no âmbito da graduação. A metodologia da 

pesquisa representa a trajetória do pensamento a ser seguido: “a pesquisa é 

a atividade básica da ciência no processo de construção da realidade” 

(MINAYO, 2004, p.16-18). 

A metodologia adotada para a presente pesquisa será o método 

indutivo. Segundo Lakatos e Marconi (1991, p.86), a “[...] indução é um 

processo mental por intermédio do qual, partindo de dados particulares 

suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não 

contida nas partes examinadas”. No método indutivo, o conteúdo é muito 

mais amplo que as premissas nas quais se baseiam e uma de suas 

características é que ele pode partir do particular para o geral.  

Em relação à natureza da investigação, adotaremos a abordagem 

quantitativa e qualitativa.  
 
A adoção da abordagem quantitativa e qualitativa não estabelece que 
se deva optar por uma ou outra. O pesquisador, ao desenvolver o seu 
estudo, pode utilizar as duas abordagens levando em conta a 
vantagem de poder explicitar todos os passos da pesquisa, e a 
oportunidade de prevenir a interferência de sua subjetividade nas 
conclusões obtidas (NEVES, 1996). 
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Segundo Manning (1979, apud NEVES, 1996, p.1) é necessário um 

recorte na pesquisa qualitativa, de modo a permitir que os dados analisados 

possam apresentar uma evolução: 
 
O desenvolvimento de um estudo de pesquisa qualitativa supõe um 
corte temporal-espacial de determinado fenômeno por parte do 
pesquisador. Este corte define o campo e a dimensão em que o 
trabalho desenvolver-se-á, isto é, o território a ser mapeado. O 
trabalho de descrição tem caráter fundamental em um estudo 
qualitativo pois é por meio dele que os dados são coletados. 
 

O recorte desta pesquisa consiste em um estudo de caso dos alunos 

dos cursos de graduação da FCHS, que participaram de mobilidade 

acadêmica junto a IESs estrangeiras no período 2003-2014.  

Este trabalho constitui-se um estudo de caso, dedicado a responder 

‘como’, e ‘de que forma (por que)’ ocorrem os intercâmbios acadêmicos 

internacionais no campus de Franca da Unesp. Conforme Yin (2001, p.25), 

“o estudo de caso é a estratégia escolhida ao se examinarem acontecimentos 

contemporâneos, mas quando não se podem manipular comportamentos 

relevantes”. Justifica-se este estudo de caso considerando que não seria 

possível, em tão pouco tempo, realizar o levantamento em todas as 34 

unidades universitárias da Unesp. Optou-se, portanto, por fazer um recorte 

no campus de Franca por ser um campus que possui número expressivo de 

intercâmbios acadêmicos internacionais e também pelo fato da autora estar 

diretamente relacionada profissionalmente à Faculdade de Ciências 

Humanas e Sociais. 

O recorte temporal proposto (2003-2014) vincula-se à publicação da 

primeira norma interna à Unesp a tratar da mobilidade acadêmica 

internacional de estudantes de graduação. A Resolução Unesp no 125/2003 

(UNESP, 2003) que “cria o Programa de Intercâmbio Internacional de Alunos 

de Graduação da Unesp e estabelece normas para o reconhecimento de 

atividades acadêmicas realizadas em instituições estrangeiras de ensino 

superior”, disciplinou as normas de intercâmbio internacional a partir do 

ano de 2003. Encerra-se o período de investigação em 2014, quando há os 

últimos dados disponíveis para avaliação. 
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A consecução dos objetivos geral e específicos, pretendidos para esta 

pesquisa, demanda que sejam seguidas diferentes etapas metodológicas. 

Inicialmente é necessário um estudo bibliográfico acerca da 

internacionalização da educação superior, destacando-se a questão da 

mobilidade acadêmica internacional de estudantes. Esta etapa relaciona-se 

ao 1º objetivo específico pretendido para este trabalho. Também é necessária 

uma investigação bibliográfica a respeito da internacionalização da educação 

superior no Brasil, estando esta etapa igualmente relacionada ao 1º objetivo 

específico. 

De modo a alcançar o 2º objetivo específico, esta pesquisa buscará 

identificar, obter e analisar as normas internas à Unesp, destinadas à 

promoção da internacionalização, destacando-se aquelas vinculadas à 

mobilidade acadêmica internacional de estudantes de graduação.  

Enfocando especificamente o estudo de caso proposto, deverão ser 

conhecidas, descritas e analisadas as rotinas e os procedimentos e registros 

adotados internamente no campus de Franca da Unesp, destinados à 

promoção da mobilidade acadêmica de estudantes de graduação. Deverão 

ser analisadas as questões de cunho acadêmico e pedagógico concernentes a 

esta mobilidade, considerando as especificidades dos quatro cursos de 

graduação da FCHS. Assim, alcança-se o 4º objetivo específico desta 

pesquisa.  

Para a análise desta política pública de promoção de mobilidade 

internacional usaremos, portanto, o ciclo de análise proposta por Bowe et al. 

(1992, apud MAINARDES, 2006, p.50): 
 
Os autores propuseram um ciclo contínuo constituído por três 
contextos principais: o contexto de influência, o contexto da 
produção de texto e o contexto da prática. Esses contextos estão 
inter-relacionados, não têm uma dimensão temporal ou seqüencial e 
não são etapas lineares. Cada um desses contextos apresenta 
arenas, lugares e grupos de interesse e cada um deles envolve 
disputas e embates. 
 

Assim, ao descrever os aspectos normativos e estruturais da política 

de promoção da internacionalização na Unesp, estaremos descrevendo como 

foi constituído o ‘contexto da influência’ e ‘da produção do texto’. Já no 

capítulo em que serão apresentados os dados a respeito da efetivação desta 
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política no campus de Franca poderemos analisar o ‘contexto da prática’ da 

política pública. 

Este trabalho organiza-se da seguinte maneira: no primeiro capítulo 

serão apresentados e discutidos os conceitos históricos e teóricos acerca do 

processo de internacionalização, bem como a internacionalização do ensino 

superior na Unesp, destacando-se os aspectos legais (as chamadas 

“Resoluções Unesp”) concernentes ao tema e os aspectos estruturais desta 

internacionalização.  

No capítulo seguinte serão apresentadas e discutidas as questões 

referentes ao Ensino Superior no Brasil, para compreendermos o processo de 

construção dos cursos de graduação no Brasil e as normas legais às quais, 

obrigatoriamente, as Instituições de Ensino Superior são submetidas. Será 

feita ainda uma apresentação da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 

(FCHS), o campus de Franca da Unesp, bem como das particularidades e 

especificidades de seus cursos de graduação. 

No capítulo três serão apresentados os resultados desta pesquisa, ou 

seja, os dados quantitativos acerca da mobilidade acadêmica internacional 

no campus de Franca, os quais servirão de subsídio para as discussões 

sobre da implementação e execução da política pública de promoção da 

internacionalização no âmbito da Unesp. 

Por fim serão apresentadas as considerações finais deste trabalho. 
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CAPÍTULO 1 A INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 
 

Segundo Dias Sobrinho (2003, p.14), por vocação e tradição, a 

universidade tem sido uma instituição que preserva e alimenta a dimensão 

internacional, seja pelo sentido da ciência e pelos critérios de qualidade e 

cientificidade, seja pelos intercâmbios institucionais e mobilidade de 

estudantes e professores. 

Assim, a internacionalização da educação superior é um processo 

abrangido tanto no nível nacional como no institucional, aos quais se integra 

a dimensão internacional, intercultural ou global aos propósitos, funções e 

ofertas de educação superior (ensino, pesquisa e extensão), tal como 

apresentado por Knight (2004).  

A internacionalização do ensino superior visa contribuir para uma 

formação multicultural, preparando os indivíduos para os desafios globais, a 

fim de dar um suporte para as conquistas no mercado de trabalho com 

competências multidisciplinares. 

Essa nova cultura de um Ensino Superior, capaz de produzir um 

cidadão crítico e dimensionado às atualidades globais, sem dúvida é um 

novo paradigma que estabelece no horizonte da formação profissional.  

Criar uma nova cultura não significa apenas fazer individualmente 
descobertas originais; significa também, e, sobretudo, difundir 
criticamente verdades já descobertas, socializá-las por assim dizer; 
transformá-las, portanto, em base de ações vitais, em elemento de 
coordenação e de ordem intelectual e moral. (GRAMSCI, 1978a, apud 
SAVIANI, 1994, p.34). 

Cabe esclarecer que a internacionalização assume diferentes 

roupagens: mobilidade acadêmica de estudantes de graduação, pós-

graduação e de docentes, bem como de pessoal técnico-administrativo, 

colaboração ou desenvolvimento conjunto de pesquisas, delimitação de 

projetos internacionais de desenvolvimento em educação superior, 

internacionalização de currículos ou estruturas curriculares em programas e 

cursos gerais ou de disciplinas específicas. E no caso extremo a dupla 

titulação, a cooperação interinstitucional e a da prestação de serviços 

educacionais (estabelecimento de filiais de faculdades/ universidades no 

exterior ou redes transnacionais de instituições de ensino superior) (VAN 
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DAMME, 2001). Assim, considera-se que a mobilidade acadêmica 

internacional de estudantes de graduação, objeto desta dissertação, é uma 

das manifestações do processo de internacionalização. 

A preocupação com o acesso ao Ensino Superior e sua missão de 

preparação de mão de obra para o mercado de trabalho, geração de emprego 

e o conhecimento globalizado fez com que a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), órgão da Organização das 

Nações Unidas (ONU), propusesse um debate sobre o Ensino Superior em 

nível mundial. Para tanto, foram realizadas duas grandes Conferências 

Mundiais sobre Educação Superior, a primeira em 1998 e a segunda em 

2009.  

Entre tantos assuntos abordados na I Conferência, a Unesco 

considerou a educação “[...] um dos pilares fundamentais dos direitos 

humanos, da democracia, do desenvolvimento sustentável e da paz, e que, 

portanto, deve ser acessível a todos no decorrer da vida [...]” (UNESCO, 

1998).  

Para a Unesco (1998, p.1) a internacionalização é conceituada de 

forma que a “[...] cooperação e o intercâmbio internacional são caminhos 

principais para promover o avanço da Educação Superior em todo o mundo”, 

uma vez que os países menos desenvolvidos podem não ter condições de 

desenvolver e consolidar o ensino – sobretudo o superior – sem as benesses 

da cooperação entre os Estados. Com o intuito de criar um viés para o 

desenvolvimento social e econômico dos países mais pobres, a Unesco 

propôs a troca de experiências entre os países ricos, detentores da tecnologia 

e excelência acadêmica, com os mais pobres, para fomentar não só o 

conhecimento, mas também abrir um leque de opções para todos os povos 

no que tange às pesquisas e o acesso ao conhecimento em si. 

Já na II Conferência sobre Educação Superior organizada pela Unesco, 

a instituição reforça a importância da internacionalização e destaque que 

[a]s políticas de internacionalização do Ensino Superior iniciam com 
a demanda de aumentar o foco interdisciplinar e promover o 
pensamento crítico e a cidadania ativa, contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável, a paz, o bem-estar e a realização dos 
direitos humanos, incluindo a igualdade entre os sexos (UNESCO, 
2009). 
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É dada ênfase à “internacionalização, regionalização e globalização”, 

enquanto diretriz estratégica para a promoção da mudança e 

desenvolvimento social, mencionado os papéis da cooperação 

interinstitucional, das redes de pesquisa e parcerias, da mobilidade 

acadêmica, da acreditação de diplomas e do combate aos fornecedores de 

‘diplomas falsos’. 

Por outro lado, em contraponto com esta visão da Unesco, há uma 

visão de que a internacionalização da educação pode ser considerada uma 

prestação de serviço em nível internacional, compreendendo-a como uma 

simples relação de comércio. Afinal, a internacionalização do Ensino, tendo 

como objetivo esta multiculturalidade, de certa forma retira das Instituições 

de Ensino Superior a autonomia do ensino, além de estabelecer uma nova 

relação da clientela das universidades, ou seja, estabelece novos parâmetros 

para atender este mercado. Segundo Dias Sobrinho (2003), 

[n]o “capitalismo acadêmico” globalizado, que faz das universidades e 
instituições educativas em geral empresas de negócios sem 
fronteiras, o indivíduo social se transforma em cliente, a sociedade se 
degenera em mercado. Essa mentalidade geral e essas práticas 
produzem uma certa desestabilização da noção de bem público na 
educação superior. 

 

Ainda, segundo Dias Sobrinho (2003)  

[...] é inevitável o crescimento do comércio dos serviços educacionais 
mediante a iniciativa altamente lucrativa dos provedores 
transnacionais. Uma das graves consequências dessa expansão é 
que os novos provedores transnacionais privados tenham o poder de 
determinar [...] os currículos, os programas, as características da 
formação, por sobre as universidades, os agentes da educação e os 
Estados e as sociedades nacionais, alerta, pois que as políticas de 
internacionalização podem culminar numa perda da identidade 
nacional, tanto das IES como dos próprios cursos. 

 

A preocupação de Dias Sobrinho (2005) se justifica, porque de acordo 

com Morosini (2006, p.96), podemos entender a internacionalização do 

Ensino Superior como: 

Qualquer esforço sistemático que tenha como objetivo tornar a 
educação superior mais respondente às exigências e desafios 
relacionados à globalização da sociedade, da economia e do mercado 
de trabalho. É a análise da educação superior na perspectiva 
internacional. A internacionalização da educação superior é baseada 
em relações entre nações e suas instituições. 
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Ou seja, ainda são necessárias discussões mais aprofundadas de 

forma a conhecer não só o processo burocrático, mas, muito, além disso, 

adequar este processo às intenções da proposta de internacionalização do 

Ensino Superior definidos pela Unesco visando, inclusive, a qualidade do 

Ensino Superior no mundo. 

Já Miura (2006, p.15-16) define internacionalização como um fator 

impulsionador da Educação Superior, destacando como fatores inibidores do 

processo: a falta de recursos financeiros; pressão para atender as 

necessidades da internacionalização definidas pela Unesco; resistência por 

parte do corpo docente e até mesmo de algumas Instituições de Ensino que 

receiam em perder a tradição do ensino; dificuldade de internacionalizar 

algumas áreas do conhecimento; excesso de disciplinas obrigatórias nos 

currículos dos cursos de graduação e pós-graduação. Além disto, pode-se 

citar a pressão para atender às necessidades locais (acesso de estudantes 

baixa renda às Universidades) e a postura conservadora de acadêmicos e 

demais envolvidos na administração das universidades. Ainda problematiza 

as dificuldades de avaliação efetiva dos programas de cooperação 

internacional, além da dominação da maioria dos projetos ou intercâmbios 

internacionais pelas nações industrializadas. 

Por outro lado, destaca como benefícios, que encorajam a crescente 

internacionalização do Ensino Superior, a criação de um modelo acadêmico 

comum e compatível mundialmente, aumento do mercado global para 

estudantes e professores, uso do inglês voltado para o ensino, uso da 

internet para o ensino e pesquisa, tendência das IEs em firmar convênios 

com instituições estrangeiras e harmonização dos créditos (MIURA, 2006, 

p.15-16). 

Pelo olhar de Miura podemos entender a internacionalização como um 

processo em desenvolvimento. Podemos ressaltar a valorosa contribuição da 

internacionalização aos estudantes, considerando os ganhos na ampliação 

do conhecimento para sua atuação profissional, desenvolvimento de redes de 

relacionamento, além do aprendizado e vivência aos e costumes de culturas 

diferentes da sua. 
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A mobilidade acadêmica internacional é uma das manifestações do 

processo de internacionalização. Talvez seja a sua face mais visível. De 

acordo com informação da Unesco (UNITED NATIONS ORGANIZATION FOR 

EDUCATION, SCIENCE AND CULTURE, 2014, tradução nossa), em 2012 

mais de 30 mil jovens saíram do Brasil para realização de intercâmbio 

internacional em outros países, sendo o principal destino Estados Unidos, 

seguido por Portugal. Este total é pequeno quando comparado com o total 

mundial de 500 mil jovens em intercâmbio pelo mundo, mas demonstra a 

importância concedida a este processo em nosso país e no mundo. Podemos 

considerar que o Ensino Superior deixou de ser apenas uma formação 

especifica dentro do país, mas uma oportunidade para estudantes realizarem 

seus estudos não somente em nível nacional, mas também proporcionar esta 

formação multicultural. 

Também Lima e Contel (2011) consideram a internacionalização como 

um processo. Além de haver motivações acadêmicas e mercantis envolvidas e 

o Estado como definidor da política – promovendo a regulamentação desta 

internacionalização – destacam a participação das instituições de ensino por 

ele mantidas as promotoras principais da internacionalização. 

O Ensino superior teve e sempre terá a missão do preparo de cidadãos 

aptos ao exercício das profissões, não só no Brasil como no mundo. No 

entanto, com a internacionalização, apresentou-se uma necessidade de que 

este profissional fosse amplamente preparado para os desafios e assuntos 

globais. Ou seja, o método de ensino jesuítico, utilizado desde então, está 

obsoleto, necessitando, portanto de novos paradigmas para a Educação 

superior. Se a internacionalização abre portas para o cumprimento dos 

currículos em outras IEs o modelo de ensino em que o professor fica 

totalmente atrelado a cargas horárias das disciplinas ministradas em sala de 

aula, transmitindo conteúdos específicos, responsável pelo acompanhamento 

do início ao final e a incumbência de aplicar uma avaliação para determinar 

o grau de apreensão do conteúdo especifico fica evidente que o modelo não 

funcionará nestes moldes. É certo que o ensino à distância não supriria esta 

lacuna, havendo, portanto, necessidade de se estabelecer mecanismos de 

aprendizado entre o presencial e a modalidade à distância para que estes 
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conteúdos possam contemplar a internacionalização, não somente para 

aqueles estudantes que realizam a mobilidade internacional, mas também 

para os que ficam, considerando que a política pública de 

internacionalização deve alcançar a todos os estudantes. Em relação a esta 

questão comungamos na ideia de Saviani (1991, p.77) que “[...] a crise do 

ensino superior não está na Universidade, mas no modelo de universidade 

implantado a partir da reforma de 1968”. Este modelo entrou em crise; está 

em colapso. 

 

1.1  Aspectos Históricos da Internacionalização do Ensino Superior no 
Brasil 

 
A internacionalização do ensino no Brasil é mais antiga do que se 

imagina. Nos tempos coloniais os viajantes e os evangelistas já vinham ao 

nosso país para buscar informações sobre novas terras, bem como para 

trazer o conhecimento e fundar escolas – como o caso dos jesuítas que 

trouxeram a escola e seus ensinamentos, bem como o modo de ensinar 

europeu.  

No século XIX os cafeicultores já enviavam seus filhos à Europa para 

estudarem nas Universidades Europeias para que lhes fosse garantida uma 

boa formação. Somente em 1808, com a chegada da corte de Portugal ao 

Brasil, os primeiros cursos de ensino superior foram criados e o país passou 

a ter Instituições de Ensino Superior. 

Em estudos realizados por Cunha (2007) podemos perceber a 

trajetória da Educação Superior no Brasil, que em seu primeiro momento era 

restrito aos eclesiásticos em cursos de Teologia e Filosofia para fins de 

catequização na província. Somente em 1891 foi criado o Conselho de 

Instrução Superior, cuja função era fiscalizar e estabelecer normas e 

parâmetros para os cursos isolados de nível superior. Neste século XIX, 

contudo, o Ensino Superior é focado na formação de mão de obra para o 

país. Por exemplo, em 1808 é criada a Academia Real de Marinha e em 1810 

a Academia Real Militar, que tinham a finalidade de elevar o nível de 

conhecimento e preparo dos servidores do Rei frente aos desafios militares. 

Nesta mesma época foi criada a Faculdade de Medicina, Odontologia e 
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Farmácia (CUNHA, 2007, p.91), e somente a partir de 1824 é que se tem 

notícia de cursos jurídicos no Brasil. 

Já o período da primeira República (1889-1930) foi marcado pelos 

cursos superiores livres, cursos particulares e a obtenção do diploma era 

considerada como forma de ascensão social. Por volta de 1915, com a 

expansão dos cursos superiores e o intuito de regulamentar o acesso ao 

Ensino Superior, foi criado o sistema de ingresso pelo concurso vestibular.  

Segundo Albuquerque (1977, p.16):  
Depois das iniciativas isoladas dos viajantes e cronistas dos 
primeiros tempos, as missões foram a primeira tentativa de 
intercâmbio internacional, em nível de governo e de instituições. Por 
aí se vê que nossa experiência de intercâmbio ainda carrega 
distorções consideráveis, dado que alguns erros de séculos atrás 
continuam a acontecer nas Universidades atuais. 

 

Considerando que este texto é de 1977, de uma palestra proferida pelo 

autor no Ciclo de Estudos sobre “As grandes diretrizes da universidade 

brasileira”, podemos perceber que esta fala ainda é atualíssima quando se 

trata de internacionalização. 

Entre 1930 a 1945, durante a chamada “Era Vargas” e com as 

reformas do Ensino Superior, foi estabelecido por meio do Decreto nº 19.851, 

de 1931, o Estatuto do Ensino Superior no Brasil. Somente em 1952 foi 

criado o Departamento Nacional de Ensino para gerir a educação no Brasil. 

Em 1961 foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases nº 4.024/61 que 

regulamenta o ensino no Brasil e 1968, após o golpe militar, promulgado o 

Decreto Lei nº 5.560/68 que dispõe sobre os cursos superiores no Brasil nos 

moldes tais como encontram-se atualmente. 

O caráter internacional do Ensino Superior sempre esteve em voga, 

uma vez que as primeiras Universidades criadas no Brasil têm grande 

influência da Europa, local de onde provinham os professores para ministrar 

as disciplinas, além do que, para a aprovação no curso, era necessária a 

avaliação de proficiência realizada naqueles países.  

Em termos de século XX, Lima e Contel (2011) consideram ainda que a 

internacionalização possui quatro períodos históricos, com características 

diferentes. O primeiro envolve, nos anos de 1930 aos anos de 1950, um 

programa de cooperação internacional direcionados à formação de docentes, 
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em que as Instituições de Ensino Superior do Brasil os encaminhavam para 

aperfeiçoamento e melhoria da qualidade do ensino. Já dos anos 60 aos anos 

70 este programa de cooperação se estendeu aos discentes de mestrados e 

doutorados, fomentando as pesquisas no âmbito internacional. Entre os 

anos de 80 a 90 o programa foi aberto aos estudantes de graduação e 

pesquisas institucionais com finalidade de integração do ensino, pesquisa e 

extensão. A partir de 2000 os programas de cooperação internacionais foram 

abertos, inclusive aos servidores técnicos administrativos, visando à 

interação de todos os atores envolvidos no processo. 

Em 2007 o governo brasileiro criou a Universidade Federal da 

Integração Latino Americana (UNILA), situada em Foz do Iguaçu, Paraná. No 

âmbito da graduação suas vagas são direcionadas tanto para alunos 

brasileiros como para alunos estrangeiros, cujo objetivo é promover o 

desenvolvimento de uma mentalidade de integração regional. Ainda há a 

Universidade Federal da Integração Luso-Afro-Brasileira (UNILAB), criada em 

2010, localizada no Ceará, com o objetivo de contribuir com o intercâmbio 

entre o Brasil e os demais Estados-membros da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP), especialmente os africanos. 

No Brasil, as Instituições de Ensino Superior iniciaram de forma 

tímida a internacionalização. A partir do ano 2000 já se tem notícia da 

realização de acordos de cooperação internacional entre universidades 

brasileiras e estrangeiras, porém esta modalidade era pouco divulgada. 

As universidades federais e estaduais já praticavam isoladamente a 

internacionalização por meio do envio de docentes para pós-doutorado em 

universidades estrangeiras. Com o passar do tempo foram incluindo os 

estudantes de graduação. Contudo, não havia uma política nacional de 

mobilidade internacional que abrangesse todas as instituições em comum 

acordo, principalmente no tocante à convalidação de créditos da graduação. 

As IESs particulares, atualmente, também praticam a mobilidade 

internacional de forma mais tímida, uma vez que há necessidade de provisão 

de recursos financeiros para a promoção desta mobilidade. 

A importância estratégica da internacionalização nas Instituições de 

Ensino Superior se verifica no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 
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obrigatório para todas as Instituições de Ensino Superior no Brasil, em que 

se estabelecem as metas e os objetivos para promoção do desenvolvimento 

institucional. Portanto, os crescentes números de acordos de cooperação e 

interesse por parte dos estudantes em realizar a mobilidade internacional 

fazem com que cada vez mais as IESs desenvolvam e incorporem estratégias 

para que isso ocorra em seus planejamentos. 

Em pesquisa realizada em 2005, Lima e Contel (2008, p.16) 

questionam a distância entre o que é definido na política de 

internacionalização com o que é realizado na prática, fazendo uma ampla 

pesquisa com as Instituições de Ensino Superior do Brasil e outros países no 

que tange ao processo de internacionalização. Os autores encontraram 

diferentes posicionamentos tanto dos responsáveis pelas políticas de 

mobilidade como o próprio processo burocrático: 

Quando foi solicitada a descrição de alguns aspectos relativos à 
política de internacionalização, quatro respondentes se omitiram e, 
entre os 13 que responderam, sete afirmaram que a referida política 
não foi coletivamente construída. Contudo, nove asseguraram que os 
documentos definem objetivos claros e conhecidos e sete destacaram 
que o seu conteúdo envolve o conjunto da instituição. Apenas cinco 
informaram que há recursos financeiros para a sua plena execução, 
no entanto, seis garantiram que até o momento não há instrumento 
de avaliação capaz de mensurar até que ponto os objetivos estão 
sendo alcançados. É possível que a despreocupação em formular 
indicadores que permitam avaliar os resultados alcançados com os 
programas de internacionalização reduza o potencial das iniciativas 
em curso e seja um indício de como para grande parte das IES 
brasileiras a internacionalização está em seus primeiros passos.  

 

Por outro lado, é possível destacar que há vários programas 

institucionais – tanto públicos como de natureza não governamental - 

criados com a finalidade de promover a internacionalização da educação 

superior no Brasil. 

O Brasil France Ingénieur Tecnologia (Brafitec), por exemplo, é um 

programa de mobilidade internacional promovido pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) direcionado aos 

estudantes de engenharias cujo objetivo é apoiar a cooperação bilateral entre 

o Brasil e a França. Por meio do estabelecimento de parcerias universitárias 

nas diversas especialidades das engenharias, o Programa favorece o 

intercâmbio de estudantes de graduação e há também iniciativas para 
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aproximação de estrutura e conteúdos curriculares e de metodologias de 

ensino nos dois países. Já o Programa Brasil/França Agricultura (Brafagri), 

também administrado pela Capes, é destinado a fomentar o intercâmbio de 

estudantes em nível de graduação nas áreas de ciências agronômicas, 

agroalimentares e veterinária.  

Deve-se mencionar também o programa Ciências sem Fronteiras do 

Governo Federal, criado em 2011, cujo objetivo também é o fomento da 

mobilidade acadêmica internacional em diversos níveis, bem como a 

pesquisa em instituições de excelência e a atração de jovens pesquisadores 

para uma experiência acadêmica no Brasil. As áreas contempladas pelo 

programa são: Engenharias e demais áreas tecnológicas; Ciências Exatas e 

da Terra; Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde; Computação e 

Tecnologias da Informação; Tecnologia Aeroespacial; Fármacos; Produção 

Agrícola Sustentável; Petróleo, Gás e Carvão Mineral; Energias Renováveis; 

Tecnologia Mineral; Biotecnologia; Nanotecnologia e Novos Materiais; 

Tecnologias de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais; Biodiversidade 

e Bioprospecção; Ciências do Mar; Indústria Criativa (voltada a produtos e 

processos para desenvolvimento tecnológico e inovação); Novas Tecnologias 

de Engenharia Construtiva; Formação de Tecnólogos. Todas estas iniciativas 

governamentais destinam-se às grandes áreas do conhecimento de Exatas e 

Biológicas/Saúde, excluindo a participação da área de Humanidades nos 

referidos Programas. 

É importante também destacar a existência de acordos de cooperação 

internacional, estabelecidos por meio de convênios multi ou bilaterais. Um 

exemplo é a Associação das Universidades do Grupo Montevidéu (AUGM) que 

possibilita aos estudantes de graduação cursarem disciplinas neste espaço 

de cooperação internacional, do qual participam, além do Brasil, IESs do 

Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile e Peru.  

O Internacional Association for the Exchange of Students for Technical 

Experience (IAESTE) é um programa criado por uma instituição não-

governamental que permite aos estudantes universitários a realização de 

uma experiência profissional no exterior. Muito embora não seja uma 

modalidade de intercâmbio acadêmico propriamente dito, já que se trata de 
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um tempo em que os universitários realizam trabalhos no exterior, a 

iniciativa deste programa possibilita ao graduando uma experiência 

internacional, muitas vezes reconhecida e aceita para fins de realização de 

estágio profissional. 

Deve-se lembrar também que vários outros acordos de cooperação 

firmados entre IESs contemplam diferentes países do mundo, verificando-se 

um cuidado muito grande em relação à qualidade de ensino quando da 

realização destes acordos de cooperação. 

Não obstante a troca de informações, a oportunidade de estar em um 

outro país em função de mobilidade acadêmica internacional contribui para 

a mudança de paradigmas sociais. Colabora também para a promoção da 

paz mundial, pois o convívio com outras culturas e conhecimentos ampliará 

a visão das questões de religiosidade, política, educação, costumes, 

contribuindo, desta forma, para a formação de um cidadão capaz de 

compreender os problemas mundiais e de seu próprio país com outra visão. 

Corrobora-se, assim, a visão da Unesco, de que  

Sem uma educação superior e sem instituições de pesquisa 
adequadas que formem a massa crítica de pessoas qualificadas e 
cultas, nenhum país pode assegurar um desenvolvimento endógeno 
genuíno e sustentável e nem reduzir a disparidade que separa os 
países pobres e em desenvolvimento dos países desenvolvidos. O 
compartilhar do conhecimento, a cooperação internacional e as 
novas tecnologias podem oferecer novas oportunidades para reduzir 
esta disparidade. (UNESCO, 1998). 

 

A exemplo disso, podemos citar o caso de Diébédo Francis Kéré, da 

Kéré Architecture (2015). Graduado em arquitetura pela Technische 

Universität em Berlin, na Alemanha, ao retornar a seu país de origem, 

Burkina Faso, Kéré elaborou um projeto social que consiste na construção 

de uma estrutura de escolas sustentáveis e um país com uma das mais 

elevadas taxas de analfabetismo do mundo. Com este projeto Kéré ganhou 

vários prêmios de construções inteligentes e sustentáveis. A oportunidade de 

estudar e conhecer uma tecnologia de ponta na Alemanha lhe deu condições 

de gerar melhoria ao desenvolvimento de seu país.  

A ideia, portanto, da internacionalização ganha importância 

justamente neste ponto: a promoção do desenvolvimento econômico e social 
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dos países mais pobres por meio de oportunidades direcionadas a jovens 

estudantes para que se possa construir um contingente de agentes 

transformadores pelo mundo e promover o crescimento dos países. 

 

1.2 A internacionalização do ensino superior na Unesp 
 

A Unesp, criada em 1976, resultado da incorporação dos Institutos 

Isolados de Ensino Superior do Estado de São Paulo. Por determinação do 

governo do Estado de São Paulo, os Institutos Isolados do estado foram 

encampados e passaram a funcionar na forma de Universidade, uma 

autarquia submetida ao governo do Estado de São Paulo. Em conformidade 

com a Lei 952, de 30 de janeiro de 1976, foi criada a Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Atualmente a Unesp conta com Unidades 

Universitárias (U.U.) situadas em 24 municípios paulistas, totalizando 34 

campi. 

A Unesp é considerada uma das melhores universidades do mundo. É 

classifica entre as 400 melhores universidades mundiais, de acordo com o a 

Classificação Acadêmica das Universidades Mundiais (em inglês: Academic 

Ranking of World Universities - ARWU), calculada e divulgada pelo Centro de 

Universidades de Classe Mundial da Universidade de Jiao Tong, em Xangai/ 

China (UNESP, 2015a). Também é classificada entre as melhores do mundo, 

segundo o Times Higher Education World University Rankings (UNESP, 

2015b), o que lhe garante uma grande visibilidade no âmbito internacional. 

Atualmente a Unesp oferece 134 opções de cursos de graduação, tendo 

mais de 37 mil alunos regularmente matriculados. Possui um contingente de 

mais de 13 mil alunos que participam de 141 programas de pós-graduação, 

sendo 123 mestrados acadêmicos, 16 mestrados profissionais e 110 

doutorados acadêmicos. Anualmente forma, em média, cerca de 3.000 

mestres e doutores (UNESP, 2015c).  

Sendo uma autarquia pública, a Unesp é regida por um Estatuto e por 

um Regimento Geral, em que é descrito e caracterizado o organograma 

organizacional da Universidade, apresentado na Figura 1, composto por 

órgãos colegiados centrais e locais.  
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Os Órgãos Centrais realizam reuniões periódicas na sede da Reitoria 

em São Paulo e são compostos por 70% de docentes e 15% de servidores 

técnicos administrativos e 15% por estudantes de diversas unidades. Já os 

Órgãos Colegiados locais são compostos pela mesma proporção de 

categorias, contudo resolvem assuntos de competência local. Portanto, todo 

e qualquer assunto a ser tratado na Universidade, são de conhecimento 

destes órgãos, tendo como princípio a participação democrática de todos os 

envolvidos. 

Figura 1 – Estrutura Organizacional da Unesp 

 

 
Fonte: Estatuto Geral da Unesp (UNESP, 2014d). 

 

A função dos órgãos colegiados é a discussão de normativas e 

processos burocráticos envolvendo todas as questões da Universidade dentro 

da competência do âmbito de atuação. O mandato dos membros dos órgãos 

colegiados, tanto centrais como locais, é de dois anos para membros 

docentes, e um ano para membros servidores técnicos administrativos e 

discentes. A eleição dos membros é feita pelos seus pares, por meio de 

eleições diretas. 

A internacionalização da Unesp, muito embora esteja ligada a toda 

estrutura organizacional, é desenvolvida e administrada pela Assessoria de 
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Relações Externas (Arex) subordinada diretamente à Reitoria. Atualmente, a 

Unesp possui 530 convênios firmados com 388 instituições estrangeiras 

localizadas em 59 países do mundo.1 Estes acordos de cooperação 

internacionais são firmados com objetivo de estabelecer parcerias com as 

IESs para que haja a possibilidade de mobilidade acadêmica para estudantes 

e docentes da Unesp. Deve-se considerar também a possibilidade de 

recepção de estrangeiros nas unidades, tanto de alunos que cursam 

disciplinas semestrais nos cursos de graduação ou pós ou de docentes que 

ministram aulas como convidados ou visitantes. Há também o 

estabelecimento de convênios com a finalidade de desenvolvimento conjunto 

de pesquisas e publicações acadêmicas, contribuindo, assim para o tripé que 

constitui a universidade: ensino, pesquisa e extensão.  
 
Para que haja a inserção da dimensão internacional no ensino e na 
pesquisa as IES focalizam suas ações em duas grandes dimensões: 
parcerias internacionais e ensino. As parcerias internacionais 
caracterizam-se pelos acordos institucionais, programas de 
cooperação, pesquisa conjunta, desenvolvimento tecnológico e 
mobilidade de estudantes/professores; enquanto ensino engloba 
aspectos relacionados ao desenvolvimento da estrutura curricular 
com conteúdo internacional, importância da aprendizagem de uma 
língua estrangeira, utilização da literatura e inserção do ensino em 
língua estrangeira e, o treinamento intercultural (MIURA, 2009, p.4). 
 

Para a Unesp, a internacionalização da educação superior passa a ser 

um elemento estratégico a partir de 1999/2000. Para promoção 

especificamente da mobilidade acadêmica internacional de estudantes de 

graduação foram estabelecidas normativas internas à Universidade, 

chamadas de Resoluções, tanto para criar o programa de intercâmbio, bem 

como para regulamentar o processo de mobilidade em termos burocráticos. 

Além disto, a Unesp passou a dispor de estruturas específicas para atender 

às demandas deste processo de mobilidade nas diferentes U.U., por meio dos 

Escritórios de Relações Internacionais (ERIs), instâncias administrativas 

locais. 

Muito embora sejam ouvidas as opiniões dos colegiados locais e 

centrais, a definição estratégica das políticas públicas elaboradas e 

                                                   
1 Conforme levantamento feito pela autora no website da Arex na Internet, página 
denominada Cadastro de Convênios (https://apps.unesp.br/arex/conv_cons/). Acesso em: 
18 ago. 2014. 
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implementadas pela Unesp podem ser consideradas como um exemplo de 

políticas top-down. Isto porque representa uma política cujo processo de 

construção e atuação é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema 

público, ou melhor dizendo, um caminho das decisões políticas. Assim, uma 

determinada normativa pode não ser seguida à risca ou não ser 

implementada por falta de entendimento e aceitação do público-alvo, tendo 

em vista a distância entre a instância de elaboração e a de implementação. 
A análise destas decisões inclui necessariamente considerar os 
atores estatais e societários envolvidos nos processos de tomada de 
decisão e sua capacidade de influenciar e agir. As decisões político-
administrativas não refletem tanto a vontade desimpedida dos 
tomadores de decisão governamentais quanto a evidencia de como 
essa vontade interagiu com as restrições geradas pelos atores, 
estruturas e ideias presentes em determinada conjuntura política e 
social (SHARKANSKY, 1971 apud HOWLLET, RAMESH, PERL, 2013, 
p.9). 

 
Ou seja, no caso específico da mobilidade internacional, apesar de 

terem sido realizados vários fóruns de internacionalização para discutir as 

questões sobre a implementação das normativas, estas não atendem, de 

fato, os objetivos da mobilidade, ficando tão somente no âmbito da 

regulamentação burocrática do processo. 

 
1.2.1 Aspectos legais do processo de internacionalização na Unesp 

 

A política pública de promoção da mobilidade acadêmica internacional 

no âmbito da Unesp, objeto deste estudo, passou por vários estudos e 

discussões que serão apresentados a seguir. 

De acordo com os documentos pesquisados, no ano de 2000 já existia 

uma Portaria Interna nº 79/2000 do campus de Guaratinguetá (UNESP, 

2000) que normatizava o intercâmbio internacional dos alunos de 

Engenharia. Neste documento já se previa que os estudantes de engenharia 

regularmente matriculados daquele campus, a partir do 2º ano do curso, 

poderiam cursar disciplinas em IESs conveniadas com a Unesp, tendo 

demonstrado conhecimento na língua do país e um desempenho acadêmico 

satisfatório. Também estipulava algumas regras para as questões 

burocráticas e já contemplava a validação das disciplinas cursadas como 
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“disciplinas extracurriculares”, ficando, o Conselho de Curso, órgão 

colegiado local, responsável pelas questões pedagógicas do curso, 

responsável pelos trâmites burocráticos e pedagógicos deste intercâmbio. A 

Portaria também previa a figura do tutor acadêmico, um docente do curso 

que ficaria responsável por este percurso do estudante durante a realização 

da mobilidade internacional. 

Data de março de 2003 um estudo realizado pela Pró-Reitoria de 

Graduação, em que foram realizadas algumas reflexões sobre o processo de 

internacionalização, justificando-se tal estudo para a confecção de uma 

proposta de transferência de créditos/equivalências de disciplinas na Unesp. 

Tal documento contemplava que  
[a]s atividades acadêmicas exercidas por alunos no exterior é um 
requisito fundamental para a consolidação de um espaço acadêmico 
comum, onde tanto estudantes da Unesp como estudante 
estrangeiros, possam cursar formalmente disciplinas de programas 
de graduação de instituições que mutuamente tenham estabelecido 
acordo de cooperação com transferência de créditos (Proc. 
1065/50/1/2003).2 

 

Outra importante observação para a análise da formulação desta 

política é o entendimento de que o processo de intercâmbio e validação dos 

créditos vincula-se “essencialmente nas informações sobre os programas de 

estudos e resultado do estudante, bem como o volume de trabalho do aluno”. 

O estudo ainda contempla exemplos do programa de intercâmbios existente 

na Universidade de São Paulo (USP), por meio da Resolução CoG nº 

4605/98, e no programa de intercâmbios internacionais da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), conforme Resolução nº 45/2002, anexos ao 

estudo da Pró-Reitoria de Graduação. Estas normativas estabelecem o prazo 

máximo de dois semestres letivos para realização de intercâmbio 

internacional e também demais informações que comporão a normativa da 

Unesp realizada posteriormente. 

O documento elaborado pela Pró-Reitoria de Graduação, como de 

praxe na Unesp, passou pela apreciação da Assessoria de Relações Externas 

(AREX) e da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) que se manifestaram de 

                                                   
2 Documento interno da Unesp, solicitado em maio de 2015 à Reitoria da Unesp, para fins 
desta pesquisa. 
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forma positiva ao estudo, formulando uma minuta de Resolução que “cria o 

programa de intercâmbio internacional de alunos de graduação da Unesp e 

estabelece normas para reconhecimento de atividades acadêmicas realizadas 

em instituições estrangeiras de ensino superior”. Verifica-se, portanto, que 

quando da formulação da política de mobilidade acadêmica internacional foi 

realizado um estudo entre órgãos interessados, porém, ressalte-se que nesta 

fase os órgãos colegiados locais não foram ouvidos. 

De todo modo, a AREX, nesta ocasião, preocupou-se em realizar uma 

consulta à Assessoria Jurídica da Unesp, para verificação a adequação do 

texto. Em 22 de outubro de 2003 a Unesp normatizou o programa de 

intercâmbio internacional, revogando, portanto, todas as disposições 

anteriores em relação ao tema, publicando a Resolução Unesp nº 125 

(UNESP, 2003).3  

É interessante notar que a criação de um programa deste porte em 

uma universidade pública, multicampi, se estabeleceu de forma a não 

contemplar a participação dos atores envolvidos. Assim, pode-se aventar a 

dificuldade em se articular a efetiva implementação do processo, o que 

vemos nas políticas públicas no modelo já citado: 
Em grande parte, porém, o sucesso da política pública, qualquer que 
seja ela, está relacionado com a qualidade do processo 
administrativo que precede a sua realização e que a implementa. As 
informações sobre a realidade a transformar, a capacitação técnica e 
a vinculação profissional dos servidores públicos, a disciplina dos 
serviços públicos, enfim, a solução dos problemas inseridos no 
processo administrativo, com o sentido lato emprestado à expressão 
pelo direito americano, determinarão, no plano concreto, os 
resultados da política pública como instrumento de desenvolvimento 
(BUCCI, 1997, p.97). 

 

Destacamos na Resolução nº 125/2003 (UNESP, 2003) que esta não 

contemplava que os registros acadêmicos sejam efetivamente registrados nos 

históricos escolares dos alunos. Tal fato justifica a dificuldade na pesquisa 

documental realizada por esta pesquisa, uma vez que no prontuário de 

muitos alunos que realizaram a mobilidade internacional não encontramos 

dados de intercâmbio. Havia somente registros de atas dos Conselhos de 

Cursos de Graduação ou até mesmo em Ofícios protocolados para a AREX 
                                                   
3 As Resoluções Unesp que tratam de intercâmbio internacional são apresentadas de 
maneira sintética em um quadro comparativo no Apêndice B. 
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no sentido de encaminhar a documentação dos estudantes. Somente desta 

forma é que pudemos constatar quando houve mobilidade estudantil neste 

período. 

Ressaltamos nesta normativa que as condições para que o aluno 

pudesse participar do intercâmbio eram (UNESP, 2003): 

I – Ter concluído no mínimo 20% do total de créditos do curso (o que 

representa, aproximadamente, estar no 2º ano do curso); 

II – O aluno deveria submeter ao Conselho de Curso e à Congregação 

da U.U. o plano de estudos com carga horária e nome de disciplinas a serem 

aproveitadas; 

III – O Conselho deveria levar em conta o conteúdo e a carga horária, 

sem a preocupação com a coincidência absoluta dessas variáveis, mas 

levando em consideração a importância do componente curricular em 

questão na formação profissional do aluno; 

IV – As disciplinas sem esta relevância poderiam ser aproveitadas 

enquanto disciplinas optativas;  

V – Os estudos realizados no Programa de Intercâmbio seriam 

aproveitados desde que o aluno tivesse obtido a devida aprovação e desde 

que tais estudos estivessem dentro do limite máximo de 25% do total de 

créditos do curso em que o aluno estiver matriculado; e 

VI – O aluno em intercâmbio internacional manteria sua matrícula na 

Unesp, porém sem registro de disciplinas.  

Nos termos desta Resolução a responsabilidade da administração do 

processo burocrático de mobilidade acadêmica internacional ficava a cargo 

do estudante interessado e do Conselho de Curso de Graduação da unidade. 

Tal fato poderia acarretar muitos problemas, já que cada Conselho de Curso 

tem um mandato de dois anos, além de existir um Conselho para cada curso 

de graduação. Assim, várias divergências nas deliberações dos Conselhos 

poderiam ocorrer, já que as questões pedagógicas ficam a cargo deste órgão 

colegiado local e cada curso possui suas peculiaridades didáticas e 

pedagógicas.  
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Ou seja, a Resolução nº 125/2003 (UNESP, 2003), elaborada sem a 

participação efetiva daqueles que executam a política, pode, segundo Bowe 

incorrer em conflitos em sua interpretação: 
 
os profissionais que atuam no contexto da prática [escolas, por 
exemplo] não enfrentam os textos políticos como leitores ingênuos, 
eles vêm com suas histórias, experiências, valores e propósitos (...). 
Políticas serão interpretadas diferentemente uma vez que histórias, 
experiências, valores, propósitos e interesses são diversos. A questão 
é que os autores dos textos políticos não podem controlar os 
significados de seus textos. Partes podem ser rejeitadas, 
selecionadas, ignoradas, deliberadamente mal-entendidas, réplicas 
podem ser superficiais etc. Além disso, interpretação é uma questão 
de disputa. Interpretações diferentes serão contestadas, uma vez que 
se relacionam com interesses diversos, uma ou outra interpretação 
predominará, embora desvios ou interpretações minoritárias possam 
ser importantes (BOWE et al., 1992, p.22, apud MAINARDES, 2006, 
p.53). 
 

A mesma Resolução nº 125/2003 (UNESP, 2003) foi alterada por 

diversas vezes, a fim de adequar-se à realidade das unidades universitárias e 

às necessidades dos estudantes e até mesmo dos tramites burocráticos. 

Apenas após a experiência da efetivação e da ineficácia desta Resolução é 

que se pode perceber que o caminho da internacionalização não poderia ficar 

aberto à mercê de interpretações diversas e algumas contradições 

pedagógicas inerentes a este processo. 

Em 2006 foi publicada a Resolução Unesp nº 39 (UNESP, 2006) que 

acrescenta o artigo 6-A à Resolução no 125/2003, incluindo a possibilidade 

do duplo diploma: 
Artigo 6º-A – Os casos de intercâmbio que contemplam a 
possibilidade de atribuição de diploma de graduação pela instituição 
estrangeira e pela Unesp serão estabelecidos em convênio 
previamente aprovado pelo Conselho de Curso de graduação 
envolvido, pela Congregação da Unidade e pelo Cepe, a partir da 
análise e da compatibilização da estrutura do curso proposto. 
 

Assim, a Unesp incluir esta modalidade de internacionalização em sua 

normativa, percebendo que havia esta necessidade uma vez que a dupla 

titulação já era praticada em algumas unidades, principalmente na área de 

Exatas. 

No ano de 2009, preocupada com o número crescente de estudantes 

interessados em mobilidade internacional e constatando as dificuldades 

administrativas das unidades, a Reitoria da Unesp resolveu promover o I 
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Fórum de Internacionalização, denominado “O processo de 

internacionalização da Unesp”, em Águas de Lindóia/SP. O evento teve a 

participação de representantes dos Conselhos de Cursos de Graduação, de 

servidores técnicos administrativos envolvidos na mobilidade estudantil, bem 

como todos os encarregados das Seções e Diretoria da área acadêmica para 

apresentar à esta comunidade a expectativa da Unesp em relação às 

mobilidades acadêmicas, bem como definir um melhor planejamento nas 

ações referente a esta mobilidade. 

Na ocasião,4 foi cogitada a necessidade de uma melhor adequação das 

normativas da Unesp, bem como de uma melhor estrutura para atender à 

demanda crescente por mobilidade acadêmica internacional, tendo em vista 

a própria perspectiva de crescimento desta modalidade no âmbito da Unesp. 

Ou seja, a política pública retorna ao processo de elaboração após uma 

avaliação, o que se requer um repensar da política: 
 
Depois de uma política foi submetida à avaliação, o problema e as 
soluções que ela envolve podem ser totalmente repensados; nesse 
caso, o ciclo pode retornar ao estágio da montagem da agenda ou a 
algum outro estágio do processo, ou pode-se manter o status quo. 
(HOWLLET, RAMESH, PERL, 2013, p.199). 
 

Nesta ocasião não houve a realização de uma avaliação completa e sim 

uma vivência e coleta de informações acerca da mobilidade internacional, 

havendo, portanto, a necessidade da reformulação das normativas sobre 

intercâmbio com base nas questões mencionadas pelos dos atores envolvidos 

no processo de execução desta política. 

Em 2010, também em Águas de Lindóia/SP, foi realizado o II Fórum 

de Internacionalização, denominado “A Internacionalização da Unesp”.5 Na 

ocasião foram apresentados os dados acerca da mobilidade acadêmica da 

Unesp, bem como proposta de aumento do investimento das Pró-Reitorias 

nos convênios e bolsas oferecidas aos estudantes interessados em 

mobilidade acadêmica. Também foi apresentada a minuta das Resoluções 

Unesp nº 18 e 19 (UNESP, 2010a e UNESP, 2010b) que viriam alterar as 

                                                   
4 Anotações realizadas durante o evento pela autora. 
5 Anotações realizadas durante o evento pela autora. 
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regras do processo de internacionalização da Unesp, dando mais corpo às 

normativas. 

Assim, em outubro de 2010, foi publicada, após a proposta tramitar 

pelos Órgãos Colegiados Centrais da Unesp, a Resolução Unesp nº 18, que 

“Dispõe sobre o Programa de intercâmbio de Alunos de Graduação e 

estabelece normas para o reconhecimento de atividades acadêmicas 

desenvolvidas em instituições estrangeiras de ensino superior conveniadas 

ou não com a UNESP”, e também a Resolução Unesp nº 19 que “Dispõe 

sobre os trâmites e condições necessários à atribuição de Duplos Diplomas 

de graduação pela UNESP e por Instituições de Ensino Superior 

Estrangeira”, separando as questões inerentes à mobilidade estudantil 

semestralizada da outra modalidade de internacionalização que é a dupla 

titulação. 

Alguns itens importantes, no que tange as condições da mobilidade 

internacional, foram alterados e melhor explicitados. Alteram-se as seguintes 

condições para que o aluno pudesse participar do intercâmbio:  

I – Fica facultado ao aluno realizar componentes curriculares 

(disciplina, estágio, trabalho de conclusão de curso ou similar) no exterior 

pelo prazo máximo de 2 semestres; 

II – Ter cursado no mínimo 60% do total de créditos do curso (e não 

mais 20%); 

III – O aluno que se ausentar da Unesp, para realizar intercâmbio no 

exterior, deverá manter sua matrícula inscrito unicamente em “Componentes 

Curriculares em Intercâmbio” (ao contrário do que ocorria antes, que era 

sem inscrição em disciplinas). 

IV – Para cada intercambista o Conselho de Curso de Graduação 

deverá indicar um Tutor Acadêmico, que seja professor do curso e que ficará 

responsável pelo acompanhamento da realização das atividades prevista no 

Contrato de Estudos e aprovação de eventuais alterações (esta definição de 

um acompanhamento pedagógico para o aluno não era prevista na 

Resolução anterior). 
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V – Os componentes curriculares realizados no exterior, e devidamente 

aprovados, serão incluídos no histórico escolar do aluno com a observação: 

“cumprido em intercâmbio”;  

VI – Os estágios realizados no exterior serão aproveitados pela Unesp, 

para efeito do cumprimento do Estágio Curricular obrigatório, com a carga 

horária correspondente à efetivamente cumprida; e 

VII – No caso de realização de intercâmbio junto à IESs não-

conveniadas com a Unesp, cabe ao Conselho de Curso aprová-lo, levando em 

consideração o padrão de qualidade da instituição de destino. 

As alterações feitas pela Resolução Unesp nº 18/2010 possibilitaram 

aos alunos realizarem no exterior não só disciplinas, mas outras atividades 

acadêmicas, tais como estágios. Abriu-se também a possibilidade, em termos 

normativos, de realização da mobilidade em IESs não conveniadas. Caberia 

ao Conselho de Cursos de Graduação a análise do padrão de qualidade da 

Instituição de Ensino estrangeira e, considerando as demais condições 

previstas (carga horária e a presença dos conteúdos relevantes e 

significativos previstos na estrutura curricular do curso) poderia aprovar a 

aproveitamento destes componentes curriculares.  

Outra modificação importante dada pela Resolução Unesp nº 18/2010 

foi a questão da matrícula do intercambista. Antes desta normativa a 

orientação era manter a matrícula do estudante, porém sem inscrição em 

nenhuma disciplina, o que causava estranhamento no histórico escolar. A 

partir de 2010 a nova Resolução prevê a manutenção da matrícula do 

intercambista, porém com a inscrição somente em “Componentes 

Curriculares em Intercâmbio”.  

Porém, a questão do cumprimento mínimo de 60% do total do curso 

enquanto condição necessária para a realização da mobilidade internacional 

chamou a atenção de alguns estudantes, que solicitaram à AREX que 

reduzisse este valor, uma vez que tal percentual somente viabilizava o 

intercâmbio nos anos finais do curso. Dado à necessidade eminente e ouvido 

os estudantes, a AREX alterou a Resolução Unesp nº 18 já no ano seguinte, 

publicando então a Resolução Unesp nº 36/2011, cujo teor modifica apenas 

um parágrafo: 
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Artigo 1º – o § 2º do Artigo 1º da Resolução UNESP n° 18/2010 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
“§ 2º – Os estudantes da UNESP que participarão do intercâmbio 
deverão ter integralizado, no mínimo, 40% dos créditos de estudo na 
UNESP no momento da inscrição, demonstrar bom desempenho 
acadêmico e proficiência na língua do país de destino, de acordo com 
os critérios estabelecidos pelas instituições de destino” (UNESP, 
2011). 
 

Desta forma, os estudantes poderiam realizar mobilidade internacional 

a partir do 2º semestre do 3º ano, conseguindo se programar em relação às 

disciplinas a serem cursadas nesta modalidade. 

Em 2012, no município de São Pedro/SP, foi realizado o IV Fórum de 

Internacionalização da Unesp, denominado “Balanço, Perspectivas e 

Tendências da Internacionalização”.6 Neste evento foram apresentados não 

só os números atualizados da mobilidade internacional estudantil e docente 

no âmbito da Unesp, mas também questões sobre o porquê da 

internacionalização na Unesp, em perspectiva política, econômica, 

sociocultural e acadêmica, relembrando e refletindo sobre a expansão do 

horizonte acadêmico, além de proporcionar uma dimensão 

internacional/intercultural para o ensino e pesquisa na universidade, além, 

claro do fortalecimento institucional. 

Neste IV Fórum, foi tratada especificamente sobre a necessidade de 

uma estratégia acadêmica para a internacionalização, tais como a revisão 

dos projetos pedagógicos dos cursos para possibilidade de 

internacionalização, estratégias de articulação dos cursos de graduação da 

Unesp e também a questão de preparo de recursos humanos para tratar 

destas questões no âmbito da Unesp, além do aumento dos 

contratos/acordos de cooperação internacionais. 

Observa-se, neste momento, a definição da política pública partindo, 

novamente, do contexto da influência, uma vez que serão reformuladas as 

questões que envolvem a política, considerando novos paradigmas ou novas 

estratégias para a execução da política e está diretamente ligada ao novo 

formato, ou nova escrita do texto da política pública: 
 

                                                   
6 Anotações realizadas durante o evento pela autora. 
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O contexto de influência tem uma relação simbiótica, porém não 
evidente ou simples, com o segundo contexto, o contexto da 
produção de texto. Ao passo que o contexto de influência está 
freqüentemente relacionado com interesses mais estreitos e 
ideologias dogmáticas, os textos políticos normalmente estão 
articulados com a linguagem do interesse público mais geral 
(MAINARDES, 2006b, p.52). 
 

Em 2013, no município de Barra Bonita/SP, foi realizado o V Fórum 

de Internacionalização da Unesp,7 cujo tema foi “Reflexões e Impactos da 

Internacionalização da UNESP”. Nesta ocasião foram debatidos os diferentes 

modelos de internacionalização das Instituições de Ensino Superior, além do 

conceito de internacionalização “em casa”. No evento também foi discutida a 

questão de um currículo internacionalizado com material estrangeiro, a 

possibilidade de integração acadêmica de estudantes e experiências 

internacionais para os que não participaram da mobilidade internacional, 

além de oficinas interculturais para docentes e membros da administração 

para aperfeiçoamento do processo de mobilidade. Discutiu-se também o 

oferecimento de cursos de idiomas e convite a docentes internacionais para 

apresentação de conteúdos, contribuindo, assim para que a universidade 

seja internacionalizada “em casa” e não somente haja internacionalização 

para aqueles que possuem condições financeiras de realizar a mobilidade 

internacional. 

Muito embora todas estas questões tenham sido discutidas e refletidas 

no âmbito do V Fórum pouca coisa foi alterada em relação às normativas 

internas da Universidade.  

Somente em 2014 foi publicada a Resolução Unesp nº 73 que “[...] 

dispõe sobre o Programa de intercâmbio de Estudantes de Graduação e 

estabelece normas para o reconhecimento de atividades acadêmicas 

desenvolvidas em instituições estrangeiras de ensino superior conveniadas 

ou não com a UNESP” (UNESP, 2014b), que altera alguns pontos 

importantes de todas as resoluções anteriores: 

Artigo 1º  

[...] 

§ 2º – O estudante da UNESP para participar do intercâmbio deverá 
ter integralizado, no mínimo, 20% dos créditos previstos para seus 

                                                   
7 Anotações realizadas durante o evento pela autora. 
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cursos da UNESP, demonstrar com desempenho acadêmico e 
proficiência na língua do país de destino, de acordo com critérios 
estabelecidos pelas respectivas instituições estrangeiras. 

[...] 

Artigo 4º – O estudante deverá indicar os cursos e atividades que 
pretende realizar durante o intercâmbio e submeter à apreciação 
prévia do Conselho de Curso de Graduação e deliberação da 
Congregação da Unidade [...], um “Contrato de Estudos” com a 
relação dos componentes curriculares que pretende realizar no 
exterior, seus programas e carga horária. 

§ 2º – Os Conselhos de Cursos deverão considerar, na aprovação dos 
Contratos de Estudo, a carga horária e a presença de conteúdos 
relevantes e significativos previstos na estrutura curricular do curso. 
(UNESP, 2014b). 

 
Observe-se que, talvez, a principal alteração desta Resolução nº 

73/2014 foi a ampliação do prazo máximo de realização do intercâmbio 

internacional para três semestres. Pode-se sugerir que esta alteração tenha 

decorrido da influência do Programa “Ciências Sem Fronteiras” (CsF) do 

Governo Federal, que concede financiamento público para realização de 

mobilidade acadêmica por este mesmo período. Porém, a Unesp não 

especificou que somente para alunos beneficiários do CsF o prazo máximo 

poderia ser de três semestres, facultando tal período para todos os 

estudantes da Unesp. 

Ademais, o prazo mínimo de integralização dos créditos para que o 

estudante se candidate ao intercâmbio também diminuiu para 20%. Na 

prática, tal alteração faculta aos alunos a partir do 2º ano a possibilidade de 

realização de mobilidade internacional. Observe-se que em um curso com 

duração prevista de seis semestres (3 anos), o estudante cursará disciplinas 

do 1º ano do curso, retornando apenas no último semestre. Diante da 

possibilidade de convalidar todas as disciplinas cursadas no exterior neste 

período de mobilidade, então, metade do curso (50%) terá sido cumprido no 

exterior. Para cursos de 4 anos (8 semestres), a alteração do prazo de 

intercâmbio produzida pela Resolução no 73/2014, representará 37,5% do 

total do tempo de curso e para cursos de 5 anos, 30% do total do curso. Por 

isso, observe que na nova Resolução o percentual máximo de convalidação 

de disciplinas cursadas no exterior, que antes era de 25% do total da carga 
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horária do curso, não é determinado, já que as convalidações podem chegar 

a 50%.8 

Sob o olhar da análise de Políticas Públicas, podemos entender que o 

ciclo proposto por Bowe et al. (1992 apud MAINARDES, 2006) é 

contemplado. A política pública de promoção de mobilidade internacional 

existente na Unesp, haja vista ser um processo contínuo de escrita, 

interpretação e prática da política, retorna sempre a novas reflexões quando 

da mudança de contextos e paradigmas que envolvem a internacionalização. 

No item a seguir poderemos ter a dimensão estrutural da 

internacionalização, implantada após as discussões apresentadas neste 

capítulo, com a finalidade de efetivar o cumprimento das normativas 

internas da Unesp. 

 

1.2.2 Aspectos estruturais do processo de internacionalização na Unesp 

 

O processo de internacionalização que ocorre na Unesp é 

implementado observando-se uma estrutura organizacional hierárquica e 

burocrática, que respeita um organograma para tomada de decisões, que 

veremos abaixo. 

Para o processo de implementação da política pública, bem como a 

tomada de decisão, deliberações e o processo de execução, num ambiente 

multicampus, a Unesp conta com a Assessoria de Relações Externas (AREX), 

órgão diretamente vinculado à Reitoria da Universidade, responsável por “[...] 

assessorar a Reitoria nas suas relações com outras entidades públicas e 

privadas, dar assistência [...] na área de cooperação internacional e 

promover o intercâmbio cultural e científico com instituições estrangeiras”. 

(UNESP, 2009). 

Então, a instância administrativa responsável pela implementação da 

política de internacionalização da Unesp é a Arex, órgão cujo objetivo é 

justamente encontrar formas de solucionar problemas e mecanismos 

procedimentais para a internacionalização. A Arex oficializa, no âmbito da 
                                                   
8 O impacto das alterações realizadas em 2014 só poderá ser passível de análise após, no 
mínimo, dois anos de vigência da Resolução no 73/2014, não havendo tempo hábil para 
incluir seu impacto nesta pesquisa. 
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Unesp, a implementação da política de internacionalização, considerando e 

acatando decisões dos demais órgãos colegiados centrais que, por meio de 

discussões e análises, formulam alternativas para que se viabilize a 

internacionalização. Ademais, a tomada de decisão fica também a cargo das 

deliberações destes colegiados. 

Até 2009 a Arex era a única instância responsável pela estratégia de 

internacionalização da Universidade e também pela realização dos trâmites 

burocráticos alusivos à mobilidade acadêmica. Cada uma das unidades 

universitárias da Unesp delimitava a sua própria estrutura de apoio à 

realização de intercâmbio, reportando-se diretamente à Arex, por meio, por 

exemplo, da Seção Técnica de Graduação (STG) e/ou dos Conselhos de 

Cursos de Graduação.  

Assim, durante o período de 2003 a 2009 o processo de intercâmbio da 

Unesp funcionava de forma não padronizada. Ou seja, algumas unidades 

formalizavam o processo nos Conselhos de Cursos, porém a tramitação 

ficava à cargo ou da Vice-Diretoria da Unidade ou da Diretoria Técnica 

Acadêmica (DTA) ou até mesmo da Seção Técnica Acadêmica (STA) ou Seção 

Técnica de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (STAEPE).  

No campus de Franca, tal atribuição ficava a cargo da Vice-Diretoria 

mas em meados de 2008, passou a ser de responsabilidade total dos 

Conselhos de Curso, que mantinham um contato direto com a Arex. Em 

termos práticos, o aluno interessado em realizar intercâmbio entrava em 

contato com o Conselho de Curso, preparava o plano de estudos, entregava a 

documentação e mantinha este contato com a secretaria deste Colegiado 

para obter informações. 

Após o I Fórum de Internacionalização da Unesp, por meio da Portaria 

Unesp nº 669/2009, foram criados os Escritórios de Relações Internacionais 

(ERIs) (UNESP, 2009), descentralizando o processo burocrático. 

Considerando que a Unesp possui múltiplas unidades, havia grande 

dificuldade em centralizar todo o trâmite burocrático somente na Arex.  

A criação dos ERIs relacionava-se ao mesmo tempo ao objetivo 

estratégico de ampliação no número de convênios com IESs estrangeiras e a 

ampliação de vagas para intercâmbio, e também operacionalmente, sendo 
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uma estrutura diretamente responsável pelos assuntos referentes à 

internacionalização nas diferentes unidades. Sua grande função é ser um 

“[...] elo entre a Assessoria de Relações Externas e a comunidade acadêmica 

das Unidades”, estruturando e facilitando os trâmites e procedimentos 

burocráticos (UNESP, 2009). Cada ERI é composto por um docente 

responsável na Unidade Universitária e um servidor técnico administrativo, 

para execução das tarefas cotidianas. 

A criação dos ERIs reforça o entendimento de Rudzik apud Zamberlam 

et al. (2009, p.22), que consideram a internacionalização como um: 
 
[...] processo de mudanças organizacionais, de inovação curricular, 
de desenvolvimento profissional do corpo acadêmico e da equipe 
administrativa, de desenvolvimento da mobilidade acadêmica com a 
finalidade de buscar a excelência na docência, na pesquisa e em 
outras atividades são parte da função das universidades. 
 

Podemos afirmar que a ação decorrente da implementação dos ERIs 

possibilitou a ampliação das possibilidades de mobilidade estudantil 

internacional, em um leque maior de IESs e países parceiros. Esta estrutura 

atende aos estudantes e docentes interessados em mobilidade internacional; 

portanto a descentralização dos trâmites burocráticos foi de extrema 

necessidade, caracterizando assim uma estratégia de incentivo ao processo 

de internacionalização de forma institucionalizada. 

Ainda é necessário observar as questões pedagógicas que permeiam o 

processo de mobilidade no âmbito da graduação, o que trataremos no 

capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO 2 ASPECTOS REGULATÓRIOS DO ENSINO SUPERIOR NO 
BRASIL 

 

Para entender o processo de internacionalização, principalmente no 

que concerne ao âmbito dos cursos de graduação e também para avaliar a 

eficácia desta política de mobilidade internacional, é importante que se 

conheça a estrutura dos cursos superiores no Brasil, uma vez que os 

Projetos Políticos Pedagógicos dos Cursos estão diretamente relacionados a 

eles, uma vez que as disciplinas cursadas em universidades estrangeiras 

poderão validadas conforme os currículos vigentes. 

O Projeto Político Pedagógico é um documento exigido pelo Ministério 

da Educação a todas as IESs, no qual deve conter todas as informações 

sobre o curso de graduação, como por exemplo a infraestrutura física 

disponível, bem como as informações sobre o corpo docente e discente e os 

ementários das disciplinas oferecidas ao longo do curso. 

 

2.1 A estruturação do ensino superior no Brasil 
 

Todas as Instituições de Ensino Superior no Brasil são regidas pela Lei 

nº 9.394/1996, conhecida por “Lei de Diretrizes e Bases da Educação” (LDB) 

(BRASIL, 1996), e subordinadas ao Ministério de Educação (MEC), que rege 

as questões de ensino, observando-se um extenso organograma conforme 

Figura 2. 

O Ministério da Educação é o órgão do poder público federal 

responsável pela área da educação, tendo como atribuições formular e 

avaliar a política nacional de educação, zelar pela qualidade do ensino 

superior e zelar pelo cumprimento das leis que o regem. É responsável 

também pela política nacional de educação, exceto ensino militar, além das 

avaliações e pesquisas educacionais. O MEC é o órgão responsável pela 

coordenação do Ensino Superior no Brasil, responsável pelas normativas, 

financiamento, fiscalização e avaliação dos Institutos Federais de Ensino 

Superior (IFES) e das Instituições de Ensino Superior privadas. 
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Figura 2 – Organograma do Ministério da Educação (MEC) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MEC (2015a). 

 

As Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil, consideradas atores 

da administração indireta, são supervisionadas pela Secretaria de Educação 

Superior (SESu), órgão da administração direta, por sua vez subordinada ao 

Conselho Nacional de Educação (CNE), criado pela Lei nº 9.131/95 (BRASIL, 

1995), cujos membros são indicados pelo Presidente da República. O CNE 

possui a atribuição de assessorar o MEC, elaborando normas e emitindo 

pareceres e deliberações. Diante desta hierarquia podemos observar a 

complexidade em se estabelecer um curso de graduação no território 

nacional. 

A Câmara de Educação Superior (CES), que compõe o CNE, tem 

atribuições de caráter deliberativo e de assessoramento ao MEC. Entre 

outras atribuições, objetiva analisar e emitir pareceres sobre os processos de 

avaliação da educação superior; deliberar sobre o reconhecimento de cursos 

de graduação, assim como o credenciamento/recredenciamento de IES; 

analisar questões relativas à aplicação da legislação referente à educação 

superior; deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo MEC para 

os cursos de graduação; participar na elaboração do Plano Nacional de 
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Educação, acompanhando sua execução; e deliberar sobre os estatutos das 

universidades e o regimento das demais instituições. 

Já a Secretaria do Ensino Superior (SESu/MEC) tem como objetivo 

ampliar e democratizar o acesso à educação superior de qualidade a partir 

do reconhecimento do papel estratégico das universidades para o 

desenvolvimento econômico e social do país. Proporcionar este nível de 

ensino a uma parcela maior da população é fator decisivo para a diminuição 

das desigualdades sociais e regionais, para o desenvolvimento científico e 

tecnológico, para a inclusão social e para a geração de trabalho e renda 

(MEC, [2014]). A SESu, além do controle das normas, participa do processo 

de formulação e implementação da Política Nacional de Educação para o 

Ensino Superior, da supervisão e da avaliação das IESs para fins de 

credenciamento. 

 

2.2 As diretrizes e normativas dos cursos de graduação no Brasil 
 

Para fazer a análise da mobilidade acadêmica internacional ocorrida 

na Unesp, há que se entender como funcionam as diretrizes e normativas do 

ensino superior brasileiro bem como de seus objetivos, uma vez que há 

importantes aspectos a respeito da prática pedagógica envolvidos no 

processo de internacionalização e que serão considerados posteriormente. 

A estrutura e o funcionamento do Ensino Superior no Brasil são 

definidos e regulados por um conjunto de normas, diretrizes e dispositivos 

legais estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, pela Lei nº 

9.394/1996, conhecida por “Lei de Diretrizes e Bases da Educação” (LDB) 

(BRASIL, 1996), bem como também pela Lei n° 9.135/1995, que criou o 

Conselho Nacional de Educação (CNE), além de vários outros Decretos, 

Portarias e Resoluções.  

Os dispositivos que tratam da Educação, incluindo o Ensino Superior, 

na Constituição Federal (CF) de 1988 estão localizados na Seção I do 

Capítulo III, do Título VIII – Da Ordem Social, em seus artigos 205 a 214. 

Estes artigos definem os princípios para oferta do ensino, considerando a 
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igualdade de acesso e permanência na escola, além do ensino público 

gratuito e garantia do padrão da qualidade. 

Especificamente no Artigo 207 da CF é definido o princípio da que “[a]s 

universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de 

gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 1998).  

A Lei nº 9.394/1996, conhecida por “Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação” (LDB) (BRASIL, 1996) estabelece normas para a educação além 

das diretrizes sobre a estrutura de forma geral. Trata do Ensino Superior no 

Capítulo IV, nos artigos 43 a 57, em que são definidas algumas normativas 

para as Instituições de Ensino Superior. As IESs no Brasil, tanto públicas 

como privadas são regulamentadas por esta Lei, além de Decretos, Portarias, 

Resoluções, Deliberações e Diretrizes dos Órgãos do MEC. 

Além da regulamentação sobre o funcionamento das IESs 

propriamente ditas, encontramos também regulações sobre a abertura, 

credenciamento, funcionamento e reconhecimento dos cursos de graduação.  

Um documento fundamental a qualquer curso de graduação é o 

Projeto Político Pedagógico (PPP), necessário para a abertura e 

reconhecimento dos cursos. Na concepção de um Projeto Pedagógico está 

implícito o perfil do profissional a ser formado, além das condições que 

garantem esta formação, por meio de uma grade curricular estruturada 

como aporte em disciplinas direcionadas para este fim, além de critérios 

para estágios profissionais. 

 
Um projeto político pedagógico não nega o instituído da escola, que é 
a sua história, que é o conjunto dos seus currículos, dos seus 
métodos, o conjunto dos seus atores internos e externos e o seu 
modo de vida. Um projeto sempre confronta esse instituído com o 
instituinte.  
Não se constrói um projeto sem uma direção política, um norte, um 
rumo. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é também político. 
O projeto pedagógico da escola é, por isso mesmo, sempre um 
processo inconcluso, uma etapa em direção a uma finalidade que 
permanece como horizonte da escola (GADOTTI, 2001). 
 

O PPP é o documento em que se estabelece a organização e estrutura 

curricular, ou seja, é um conjunto extenso de informações sobre o curso de 

graduação. 
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Segundo as normativas do MEC é necessária a observação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos Cursos de Graduação, que são 

os parâmetros estabelecidos pelos órgãos competentes para que haja uma 

coerência entre os cursos no Brasil. Estas Diretrizes são específicas para 

alguns cursos de graduação; para outros, que ainda não tiveram a DCN 

publicada é utilizada a DCN dos cursos de graduação. 

A DCN tem a função de regulamentar a estrutura dos cursos, 

principalmente no que concerne a própria estrutura curricular. Ou seja, 

define número mínimo de créditos obrigatórios para conclusão de curso, 

disciplinas obrigatórias e eletivas, duração mínima e máxima dos cursos, 

obrigatoriedade de estágios e/ou trabalhos de conclusão de curso, assim 

como as atividades complementares e, no caso das Licenciaturas, a questão 

da carga horária pedagógica para formação de professores. 

Até o ano de 2002 os parâmetros e diretrizes curriculares do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) e a Câmara de Ensino Superior (CES) 

praticamente ditavam as disciplinas a serem ofertadas pelos cursos de 

graduação, com vistas a garantir a qualidade de ensino, considerando a 

possibilidade de transferências de alunos de uma IES para outra. Nestas 

diretrizes, constavam, inclusive os perfis do profissional a ser formado. 

Porém, a partir de 2003, o Parecer CNE/CES nº 67/2003 que revoga o 

Parecer 146/2002, discute a possibilidade das IES terem mais autonomia 

em seus currículos, considerando a interdisciplinaridade, flexibilização dos 

currículos e que os cursos possam preparar o profissional para questões 

emergentes e atuais, uma vez que um currículo defasado poderia gerar 

problemas ao graduado no mercado de trabalho, que já sairia do Ensino 

Superior desatualizado. Desta forma a discussão acerca das diretrizes, a 

partir de então já possibilitou uma abertura maior nos currículos sem fugir 

às questões como a qualidade e a preparação dos profissionais aptos ao 

mercado global.  

Muito embora as DCN determinem que o curso tenha que seguir as 

normativas sobre carga horária mínima e máxima, incluindo a 

obrigatoriedade ou não do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e/ou do 

Estágio Profissional, abre-se um leque de oportunidade às IES para 
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flexibilizar o currículo às novas perspectivas mercadológicas e uma formação 

humanística. 

Além da formação básica e a formação profissional, uma visão de 

competências teórico-prática de acordo com o perfil formado e adaptado às 

novas exigências emergentes, sendo esta flexibilização do currículo que 

propõe o CNE sobre os currículos, devendo considerar uma ampla formação 

do profissional, preparando-o para enfrentar os problemas da 

contemporaneidade. E assim vai acontecer com todos os demais 

profissionais, ou seja, o médico deve aprender o exercício profissional dentro 

do âmbito da IES, através de instrumentais que preparem este profissional 

para o mercado de trabalho, o advogado, o assistente social, um professor de 

ensino fundamental e médio enfim, sendo, portanto o papel da IES formar 

não só um cidadão crítico, mas também um profissional com competências 

conforme as exigências do mercado de trabalho, ficando, portanto 

responsável em promover este vínculo entre o que é ensinado na educação 

escolar com o trabalho e as práticas profissionais e sociais.  

 Considerando que os egressos devam conhecer não só a teoria com 

senso crítico, mas, acima de tudo, ser um agente transformador da 

realidade, as IESs têm como um dos objetivos formar o profissional para o 

ingresso no mercado de trabalho que está cada vez mais competitivo e 

exigente. Ressalte-se que, de acordo com o art. 48 da Lei 9.394/96, “[...] os 

diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão 

validade nacional como prova da formação recebida por seu titular”, ou seja, 

o Diploma confere ao portador uma “prova” de que está apto ao exercício 

profissional, ou seja, o Diploma conferido valida este processo. 

A importância do conhecimento ampliado e uma visão já não sistêmica 

da área é fator estimulante a pesquisa, em que há uma prática de troca de 

conhecimento multidisciplinar, promovendo o avanço do saber.  
Por outro lado, a formação cultural, cimento das sociedades no 
tempo e no espaço, implica a abertura a outros campos do 
conhecimento, e deste modo, podem operar-se fecundas sinergias 
entre as disciplinas. Especialmente em matéria de pesquisa, 
determinados avanços do conhecimento dão-se nos pontos de 
interseção das diversas áreas disciplinares. (DELORS, 1999, p.91) 
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Com o passar do tempo, tivemos avanço considerável na flexibilidade 

dos cursos de graduação. Este fato não ocorreu nos cursos de licenciatura, 

uma vez que as disciplinas denominadas ‘pedagógicas’, de caráter 

obrigatório, devem ocorrer a partir do 1º ano do curso de graduação, além 

dos estágios obrigatórios em escolas públicas, acompanhados pela 

supervisão acadêmica a partir do 3º ano do curso, além do aumento da 

carga horária em conteúdos pedagógicos (30%) e da prática de gestão 

escolar, além de competências para trabalhar com Tecnologias de 

Informação (TICs) e inclusão social. Ademais, para alguns cursos, como 

Medicina, Direito, Odontologia e Psicologia, os órgãos de classes são ouvidos, 

para que os Projetos Pedagógicos dos cursos contemplem a formação exigida 

para o exercício profissional. 

A seguir serão feitas considerações sobre a construção dos cursos de 

graduação da Unesp, campus de Franca, e suas estruturas pedagógicas. 

 

2.3 O campus de Franca da Unesp 
 

A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS), o campus de 

Franca da Unesp, foi assim denominada mediante a publicação da 

Resolução Unesp nº 37, de 14 de setembro de 2010 (UNESP, 2010). 

Anteriormente denominada Faculdade de Direito, História e Serviço Social 

(FHDSS), é um polo de excelência na área das Ciências Humanas, no Norte 

do Estado de São Paulo, porém com influência em todo o interior do Estado.  

O município onde se situa o campus é contemplada com dois centros 

universitários municipais e uma universidade privada, além de outros polos 

de ensino à distância.  

A unidade que deu origem ao campus foi criada em 1962, enquanto 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Franca. Em 1968 suas 

instalações foram transferidas para um dos monumentos históricos mais 

antigos da cidade, o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, tradicional 

educandário francano, com 110 anos de existência. Em 1976, juntamente 

com outros Institutos Isolados de Ensino Superior do Estado, foi incorporada 

à Unesp. (UNESP,2012) 
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A FCHS possui no ano de 2015 em torno de 94 docentes, sendo a 

maioria com dedicação integral à docência e à pesquisa, cerca de 144 

servidores-técnicos administrativos e em torno 2.000 alunos de graduação e 

pós-graduação.9 

A U.U. oferece quatro cursos de graduação, sendo uma Licenciatura 

em História e os Bacharelados em Direito, Serviço Social e Relações 

Internacionais, com o total de 400 vagas para ingresso anual de estudantes 

por meio de concurso vestibular. O prazo mínimo para conclusão dos cursos 

é de quatro anos e máximo de 7 anos, com exceção do curso de graduação 

em Direito que é de no mínimo cinco e no máximo 8 anos. 

São oferecidos três Programas de Pós-Graduação (PPGs) Acadêmicos, 

em Direito, História e Serviço Social, além de um Programa de Mestrado 

Profissional em Planejamento e Análise em Políticas Públicas. Os PPGs de 

História e Serviço Social ainda oferecem cursos de Doutorado. No ano de 

2015 a pós-graduação conta com um corpo docente de aproximadamente 

100 doutores e 340 alunos regularmente matriculados.10 

Além das atividades de ensino, os alunos têm a oportunidade de 

participar de Grupos de Pesquisa e de Extensão que contribuem para sua 

formação. Além das atividades curriculares, a faculdade garante uma boa 

estrutura para a realização de estágios obrigatórios, uma biblioteca com 

vasto acervo, Núcleos de Ensino para cursos de licenciatura e fornece uma 

série de incentivos de permanência estudantil, tais como bolsas para 

atividades científicas desde a graduação, restaurante universitário, seção 

técnica de saúde e um polo computacional à disposição de todos os alunos 

da Unidade. 

 

2.4  Aspectos estruturais dos cursos de graduação da Unesp campus de 
Franca 
 

Está previsto nas Resoluções que normatizam o processo de 

intercâmbio internacional na Unesp – Resolução no 125/2003, Resolução no 

                                                   
9 Dados fornecidos pela Seção Técnica de Recursos Humanos da FCHS, em setembro de 
2015. 
10Dados fornecido pela Seção Técnica de Pós-Graduação, em setembro de 2015. 
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18/2010 e Resolução no 73/2014 – que as eventuais convalidações dos 

créditos cursados em intercâmbio internacional ficam a cargo dos Conselhos 

de Cursos, que deverão levar em consideração a qualidade da IES de destino, 

bem como a relevância das disciplinas cursadas perante o Projeto Político 

Pedagógico do curso. Entretanto, não há como saber efetivamente e de 

antemão se os componentes curriculares oferecidos no exterior ou se o 

Projeto Político Pedagógico deste curso e suas disciplinas contemplam o 

mesmo objetivo de formação especificada nos PPP dos cursos de graduação 

da Unesp. 

Assim, as deliberações dos Conselhos de Cursos são essenciais para a 

análise destas eventuais convalidações de créditos cursados no exterior. Por 

outro lado, há de se considerar que o mandato dos conselheiros é de dois 

anos e esse entendimento pode se alterar de forma a ajudar ou prejudicar os 

alunos, ora na questão do tempo de integralização, ora na qualidade do 

aprendizado. A necessidade de maior entendimento e maior envolvimento 

dos tutores acadêmicos na escolha das disciplinas, sendo mais efetivos neste 

processo, por outro lado, poderiam diminuir os impasses causados nestes 

entendimentos. 

Assim, para a compreensão da mobilidade acadêmica internacional, 

cabe destacar a importância do processo de convalidação de créditos 

cursados em intercâmbio internacional em cada um dos cursos de 

graduação da Unesp, campus de Franca. Na sequência também 

discorreremos brevemente sobre os cursos de graduação do campus de 

Franca da Unesp e suas especificidades acadêmico-pedagógicas. 

O curso de Graduação em História, criado em 1976, um dos cursos 

mais antigos da Unidade. É ao mesmo tempo um curso de Bacharelado e 

Licenciatura, ou seja, em quatro anos o aluno se gradua em ambas as 

modalidades e ao término do curso recebem dois diplomas. Considerando 

ser um curso de Licenciatura, que forma futuros professores para o ensino 

médio, é alvo das diretrizes e normativas do MEC a este respeito.  

A atual grade curricular ainda está em fase de implementação neste 

ano de 2015, em razão de adequações necessárias em função da Deliberação 

do Conselho Estadual de Educação (CEE) nº 111/2012 em relação à 
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estrutura das licenciaturas. Antes desta alteração, a grade passou por várias 

reformulações nos anos de 1991, 1992, 2005, 2012, 2013 e esta última 

implementada em 2014, para adequação ao que concerne a carga horária 

destinada à formação dos professores. 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico o perfil do profissional a 

ser formado é o seguinte: 
 
O Curso de História do campus de Franca tem como objetivo a 
formação de um profissional apto a trabalhar na produção de 
conhecimento histórico, independentemente da forma de exercício 
dessa atividade. A formação do Historiador refere-se ao pesquisador 
acadêmico e também ao professor dos anos finais do ensino 
fundamental e ensino médio, cuja atuação deve ir além da mera 
repetição de manuais. Para tanto, o professor deverá dominar o 
procedimento específico da produção do conhecimento histórico, 
sendo esta formação indispensável às suas atividades docentes. O 
profissional que pretendemos formar se distancia, pois, daquele 
docente que atua como “reprodutor de conhecimento”, na medida em 
que o presente projeto pedagógico privilegia uma grade curricular 
com forte apelo aos conhecimentos específicos da área de história, 
mas que busca a complementaridade entre o ensino e a pesquisa, o 
professor e o pesquisador. (UNESP, 2012b) 
 

Ou seja, no PPP podemos perceber que o foco do curso é voltado para 

a pesquisa, para que o professor formado não seja um “reprodutor de 

conhecimento”, porém um profissional capaz de buscar o conhecimento na 

área de História. 

O Curso de História tem no escopo de seu PPP a intenção de preparar 

o estudante não só para atuar nas escolas de ensino fundamental e médio. 

No bacharelado existe a preocupação de preparar pesquisadores em História, 

para tanto, o curso é equipado com o um Centro de Pesquisa Histórica 

(CEDAPH) local em que o aluno poderá ter contato com a profissão de 

Historiador, em que pese o estágio ser obrigatório somente para a 

Licenciatura. Além disto, a Unidade oferece o PPG em nível de Mestrado e 

Doutorado, avaliados com nota 5 pela Capes no ano de 2015, justamente 

para incentivar o bacharelado.  

No projeto pedagógico em vigor desde 2013 já é possível ao estudante 

escolher se graduar apenas em uma modalidade, ou seja, poderá optar pelo 

diploma apenas de Licenciatura, desde que desista do Bacharelado – por 

exemplo não entregando o Trabalho de Conclusão de Curso – ou desistindo 

da Licenciatura, podendo, portanto, não cumprir as disciplinas pedagógicas. 
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Com relação à realização de mobilidade acadêmica internacional, o 

Conselho de Curso de Graduação em História (CCGH) tem o seguinte 

entendimento: o CCG analisará as disciplinas efetivamente cursadas pelo 

estudante no exterior, verificando sua relevância para seu conhecimento e 

formação, e estas poderão ser convalidadas enquanto disciplinas 

obrigatórias apenas se tiver compatibilidade com as disciplinas obrigatórias 

oferecidas na estrutura curricular do curso; caso contrário, serão validadas 

somente como disciplinas optativas. Os alunos que saem para intercâmbio já 

possuem este conhecimento e, portanto, procuram realizar no exterior 

disciplinas que contemplem suas pesquisas e não focando em validar 

créditos o que implica, potencialmente, em permanecer na Unesp na 

condição de estudante por mais um ou dois semestres letivos. Contudo há 

que se repensar a questão da formação de um historiador na busca não só 

do conhecimento, mas também alguém com conhecimentos amplos da 

História vivenciada na esfera mundial. 

O Curso de Graduação em Direito foi criado em 1975, formando sua 

primeira turma em 1978. O PPP do curso passou também por várias 

reestruturações, a fim de adequá-lo à formação de um profissional 

atualizado, uma vez que as áreas do Direito são vastas, e alguns assuntos 

que estão em voga precisam ser tratados e discutidos em sala de aula. As 

reestruturações ocorreram em 1976, 1980, 1992, 1997, 2006 e 2010. Esta 

última está em vigor atualmente, no ano de 2015, com o seguinte propósito 

de formação de: 
 
Em termos restritos, o perfil esperado do profissional formado no 
curso de Direito da Unesp é o de alguém que tenha as condições 
para lidar com os fenômenos jurídicos, desenvolvendo a capacidade 
de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, 
adequada argumentação e interpretação, adotando uma postura 
reflexiva e de visão crítica “que fomente a capacidade e aptidão para 
a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da 
Ciência do Direito, da prestação da Justiça e do desenvolvimento da 
cidadania” (Art. 3º Res. 9, 29/09/04). 
Em termos específicos o aluno formado pelo curso de Direito da 
UNESP deverá estar apto para trabalhar no amplo campo das 
Ciências Jurídicas, seja no âmbito privatístico, como advogado, 
consultor, dentre outros, seja no âmbito publicístico, seguindo 
alguma carreira de natureza pública, após a aprovação no respectivo 
concurso, seja, ao final, como profissional da academia, produzindo e 
divulgando conhecimentos. (UNESP, 2012c). 
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Este perfil condiz com a Resolução CNE/CES nº 09/2004, que 

estabelece as Diretrizes Curriculares para o curso, enfatizando a formação: 
Art. 3º. O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil 
do graduando, sólida formação geral, humanística e axiológica, 
capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia 
jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização dos 
fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de 
visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a 
aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da 
Ciência do Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento da 
cidadania. 

 

No que diz respeito ao aproveitamento de créditos cursados em 

intercâmbio internacional, o Conselho de Curso de Graduação em Direito, 

até o ano de 2012 deliberou convalidações de créditos tão somente com 

disciplinas optativas, uma vez que o entendimento é de que a legislação 

estudada no curso é a brasileira, e, mesmo que o aluno estude disciplinas 

com nomes semelhantes, como Direito Penal, será, obviamente a matéria do 

país de destino. Portanto, com este entendimento, o CCG pretende 

resguardar o aprendizado do estudante, uma vez que ao término do curso os 

interessados em seguir carreira profissional devem realizar o Exame da 

Ordem (OAB) que o qualifica para o exercício profissional no Brasil e para 

tanto seria necessário que o aluno tivesse a formação integral, sem 

necessidade de formação complementar em cursos extras.  

Contudo, nos anos de 2012 e 2013, o CCG, pressionado pelos 

estudantes quanto às convalidações, já que a determinação anterior fazia os 

intercambistas permanecerem por mais um ou dois anos na cidade de 

Franca para finalizar o curso, decidiu, então, convalidar os créditos cursados 

no exterior com disciplinas a serem cursadas pelos acadêmicos na FCHS. Tal 

opção fica à escolha do aluno, ou seja, também sem critério pré-estabelecido 

e de livre escolha do estudante.  

O Curso de Direito possui uma grade curricular bem extensa, com 17 

disciplinas anuais, sendo 25 créditos por semestre letivo. Portanto, se o 

aluno realiza um intercâmbio de seis meses, por exemplo, com o plano de 
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estudos de 30 ECTs,11 que é o mínimo exigido pela Arex para a mobilidade, 

na prática poderia convalidar o semestre letivo, mas, porém, esbarra-se na 

questão pedagógica. O CCG atualmente voltou ao entendimento que as 

disciplinas cursadas deverão ser analisadas quando do retorno do estudante 

do exterior, para efeitos de convalidação, já que a preocupação maior é a 

formação do aluno.  

Ademais, a formação humanística com capacidade de lidar com 

argumentação com domínio de conceitos jurídicos, somente poderá ocorrer 

se o estudante ter uma posição crítica, conhecendo, portanto, outros 

conceitos de âmbito internacional. 

Em relação ao Curso de Graduação em Serviço Social, o Projeto 

Pedagógico do Curso também passou por várias reestruturações em 1983 e 

2000 e recentemente em 2014.  

A Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 

(ABEPSS) fiscaliza os cursos de graduação no que se refere aos Estágios 

Supervisionados, estabelecendo as regras para o cumprimento destes. Além 

da ABEPSS, o curso é fiscalizado pelo Conselho Regional em Serviço Social 

(CRESS) o qual também se preocupada com a questão dos pré-requisitos e a 

formação do profissional que irá atuar profissionalmente.  

O perfil profissional a ser formado, segundo as Diretrizes da ABEPSS, 

é a mesma do Projeto Político Pedagógico do curso de Serviço Social da 

Unesp de Franca: 
PERFIL DO BACHAREL EM SERVIÇO SOCIAL 
Profissional que atua nas expressões da questão social, formulando e 
implementando propostas para seu enfrentamento, por meio de 
políticas sociais públicas, empresariais, de organizações da 
sociedade civil e movimentos sociais. Profissional dotado de formação 
intelectual e cultural generalista crítica, competente em sua área de 
desempenho, com capacidade de inserção criativa e propositiva, no 
conjunto das relações sociais e no mercado de trabalho. Profissional 
comprometido com os valores e princípios norteadores do Código de 
Ética do Assistente Social (CFESS, 1999). 

 
A grade atualmente em vigor no ano de 2015 decorre da última 

alteração curricular; contudo, os alunos do 2º ano do curso (em 2015) em 

                                                   
11 European Credit Transfer and Accumulation System – Sistema Europeu de Acumulação e 
Transferência de Créditos, utilizado nos países da União Europeia. Tomado como referência 
para o sistema de convalidação de créditos na Unesp, segundo a Arex. 
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diante estão cursando a grade de 2000, em que é constituído por disciplinas 

anuais e com vários pré-requisitos, o que já é um impeditivo da 

internacionalização. A grade de 2015 contempla disciplinas semestrais, 

porém ainda com o pré-requisitos.  

Assim, o próprio PPP dificulta a mobilidade internacional, além do que, 

segundo discussões do Conselho de Curso, os cursos da Europa não 

contemplam os requisitos exigidos por estes órgãos no Brasil, já que ainda 

estariam ‘engatinhando’ no processo de assistência social. O ideal seria que 

os alunos procurassem as Instituições de Ensino Superior da América 

Latina, onde as discussões sobre as políticas sociais estão mais avançadas.  

Com relação aos créditos cumpridos em intercâmbio internacional, o 

Conselho de Curso avalia os conteúdos programáticos cursados, de modo a 

analisar a eventual pertinência para convalidação com disciplinas 

obrigatórias. Mesmo se positiva esta validação, os intercambistas 

permaneciam por mais um ano no curso em razão da existência de pré-

requisitos e das não convalidações das disciplinas anuais. 

Já o curso de Graduação em Relações Internacionais, criado em 2002 

e que formou sua primeira turma 2004, passou por muitas alterações 

curriculares: 2003, 2004 e 2010, ou seja, em 13 anos de existência já foi 

reformulado 3 vezes. Isto foi feito para adequação dos componentes 

curriculares com base nas reuniões pedagógicas realizadas anualmente e, 

considerando ainda a falta de uma diretriz curricular do MEC para os cursos 

de Relações Internacionais.  

O perfil do profissional a ser formado pela Unesp no curso de Relações 

Internacionais, conforme descrito no Projeto Pedagógico do Curso pretende 

formar internacionalista, enfatizando a América Latina: 
 
A formação do profissional das Relações Internacionais egresso da 
Unesp-Franca, embora contemple uma perspectiva mundial, 
procurará uma especialização principalmente voltada para a 
compreensão das relações internacionais na América Latina e, mais 
especificamente, na América do Sul, interpretando que é esse o 
horizonte de projeção estratégica e da vocação internacionalista da 
nação brasileira, como claramente expresso no preâmbulo da sua 
Constituição. Por outro lado e acorde com a vocação pacifista 
manifesta nesse mesmo preâmbulo, o profissional que se deseja 
formar deverá possuir a consistência ética, a densidade teórica e a 
capacidade técnica para atuar em diversos campos, como o 
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incremento do comércio internacional, a propagação da cultura 
brasileira, a intervenção humanitária, a resolução de conflitos e a 
formulação de estratégias orientadas pela procura da Paz 
internacional e a isonomia de atores das relações no âmbito 
internacional, especialmente na área de interesse do Brasil (UNESP, 
2012d). 
 

Portanto, muito embora o curso tenha uma linha de pensamento que 

contempla as disciplinas oferecidas na grade obrigatória, algumas 

disciplinas poderão ser cumpridas em intercâmbio internacional sem 

prejuízo das discussões sobre as Relações Internacionais. Ressalte-se 

somente que a ênfase de formação do egresso está na América Latina; como 

então formar estes intercambistas, sendo que, em sua maioria realizam a 

mobilidade na Europa? 

A última reformulação curricular, vigente desde 2010, contempla 

disciplinas que não exigem pré-requisitos, podendo o estudante a qualquer 

momento antecipar disciplinas dos anos posteriores, facilitando assim o 

intercâmbio. Além disto atualmente o Conselho de Curso delibera a 

convalidação dos créditos sem que haja uma correspondência exata com a 

disciplina que seria cursada na FCHS.  

Até o ano de 2008 o CCGRI autorizava ao estudante antecipar as 

disciplinas do semestre letivo em que estaria em intercâmbio, e desta forma, 

no período da ausência o aluno não teria disciplinas a serem cursadas, o que 

facilitaria e muito a este aluno a mobilidade internacional. O CCG 

considerava que as disciplinas efetivamente cursadas no exterior poderiam, 

após a avaliação do Conselho, ser convalidadas com disciplinas obrigatórias, 

haja vista que algumas disciplinas da grade poderiam, sem maiores 

problemas, serem cursadas em outras IES, já que não se trata de legislação, 

apenas de discussões teóricas sobre as Relações Internacionais.  

A partir de 2010, com a publicação da Resolução nº 18/2010 o 

Conselho de Curso entendeu que os créditos cursados em Instituições 

Estrangeiras poderiam, sem prejuízo ao estudante, serem convalidados com 

disciplinas obrigatórias, excluindo as antecipações e dependências. Ou seja, 

uma vez que o aluno de fato tenha cumprido as disciplinas no exterior ele 

poderá convalidá-las. Contudo, observada algumas discrepâncias nas 

convalidações o Conselho discute ainda a possibilidade de retomar as 
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convalidações por disciplina, analisando a disciplina cursada e a disciplina a 

ser convalidada. 

Importante, novamente, observar que as decisões dos órgãos 

colegiados locais interferem sempre na convalidação dos créditos cursados 

em intercâmbio e que tal fato refletirá no perfil do estudante que a Unesp, 

campus de Franca, estará formando. 
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CAPÍTULO 3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 
 

Neste item apresentaremos e analisaremos os dados relacionados a 

mobilidade acadêmica internacional discente ocorrida no campus de Franca 

da Unesp entre 2003 e 2014. 

Foram levantados dados a partir de 2003, tendo em vista que o 

Programa de Intercâmbio Internacional de alunos de graduação da Unesp ter 

se iniciado naquele ano, considerando-se a publicação da Resolução Unesp 

nº 125/2003.  

Foram levantadas, primeiramente, informações nas Atas dos 

Conselhos de Cursos de Graduação para verificação das aprovações dos 

intercâmbios, já que à época não havia um trâmite burocrático linear, o qual 

pudesse ser consultado. Não foram encontrados dados no período de 2003 a 

2005, somente um Ofício da AREX informando aos Conselhos de Cursos de 

Graduação o convênio de cooperação internacional com a Universidade de 

Santiago de Compostela, e que os alunos de graduação aptos ao 

intercâmbio, mediante indicação dos Conselhos, poderiam seguir para esta 

mobilidade. Os dados obtidos nas Atas dos Conselhos de Cursos são as 

aprovações das solicitações dos interessados e uma carta de recomendação 

de intercâmbio, não havendo registro algum no prontuário do aluno, bem 

como no processo de vida escolar. Assim, os dados de 2003 a 2007 foram 

encontrados nestes documentos. 

Somente a partir de 2008 que o campus de Franca se preocupou com 

o modus operandis da mobilidade, tendo em vista um crescimento nas 

solicitações. Então, foram estabelecidas normas internas e burocráticas, 

além de um Manual de Intercâmbio Internacional, elaborado pela então 

coordenadora do Conselho de Curso de Graduação em Relações 

Internacionais, Profª Drª Paula Regina de Jesus Pinsetta Pavarina 

(orientadora), com auxílio da secretária dos Conselhos de Cursos (autora) e 

das instâncias burocráticas da Unesp, como a Seção Técnica Acadêmica 

(STA) e Diretoria Técnica Acadêmica (DTA). Foi formalizado um protocolo 

para os trâmites, a fim de facilitar a aprovação dos Conselhos de Cursos, 

além dos trâmites a serem observados na Congregação e nos Registros 
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Acadêmicos realizados pela Seção Técnica de Graduação, estabelecendo, 

portanto, uma segurança nos dados apresentados pelos estudantes.  

Somente a partir de 2008 encontramos documentos e registros 

acadêmicos nos históricos escolares que pudessem identificar os estudantes 

de graduação que participaram da mobilidade internacional e seu percurso 

acadêmico. 

Ademais, cabe ressaltar que estes trâmites foram estabelecidos na 

Unidade. Até o presente momento não existe um manual de normas e 

procedimentos para o intercâmbio definido pela Unesp, ficando cada 

unidade responsável pela elaboração desta dinâmica no processo.  

A mobilidade internacional é aberta a todos os alunos e docentes, 

sendo, portanto realizado de forma voluntária. E para a realização desta 

mobilidade a Unidade conta com um Escritório de Relações Internacionais 

(ERI), subordinado à Seção Técnica de Apoio à Pesquisa e Extensão 

(STAEPE), sendo responsável pela comunicação entre os interessados em 

realizar a mobilidade, além dos trâmites burocráticos quanto à divulgação 

dos Editais, a documentação dos candidatos interessados, acompanhamento 

dos alunos durante o período de intercâmbio e contato com a Arex e 

coordenadores dos cursos. 

O ERI tem suas funções estabelecidas na Portaria Unesp nº 669/2009, 

que em seu artigo 3º estabelece que “os ERIs estarão vinculados a Assessoria 

de Relações Externas que prestará toda orientação necessária ao bom 

andamento dos trabalhos” (UNESP, 2009, grifo nosso). Entretanto, no 

campus de Franca tem sido sistematicamente realizado pelos Conselhos de 

Cursos de Graduação a elaboração destas orientações, principalmente pelo 

fato de que cada curso possui uma peculiaridade sendo necessário que as 

informações e orientações prestadas aos interessados sejam 

substancialmente relevantes. Além disto o aluno sairá do país levando o 

nome da Universidade, e também precisa de segurança em relação ao 

retorno e a continuidade do seu percurso acadêmico. 

A partir de 2008 e até 2014 os dados foram coletados nos registros 

acadêmicos dos estudantes de graduação. Procurou-se nestes registros um 

conjunto de informações que necessitamos que permitam a análise do 
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processo de internacionalização da IES. Os dados foram coletados por meio 

do instrumento apresentado no Apêndice A. Após a coleta, os dados foram 

tabulados em planilhas elaboradas pela autora, a partir das quais foram 

transformadas em gráficos e tabelas que serão apresentados para melhor 

visualização dos resultados da pesquisa. 

 

3.1 Características da mobilidade acadêmica internacional dos 
estudantes de graduação da Unesp, campus de Franca 

 

Primeiramente serão apresentados os resultados acerca da quantidade 

de alunos que realizaram mobilidade acadêmica internacional no período 

2003-2014 – quantidade total, países de destino e IESs escolhidas – com 

base em dados levantados junto à Seção Técnica de Graduação (STG/FCHS). 

Ressalte-se que não foram encontrados dados acerca do período de 

2003 a 2005. Muito embora esta pesquisa envolva todo o período após a 

aprovação da Resolução Unesp no 125/2003, que dá início ao Programa de 

mobilidade acadêmica internacional no âmbito da Unesp, considera-se que a 

constatação da própria inexistência de rotinas e procedimentos internos à 

FCHS para registro da mobilidade entre 2003 e 2005 um resultado desta 

dissertação. 

Conforme pode se observar no Gráfico 1, em 2006 o número de alunos 

em intercâmbio internacional era muito tímido, quando comparado ao total 

de alunos matriculados nos cursos de graduação da FCHS (representando, 

em termos percentuais, 0,54% do total de alunos matriculados). Em 2013 

este número se eleva para 51 (o que equivale a 2,79% dos alunos 

matriculados), porém em uma evolução não linear, já que os anos com maior 

quantidade de alunos participando de mobilidade internacional ocorreram 

nos anos de 2009, 2012 e 2014, além do próprio ano de 2013. 
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GRÁFICO 1:  Quantidade de alunos regularmente matriculados nos cursos 
de graduação e quantidade de alunos em intercâmbio 
internacional, por ano. Unesp, campus de Franca, 2006-
2014. n=266. 
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Fonte: Elaborado por Orlinéya Maciel Guimarães, com base em dados 
obtidos junto à Seção Técnica de Graduação (STG/FCHS).  

 
Em termos percentuais, a relevância da mobilidade discente se altera. 

Muito embora em 2009 tenham sido encaminhados 29 alunos para 

intercâmbio no exterior, o percentual é baixo (somente 1,67% do total de 

alunos), dado que o número total de alunos matriculados naquele ano foi 

inferior ao de 2010. Já no ano de 2011 foram encaminhados 19 alunos para 

mobilidade internacional, porém este número, em termos percentuais, 

representa somente 1,05% do total de alunos matriculados. A diferença no 

total de alunos regularmente matriculados na FCHS ocorre porque há 

estudantes que não finalizam o curso no prazo regulamentar (quatro anos 

nos cursos de História, Serviço Social e Relações Internacionais e cinco anos, 

no caso de Direito).  

Observando o Gráfico 2, veremos a dispersão dos estudantes que 

realizaram intercâmbio internacional entre 2006 e 2014, em função do curso 

de graduação. O curso de História encaminhou dez estudantes para realizar 

cursos no exterior e o de Serviço Social, nove. O curso de Direito 

encaminhou 61 estudantes para o exterior. Já o curso de Relações 

Internacionais enviou 186 alunos e que este número é recorrentemente 

crescente, tendo em vista um aumento considerável entre os anos de 2008 e 

2012, em que o número de intercambistas praticamente dobrou.  
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O curso de Direito, que em 2006 enviou apenas 2 alunos, em 2013 

enviou 18 alunos. Já o curso de Relações Internacionais em 2006, com 5 

alunos e em 2013 com 36 alunos teve um aumento considerável no número 

de intercâmbios. Os cursos de Serviço Social e História possuem quantidade 

de intercambistas pouco oscilante. O Curso de História, por sua vez, não 

enviou alunos em intercâmbio nos anos de 2006 e 2011, e o de Serviço 

Social entre 2010 e 2012. O número máximo de estudantes em intercâmbio 

internacional nestes dois cursos, por ano, foi de dois alunos. Mesmo com 

números reduzidos, estes cursos têm se empenhado para estimular os 

alunos a realizarem parte dos seus estudos no exterior. 

 

GRÁFICO 2:  Quantidade de alunos em intercâmbio internacional, por 
curso de graduação, por ano. Unesp, campus de Franca, 
2006-2014. n=266. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado por Orlinéya Maciel Guimarães, com base em dados obtidos 
junto à Seção Técnica de Graduação (STG/FCHS). 
 

Uma das dificuldades aventadas para a baixa realização de 

intercâmbio internacional pelos estudantes do curso de Serviço Social é o 

fato da grade curricular possuir disciplinas anuais e com muitos pré-

requisitos. A realização de intercâmbio semestral implica na reprovação de 

uma ou mais disciplinas anuais. Sem esta aprovação e dada a existência de 

uma sequência de disciplinas com pré-requisitos, do primeiro ao quarto ano, 

o estudante tem o seu percurso acadêmico ‘travado’. Assim, a realização de 

intercâmbio provoca, em termos práticos, a necessidade de expansão do 
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prazo para integralização do curso em, no mínimo, um ano. Além disto, há a 

questão socioeconômica, tendo em vista os gastos envolvidos com a 

permanência na FCHS por mais um ano e o fato de postergar a entrada no 

mercado de trabalho.  

Outras questões são relacionadas ao curso de História. A mobilidade 

acadêmica poder ser realizada a partir do 2º ano do curso; por outro lado há 

a exigência dos estágios obrigatórios para a formação no âmbito da 

Licenciatura a partir do 3º ano do curso, bem como a carga horária de 

disciplinas pedagógicas exigidas. Ainda há de se considerar a preocupação 

do estudante em se candidatar para lecionar disciplinas na rede estadual de 

ensino, que ocorre sempre no início de cada ano letivo, e o interesse 

manifesto dos estudantes em ingressar na carreira de professor de Ensino 

Médio. Somados estes três fatos, o intercâmbio internacional pode ficar em 

segundo plano já que não há mecanismos ou, ao menos, propostas de 

integração de que os estudos realizados no exterior sejam compatíveis com 

as atividades tanto curriculares como extracurriculares necessárias para 

formação na FCHS.  

Quanto aos países mais visitados, por meio do Gráfico 3 pode-se 

observar que os estudantes do campus de Franca da Unesp realizaram 

intercâmbio acadêmico em 35 IESs de 15 países. Considerando que a Unesp 

possui convênios com 388 instituições de ensino superior em 59 países,12 a 

mobilidade internacional no campus de Franca é bastante concentrada. Os 

principais destinos foram Espanha e Portugal. Com quantidade 

expressivamente menor de estudantes recepcionados, aparece em terceiro 

lugar a França, seguida de Argentina e Alemanha e Canadá. Itália e México 

receberam menos de dez estudantes ao longo dos oito anos considerados. 

 

                                                   
12 Conforme levantamento feito pela autora. 
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GRÁFICO 3: Quantidade de alunos em intercâmbio internacional, por país 
de destino. Unesp, campus de Franca, 2006-2014. n=266. 

 
Fonte: Elaborado por Orlinéya Maciel Guimarães, com base em dados obtidos 
junto à Seção Técnica de Graduação (STG/FCHS). 
 

A preferência por Portugal e Espanha pode estar relacionada à 

familiaridade com o idioma ou à proximidade linguística, no caso do 

espanhol, além da tradição das IESs de destino. Os primeiros intercambistas 

do campus de Franca dirigiram-se à Universidade de Santiago de 

Compostela, na Espanha, uma das primeiras instituições a estabelecer 

convênio para mobilidade estudantil com a Unesp. Além deste fato, Portugal 

possui 18 IESs conveniadas com a Unesp para realizar intercâmbio 

internacional e Espanha mais de 30, tornando as opções de escolha de 

cursos e disciplinas a serem realizadas no exterior mais amplas.  

Há também o convênio com 18 IESs alemãs com a Unesp, o que pode 

justificar a relevância deste país na preferência dos estudantes, sendo o 

principal destino a Universidade Técnica de Dresden (Technische Universität 

Dresden), uma tradicional universidade com mais de 200 anos de existência 

e uma das mais antigas da Alemanha, seguida pela Universidade de 

Regensburg. 

Curiosamente, os países da América Latina, enquanto destino de 

intercâmbio internacional, têm pouca preferência por parte dos estudantes. 

O destaque ocorre somente com relação à Argentina, que quase empata com 
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a Alemanha e Canadá. Já o México e o Chile foram destino de quatro alunos 

cada e a Bolívia a escolha de somente um intercambista. Pode-se justificar 

este fato pelo relativo baixo número de convênios estabelecidos entre as IESs 

localizadas nestes países e a Unesp: oito convênios no Chile e somente um 

na Bolívia. Também pode-se pensar também no maior interesse dos 

intercambistas pelas universidades europeias em detrimento das 

universidades latino-americanas. Tal fato é notável, tendo em vista que os 

cursos de graduação da FCHS têm um viés mais voltado para América 

Latina – como, por exemplo, o curso de Serviço Social, em que as discussões 

sobre a profissão na América Latina são consideradas mais adiantadas do 

que as realizadas na Europa, e o curso de Relações Internacionais, que 

possui uma ênfase curricular na América Latina, possuindo disciplinas tais 

como em seu currículo possui disciplinas como História da América e 

Política Externa: Mecanismos de Integração da América Latina. 

Considerando somente os cinco principais países para onde dirigiram-

se os estudantes da FCHS, apresenta-se no Gráfico 4 as IESs de destino. 

Observa-se que a Universidade de Santiago de Compostela (USC) na 

Espanha é a primeira na preferência dos estudantes (80 alunos), em 

segundo lugar aparece a Universidade do Minho (UMinho) em Portugal (47 

alunos) seguida pela Université Charles de Gaulle – Lille 3 (21) e após a 

Universidade de Coimbra com 10 alunos. Na Argentina a instituição 

preferencial é a Universidade de Buenos Aires (Universidad de Buenos Aires) 

e na Alemanha empata preferência entre a Universidade Técnica de Dresden 

(Technische Universität Dresden) e a Universidade de Regensburg. 
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GRÁFICO 4: Quantidade de alunos em intercâmbio internacional, por país e 
IES de destino. Unesp, campus de Franca, 2006 a 2014. 
n=214. 

 
Observações: USC = Univ. Santiago de Compostela; Vasco = Univ. País Vasco; UTL 
= Univ. Técnica de Lisboa; ISCTE-IUL = Instituto Universitário de Lisboa; CDG-Lille 
= Université Charles de Gaulle – Lille; e UBA = Universidad de Buenos Aires.   
Fonte: Elaborado por Orlinéya Maciel Guimarães, com base em dados obtidos junto 
à Seção Técnica de Graduação (STG/FCHS). 

 
Nos casos de França e Espanha os intercâmbios internacionais 

concentram-se em uma instituição; já nos outros três países a preferência 

fica mais dispersa entre as IESs conveniadas com a Unesp.  

Na Argentina são oito as IES visitadas: Universidad de Buenos Aires 

(UBA), Universidad Nacional de Rosario (UNR), Universidad Nacional de 

Córdoba (UNC), Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad 

Nacional de La Plata (UNLP), Universidad Del Cuyo (UDC) e Universidad 

Nacional del Litoral (UNL). Em Portugal, os estudantes destinam-se a seis 

instituições: Universidade do Minho (UMinho), Universidade de Coimbra 

(UC), Universidade do Porto (UP), Universidade de Évora, Instituto 

Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) e Universidade Técnica de Lisboa (UTL). 

A decisão pela IES de destino pode estar diretamente ligada não só à 

questão geográfica, linguística ou cultural, como também à identificação com 

as disciplinas ofertadas e a intenção de estudos do aluno. Para investigar se 

há preferências de destino para intercâmbio internacional (IES e país) em 
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função do curso de graduação realizado no campus de Franca da Unesp, foi 

organizada a Tabela 1. 

Na Tabela 1 podemos observar que a única instituição que recebeu 

alunos de todos os cursos da FCHS foi a Universidade de Santiago de 

Compostela (USC) na Espanha. Aliás, a IES é destino principal de três dos 

quatro cursos do campus (História, Direito e Serviço Social) e um dos mais 

destacados também para os estudantes do curso de Relações Internacionais. 

No caso do curso de Direito, no período analisado são 23 alunos 

enviados à USC; em seguida a preferência é pela Universidade de Coimbra 

(14 alunos) e do Porto (6), ambas em Portugal, pela Universidade de Sevilla, 

também na Espanha (4 alunos) e somente dois escolheram a Université 

Charles de Gaulle – Lille 3. Os outros demais estudantes do curso que 

realizaram intercâmbio o fizeram cada um em uma IES. 

O destino preferencial dos acadêmicos do curso de História também é 

a USC (5). Dois estudantes realizaram intercâmbio acadêmico na 

Universidade de La Plata, Argentina e os outros três foram para Portugal 

(Instituto Universitário de Lisboa, Universidade do Minho e do Porto). 

Também no curso de Serviço Social a preferência é pela USC (7 estudantes) e 

somente um estudante realizou intercâmbio internacional na Universidade 

Técnica de Lisboa e outro na Universidade de Évora. 

Por fim, as preferências do curso de graduação em Relações 

Internacionais são bastante dispersas. Muito embora haja algum tipo de 

concentração na Universidade do Minho (Portugal), na USC e na 

Universidade Charles-de-Gaulle – Lille 3 (França), verifica-se a realização de 

intercâmbio acadêmico em 37 IESs diferentes em 15 países diferentes. 

Ocorre uma ligeira concentração de intercâmbios na Universidade de 

Coimbra e do Porto (Portugal), Universidade Técnica de Dresden (Alemanha), 

Universidad de Buenos Aires (Argentina), Universidade de New Brunswick 

(Canadá) e a Universidade de Tor Vergata (Itália).  
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TABELA 1: Quantidade de alunos em intercâmbio internacional, por país e 
IES de destino e curso de graduação. Unesp, campus de 
Franca, 2006 a 2014. n=266. 

País e IESs de destino/Curso Direito História S. Social Rel. Inter. Total 
Alemanha / Albstadt-Sigmaringen    2 2 
Alemanha / Dresden    7 7 
Alemanha / Regensburg 1   3 4 
Argentina / Buenos Aires 1   4 5 
Argentina / Córdoba 1    1 
Argentina / Del Cuyo 1    1 
Argentina / Del Noroeste    2 2 
Argentina / Del Litoral    2 2 
Argentina / Provincia de Hidalgo    1 1 
Argentina / La Plata  2   2 
Argentina / Rosário    1 1 
Bolívia / Mayor de San Andrés    1 1 
Canadá / St. George    1 1 
Canadá / Montreal    2 2 
Canadá / New Brunswick    5 5 
Canadá / Regina    3 3 
Canadá / Toronto 1   1 2 
Chile / Santiago    4 4 
Espanha / Deusto    2 2 
Espanha / País Vasco    1 1 
Espanha / Salamanca    2 2 
Espanha / Sevilla 4   1 5 
Espanha / USC 23 5 7 46 81 
EUA / Georgia 1   1 2 
EUA / Murray 1    1 
Finlândia / Tampere    1 1 
França / CDG-Lille 3 2   19 21 
França / ISC Paris School 1   2 3 
França / Lyon 1    1 
Inglaterra / Durham 1    1 
Itália / Di Torino    1 1 
Itália / Tor Vergata    5 5 
Japão / Hakuoh    1 1 
Japão / Tenri 1    1 
México / Iberoamericana    2 2 
México / Anáhuac    2 2 
Portugal / Algarve   1  1 
Portugal / Coimbra 14   6 20 
Portugal / Évora    2 2 
Portugal / ISCTE-IUL  1   1 
Portugal / Minho 1 1  45 47 
Portugal / Porto 6 1  3 10 
Portugal / UTL   1 3 4 
Suécia / Lund    1 1 
Suécia / Södertörn    1 1 
Total por curso 61 10 9 186 266 

Fonte: Elaborado por Orlinéya Maciel Guimarães, com base em dados obtidos junto à Seção 
Técnica de Graduação (STG/FCHS). 
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Podemos observar que as escolhas do país e da IES de destino ficam 

por conta dos estudantes, muitas vezes sem a devida análise do perfil 

acadêmicos destas instituições, bem como um acompanhamento das 

atividades relacionadas com o Projeto Político Pedagógico do Curso. 

 

3.2 Convalidação de créditos cursados em intercâmbio acadêmico no 
exterior no histórico escolar dos estudantes da FCHS 
 

Um importante aspecto a ser analisado com relação à mobilidade 

internacional é o impacto na vida acadêmica do estudante da FCHS. O 

aproveitamento dos componentes curriculares cursados em intercâmbio 

depende do entendimento e da aprovação por parte do Conselho de Curso de 

Graduação ao qual o estudante está vinculado, portanto o impacto da 

mobilidade internacional será diretamente relacionado a este fato. Os quatro 

cursos da FCHS têm visões e concepções diferentes a respeito da 

contribuição do intercâmbio internacional à vida estudantil, o que também 

se reflete no processo de convalidação de créditos, descrito a seguir. As 

Tabelas 2 a 5 sintetizam o processo de convalidação de créditos cursados em 

intercâmbio internacional para os estudantes do FCHS, tendo sido 

destacados os aproveitamentos em termos de disciplinas obrigatórias e 

optativas. 

Inicialmente destaca-se o processo de convalidação de créditos 

ocorrido no curso de Graduação em História, conforme Tabela 2. 
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TABELA 2: Número de créditos cursados em intercâmbio internacional e 
convalidações de créditos em disciplinas da FCHS. Curso de 
História, Unesp, campus de Franca, 2007 a 2013.  

 

*Alunos não apresentaram histórico escolar e não solicitaram convalidação dos créditos. 
Fonte: Elaborado por Orlinéya Maciel Guimarães, com base em dados obtidos junto à Seção 
Técnica de Graduação (STG/FCHS). 

 

Conforme Tabela 2, podemos observar que a maioria das 

convalidações de créditos cursados em intercâmbio pelos estudantes do 

curso de História ocorreu junto a disciplina optativas. Apenas um estudante 

conseguiu convalidar créditos com uma disciplina obrigatória no ano de 

2007. Dois estudantes não solicitaram aproveitamento de créditos e é por 

isto que não houve convalidações para um intercâmbio realizado em 2012 e 

outro em 2013.  

Deste modo destaca-se que o curso de História tem como praxe a 

convalidação de créditos cursados em intercâmbio tão somente com as 

disciplinas optativas para que não haja prejuízo na qualidade do curso. É 

notório que, como consequência deste entendimento, o estudante em 

intercâmbio provavelmente permanecerá por mais um ou dois semestres na 

Unesp, tendo em vista, inclusive, a necessidade de se formar integralmente 

na modalidade Licenciatura, cumprindo as disciplinas de caráter pedagógico. 

Observa-se na Tabela 3 a síntese das deliberações quanto à 

convalidação de créditos realizada pelo curso de Graduação em Direito. 

 

Ano de realização 
do intercâmbio  

Número de 
Créditos 
Cursados 

Convalidação com 
Disciplinas 
Optativas 

Convalidação com 
Disciplinas 
Obrigatórias 

2007 (1 aluno) 16 12 4 
2008 (1 aluno) 8 8 - 
2009 (1 aluno) 11 8 - 
2010 (1 aluno) 12 12 - 
2010 (1 aluno) 12 12 - 
2012 (1 aluno) 16 12 - 
2012* (1 aluno)  - -  - 
2013 (1 aluno) 6 4 - 
2013* (1 aluno)  -  - - 
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TABELA 3: Número de créditos cursados em intercâmbio internacional e 
convalidações de créditos em disciplinas da FCHS. Curso de 
Direito, Unesp, campus de Franca, 2006 a 2013. 

 
Ano de realização 
do intercâmbio* 

Número de 
Créditos 
Cursados 

Convalidação 
com Disciplinas 

Optativas 

Convalidação com 
Disciplinas 
Obrigatórias 

2006 (2 alunos) 20 10 - 
2007 (7 alunos) 13 8 - 
2008 (12 alunos) 20 20 - 
2009 (2 alunos) 12 12 - 
2010 (5 alunos) 18 5 - 
2011 (2 alunos) 24 11 6 
2012 (7 alunos) 20 12 11 
2013 (18 alunos) 18 7,5 9 
*Por se tratar de um número expressivo de intercambistas a cada ano, fizemos a média dos 
créditos cursados, bem como das convalidações de créditos obtidas, em função do número 
de intercambistas. 
Fonte: Elaborado por Orlinéya Maciel Guimarães, com base em dados obtidos junto à Seção 
Técnica de Graduação (STG/FCHS). 
 

O ensino das especificidades da legislação brasileira justificava o 

aproveitamento dos créditos cursados em intercâmbio internacional somente 

com disciplinas optativas até o ano de 2010. Após esta data houve uma 

mudança no entendimento do Conselho de Curso e observa-se que os 

estudantes conseguiram convalidações expressivas com disciplinas 

obrigatórias. Sabe-se, entretanto, que a partir de 2014 as convalidações de 

créditos cumpridos no exterior somente serão validadas caso as disciplinas 

cursadas tenham aderência às disciplinas efetivamente ofertadas na grade 

curricular da FCHS, caso contrário, somente com optativas. 

Já o curso de Graduação em Serviço Social, conforme dados 

apresentados na Tabela 4, realiza o aproveitamento dos créditos cursados 

em intercâmbio majoritariamente com disciplinas optativas. Conforme já 

ressaltado, a existência de disciplinas anuais – ao contrário dos três outros 

cursos, que têm disciplinas semestrais – e de pré-requisitos, que vinculam 

uma disciplina à outra, às vezes do primeiro ao quarto ano do curso, 

justificam esta postura do Conselho de Curso. 
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TABELA 4: Número de créditos cursados em intercâmbio internacional e 
convalidações de créditos em disciplinas da FCHS. Curso de 
Serviço Social, Unesp, campus de Franca, 2006 a 2013. 

Ano de realização 
do intercâmbio 

Número de 
Créditos 
Cursados 

Convalidação 
com Disciplinas 

Optativas 

Convalidação com 
Disciplinas 
Obrigatórias 

2006 (1 aluno) 22,5 - 16 
2006 (1 aluno) 28,5 4 12 
2007 (1 aluno) 24 8 28 
2008 (1 aluno) 33 12 28 
2008 (1 aluno) 18 - 12 
2009 (1 aluno) 20 16 - 
2009 (1 aluno) 19,5 16 - 
2013* (1 aluno) 24 - - 
* A aluna apresentou o Histórico Escolar, porém solicitou que não fossem convalidados os 
créditos cumpridos em intercâmbio. 
Fonte: Elaborado por Orlinéya Maciel Guimarães, com base em dados obtidos junto à Seção 
Técnica de Graduação (STG/FCHS). 

 

Por fim, pode-se observar no curso de Graduação em Relações 

Internacionais as convalidações de créditos cursados em intercâmbio com 

disciplinas obrigatórias é superior aos demais cursos, conforme síntese 

apresentada na Tabela 5. 

 
TABELA 5:  Número de créditos cursados em intercâmbio internacional e 

convalidações de créditos em disciplinas da FCHS. Curso de 
Relações Internacionais, Unesp, campus de Franca, 2006 a 
2013. 

Ano de realização 
do intercâmbio* 

Número de 
Créditos 
Cursados 

Convalidação com 
Disciplinas 
Optativas 

Convalidação 
com Disciplinas 

Obrigatórias 
2006 (5 alunos) 20 11,5 7,5 
2007 (6 alunos) 32 10 9,5 
2008 (16 alunos) 20 10,8 11 
2009 (23 alunos) 22,8 10,8 4,4 
2010 (17 alunos) 21 7 5 
2011 (17 alunos) 18 1 15 
2012 (34 alunos) 18 3, 2 13 
2013 (30 alunos) 18 3 15 
*Por se tratar de um número expressivo de intercambistas a cada ano, fizemos a média dos 
créditos cursados, bem como das convalidações de créditos obtidas, em função do número 
de intercambistas. 
Fonte: Elaborado por Orlinéya Maciel Guimarães, com base em dados obtidos junto à Seção 
Técnica de Graduação (STG/FCHS). 
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Observa-se que a partir de 2011 o número médio de créditos cursados 

pelos estudantes de Relações internacionais teve uma queda. 

Também se observa que houve uma alteração no entendimento do 

Conselho de Curso quanto ao aproveitamento de créditos, em função da 

alteração nas normas de intercâmbio da Unesp. Entre os anos de 2006 e 

2009 o aproveitamento de créditos era feito com disciplinas optativas, 

majoritariamente. Após este ano, a convalidação de créditos cursados no 

exterior passou a ser com disciplinas obrigatórias, em sua maioria. 

 

3.3 Perfil socioeconômicos dos alunos da Unesp, campus de Franca, que 
realizaram mobilidade acadêmica internacional 

 

Foi possível estabelecer o perfil socioeconômico dos da Unesp, campus 

de Franca, que realizaram intercâmbio acadêmico internacional por meio da 

análise dos dados fornecidos pela Fundação para o Vestibular da 

Universidade Estadual Paulista (VUNESP). Personalidade jurídica de direito 

privado e sem fins lucrativos, a principal função da Vunesp é planejar, 

organizar, executar e supervisionar o concurso Vestibular da Unesp e neste 

processo também coleta, organiza e analisa dados estatísticos relativos aos 

alunos ingressantes nos cursos de graduação da Unesp. 

Assim, foram utilizados os dados disponibilizados pela Vunesp,13 

coletados quando do preenchimento da inscrição para o processo vestibular. 

Ainda que represente a situação socioeconômica do estudante alguns anos 

antes da realização do intercâmbio internacional, algumas questões não 

mudam (tais como o fato do estudante ter cursado seus estudos em escola 

pública ou da rede privada) e outras pouco alterariam em espaço de tempo 

tão curto (p.ex. renda familiar ou escolaridade dos pais). 

Realizaram intercâmbio acadêmico no exterior 266 alunos 

regularmente matriculados na FCHS no período 2003-2014. Entretanto não 

foi possível obter as informações socioeconômicas dos estudantes que 

realizaram intercâmbio no ano de 2014 que, portanto, ficaram fora da 

                                                   
13 Conforme solicitação feita pela autora à Vunesp, sendo os estudantes identificados pelo 
Código de Pessoa Física (CPF). 
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análise deste item. Assim, parte-se da análise das informações 

socioeconômicas prestadas por 222 intercambistas no período 2003-2013. 

Também foram desconsiderados da análise 6 alunos intercambistas que 

ingressaram na Unesp pelo processo de transferência externa, não tendo, 

portanto, respondido à pesquisa da Vunesp.  

Do total de 216 alunos intercambistas ingressantes pelo concurso 

vestibular, acrescentamos que somente a partir de 2010 o questionário 

tornou-se obrigatório e, portanto, temos um contingente de 15 alunos que 

também não o responderam e, portanto, não foram considerados nesta 

dissertação. Deste modo, este trabalho considera os dados de no máximo 

201 dos 216 intercambistas do período de 2003 a 2013, o que corresponde a 

81,20% do total de estudantes que realizaram intercâmbio no exterior. 

Considerando os dados socioeconômicos gerais obtidos, poderemos 

verificar no Gráfico 5 que a moda para as alunas que realizaram intercâmbio 

é de 20 anos (41 alunas); já a moda dos alunos, é a idade de 20 anos (33 

alunos).  

GRÁFICO 5: Quantidade de alunos em intercâmbio internacional, por idade 
de realização do intercâmbio. Unesp, campus de Franca, 2006 
a 2013. n=216. 

 
Fonte: Elaborado por Orlinéya Maciel Guimarães, com base em dados obtidos 
junto à Seção Técnica de Graduação (STG/FCHS). 
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A faixa etária entre 20 e 22 anos concentra a maior parte dos 

intercambistas; idades acima ou abaixo desta faixa o número de 

intercambistas cai bastante. Podemos perceber, portanto, que a idade que 

corresponde, teoricamente, à matrícula no 6º semestre dos cursos de 

graduação corresponde também àquela em que há maior procura pela 

mobilidade internacional. 

Curiosamente há predominância de mulheres entre os intercambistas 

– são 127 moças e somente 89 rapazes.  

Quanto à origem familiar, ou seja, a região de origem da família do 

estudante quando este realizou o exame vestibular, obtém-se os dados são 

sumarizados no Gráfico 6: 

GRÁFICO 6: Quantidade de alunos em intercâmbio internacional, por região 
de origem da família. Unesp, campus de Franca, 2006 a 2013. 

n=201. 

 

Observação: Região 1: Interior do Estado de São Paulo; Região 2: Região 
metropolitana de São Paulo; Região 3: Litoral de São Paulo; Região 4: 
Capital de Outro Estado; e Região 5: Interior de Outro Estado. 
Fonte: Elaborado por Orlinéya Maciel Guimarães, com base em dados 
obtidos junto à Vunesp. 

 

Considerando, portanto, os dados apresentados no Gráfico 3, pode-se 

verificar que 133 alunos, ou seja, a maioria é originária do interior do Estado 

de São Paulo e somente 3 do litoral, e 38 da região metropolitana de São 
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Paulo, somando um total de 173 alunos do Estado e apenas 27 alunos de 

outros estados. 

No Gráfico 7 pode-se observar que a maior parte dos intercambistas 

realizou tanto o ensino fundamental como o médio em escolas da rede 

privada de ensino. 

 
GRÁFICO 7: Quantidade de alunos em intercâmbio internacional, por tipo de 

escola de Ensino Fundamental e Médio. Unesp, campus de 
Franca, 2006 a 2013. n=199 (EF) e n=202 (EF) 

 
Fonte: Elaborado por Orlinéya Maciel Guimarães, com base em dados 
obtidos junto à Vunesp. 
 

Outra observação importante é a de que, entre os intercambistas, 

parte dos estudantes que realizaram ensino fundamental totalmente em 

escola pública migraram para a rede privada para realizar o ensino médio. 

No Gráfico 8 podemos observar o preparo do estudante quando do 

vestibular, considerando o contato com a língua estrangeira (inglês) antes do 

ingresso na Universidade, o que pode ter sido um facilitador para que o 

estudante fizesse intercâmbio internacional. 
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GRÁFICO 8: Quantidade de alunos em intercâmbio internacional, por estudo 
de idioma estrangeiro. Unesp, campus de Franca, 2006 a 2013. 
n=200. 

 
Fonte: Elaborado por Orlinéya Maciel Guimarães, com base em dados 
obtidos junto à Vunesp. 
 

Observando o Gráfico 8, podemos perceber que 175 dos estudantes 

que realizaram intercâmbio no exterior tiveram contato com curso(s) de 

línguas estrangeiras, 167 concomitantemente ao Ensino Médio e 8 somente 

em cursos de idiomas. Apenas 3 declararam não ter tido contato com língua 

estrangeira. Somente 22 aprenderam idiomas somente no Ensino Médio, não 

tendo realizado curso de línguas. 

Quanto à escolaridade dos pais, conforme Gráfico 9, observamos que 

metade dos intercambistas possuem pais e/ou mães com nível superior 

completo. Bem distante deste quantitativo estão pais e/ou mães com nível 

superior incompleto e nível médio completo. Poucos pais e/ou mães de 

intercambistas possuem somente estudos fundamentais.  
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GRÁFICO 9: Quantidade de alunos em intercâmbio internacional, por 
escolaridade do pai/ mãe/ responsável. Unesp, campus de 
Franca, 2006 a 2013. n=181 (pais) e n=188 (mães) 

 
Fonte: Elaborado por Orlinéya Maciel Guimarães, com base em dados 
obtidos junto à Vunesp. 

 

Quanto à profissão dos pais, o questionário da Vunesp apresenta 

várias alternativas, sumarizadas em grupos, em função de especificidades 

profissionais. Assim, ao tabularmos os dados encontramos a ocupação dos 

pais e/ou mães dos alunos que realizaram intercâmbio, conforme Gráfico 

10.  

Em sua maioria os pais de intercambistas são profissionais liberais, 

professores ou técnicos de nível superior. Há também grande incidência de 

proprietário ou administrador de pequenos negócios. Considerando 

especificamente as mães de intercambistas, nota-se que grande parte não 

exerce atividade profissional remunerada. 
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GRÁFICO 10: Quantidade de alunos em intercâmbio internacional, por 
profissão do pai/ mãe/ responsável. Unesp, campus de 
Franca, 2006 a 2013. n=201 (pais) e n=202 (mães) 

 
Observação: Grupo 1: Proprietário ou administrador de grande ou média 
empresa; Grupo 2: Proprietário ou administrador de pequeno negócio; Grupo 3: 
Profissional liberal, professor ou técnico de nível superior; Grupo 4: Técnico de 
nível médio; Grupo 5: Operário com pouca qualificação; e Grupo 6: Não exerce 
atividade remunerada. 
Fonte: Elaborado por Orlinéya Maciel Guimarães, com base em dados obtidos 
junto à Vunesp. 
 

Quanto à renda familiar, sumarizada no Gráfico 11, é possível verificar 

que a renda familiar dos estudantes que participaram da mobilidade 

internacional está concentrada entre 5 a 9,9 salários mínimos. Contudo, há 

um grande contingente na faixa dos 20 salários mínimos ou mais e apenas 

10 estudantes mencionaram renda familiar inferior a 2 salários mínimos. 
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GRÁFICO 11: Quantidade de alunos em intercâmbio internacional, por 
renda familiar (em salários mínimos). Unesp, campus de 
Franca, 2006 a 2013. n=194 

 

Fonte: Elaborado por Orlinéya Maciel Guimarães, com base em 
dados obtidos junto à Vunesp. 

 

O perfil do intercambistas internacional do campus de Franca, 

conforme descrito por este trabalho, é bastante claro. A mobilidade 

internacional é realizada por estudantes cujas famílias com condições 

pregressas favoráveis. Isto porque percebe-se que o intercambista estudou 

em escolas da rede privada, tanto no ensino fundamental como médio e já 

ingressou na Unesp com conhecimento prévio de idiomas, realizado 

concomitantemente ao ensino médio. Também se vincula a realização de 

intercâmbio a estudantes pertencentes a famílias com condições financeiras 

para suportar os custos desta mobilidade internacional. Isto porque 

considerando aspectos familiares, os pais e/ou mães têm nível superior 

completo e exercem a profissão de profissional liberal, professor ou técnico 

de nível superior. A renda familiar do intercambista é elevada – entre 5 a 20 

salários mínimos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A abordagem qualitativa foi enriquecedora, pois os levantamentos de 

dados realizados trouxeram à tona dados concretos acerca do processo de 

mobilidade acadêmica internacional ocorrida na FCHS, possibilitando 

identificar não só o perfil dos intercambistas, mas também a forma como a 

internacionalização é conduzida no âmbito da Unesp. Respondeu às 

questões previstas, que motivaram este estudo, ou seja, como é conduzida a 

internacionalização no âmbito da Unesp e de que forma esta pode contribuir 

para o percurso acadêmico dos estudantes, redesenhando o universo da 

mobilidade de forma concreta.  

A internacionalização trata de um processo em que há necessidade do 

envolvimento de todos os atores das Instituições de Ensino Superior, uma 

vez que a internacionalização não pode ficar apenas no âmbito elitista com 

um ar separatista. Ainda existem algumas barreiras a serem transpostas, 

tais como o próprio preconceito e a falta do envolvimento ou conhecimento 

de toda estrutura da IESs, conforme sintetiza Bucci (1997) 
Em grande parte, porém, o sucesso da política pública, qualquer que 
seja ela, está relacionado com a qualidade do processo 
administrativo que precede a sua realização e que a implementa. As 
informações sobre a realidade a transformar, a capacitação técnica e 
a vinculação profissional dos servidores públicos, a disciplina dos 
serviços públicos, enfim, a solução dos problemas inseridos no 
processo administrativo, com o sentido lato emprestado à expressão 
pelo direito americano, determinarão, no plano concreto, os 
resultados da política pública como instrumento de desenvolvimento 
(BUCCI, 1997, p.97). 

 

Ainda há de se destacar a falta de recursos financeiros institucionais 

para apoiar a mobilidade acadêmica. Os convênios existentes entre a Unesp 

e IESs estrangeiras isentam o estudante do pagamento de taxas 

educacionais na universidade de destino. Porém todos os demais gastos com 

o intercâmbio correm por conta do intercambista e de sua família. O número 

de bolsas para mobilidade internacional atualmente oferecidas pela Arex é 

muito reduzido – são cinco bolsas em função para a área de Humanas com 

concorrência de todos alunos da Unesp. 
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Há também a necessidade de definição de uma política que consiga 

abarcar todas as questões necessárias em uma linha consonante com os 

propósitos da internacionalização da IES definidas em seu PDI. 

Outra preocupação latente é a questão da qualidade do que se está 

aprendendo no exterior e sendo convalidado na FCHS. Uma vez que não há 

uma avaliação sistemática das propostas pedagógicas das IESs de destino, a 

mobilidade internacional pode não estar ocorrendo, na realidade, em 

consonância com o perfil do profissional a ser formado. Ademais, destaca-se 

que um dos problemas da internacionalização é justamente a falta de diálogo 

entre a legislação brasileira em relação à construção dos Projetos Políticos 

Pedagógicos e a internacionalização de fato, ou seja, como garantir a 

qualidade do que se está aprendendo, pedagogicamente, no exterior com o 

que se pretende ensinar nas IESs brasileiras? Como internacionalizar um 

currículo engessado pelas leis brasileiras, ditadas pelos órgãos de classe que 

fiscalizam a prática profissional? De fato, há um desafio muito grande pela 

frente em relação a esta questão, sobretudo de adequação dos currículos.  

Além deste, ressalte-se que o tripé que sustenta a universidade 

‘ensino, pesquisa e extensão’ também não está sendo considerado no âmbito 

da internacionalização, contemplando uma das futuras recomendações de 

pesquisa descritas por Miura (2006). Ou seja, a internacionalização 

enquanto teoria e prática necessita ainda de várias adequações, uma vez que 

a política de mobilidade está entrelaçada com as questões políticas e 

econômicas do país, mas, contudo, distante das questões pedagógicas. 

A pesquisa demonstrou que o processo de internacionalização do 

ensino superior passa por mudanças constantes a fim de estabelecer este 

alinhamento. Constata-se, contudo, que há inúmeras barreiras que limitam 

e condicionam estas mudanças e que muitas das vezes não é possível atingir 

os objetivos apenas com normativas internas, que é preciso envolver, 

inclusive, os órgãos de classe e o próprio MEC e os Conselhos Estaduais 

para se chegar em um consenso em torno do tema. 

No que se refere especificamente à mobilidade, constatou-se que as 

adequações realizadas no âmbito da Unesp, no sentido deste alinhamento 

ainda não atendem à demanda da internacionalização. Mesmo que a 
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universidade tenha se preocupado com a existência de uma estrutura para o 

atendimento da demanda por mobilidade, encontramos falhas que podem 

não estar diretamente ligadas ao processo de internacionalização, ou seja, 

falhas estruturais e históricas em relação à estrutura organizacional – 

lidando, por exemplo, com o despreparo de docentes e servidores – 

necessitando, portanto, uma maior capacitação de quem está diretamente 

ligado a este papel. Além disto, a própria política econômica e a precarização 

da Universidade em relação à contratações e remanejamento de servidores 

na Instituição podem estar diretamente ligadas a esta falha estrutural.  

Portanto, mesmo se reconhecendo a importância da 

internacionalização para a visibilidade da IESs e a priorização desta no 

âmbito interno da Universidade, depara-se com uma política que também 

sofre em face ao projeto político neoliberal, que propaga a minimização do 

estado nas políticas públicas. 

A pesquisa, por meio dos estudos efetuados, confirmou este fato e 

ficou corroborado pelos dados apresentados.  

O perfil do intercambistas internacional do campus de Franca, 

conforme descrito, reflete estas idiossincrasias do processo de mobilidade. A 

promoção da internacionalização efetivamente atinge estudantes e famílias 

com condições pregressas favoráveis. Isto porque percebe-se que o 

intercambista estudou em escolas da rede privada, tanto no ensino 

fundamental como médio e já ingressou na Unesp com conhecimento prévio 

de idiomas, realizado concomitantemente ao ensino médio. Também se 

vincula a realização de intercâmbio a estudantes pertencentes a famílias 

com condições financeiras para suportar os custos desta mobilidade 

internacional. Isto porque considerando aspectos familiares, os pais e/ou 

mães têm nível superior completo e exercem a profissão de profissional 

liberal, professor ou técnico de nível superior. A renda familiar do 

intercambista é elevada - entre 5 a 20 salários mínimos. Ou seja, o 

investimento da Unesp no processo de internacionalização é mínimo, já que 

pelos dados coletados pode-se perceber que o aluno já vem preparado para 

esta mobilidade e que, menos de 3% dos estudantes regularmente 
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matriculados na graduação, em média, realizaram intercâmbio nos últimos 

10 anos.  

Considerando o Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica 

Pública implantado na Unesp a partir de 2013 – que reserva vagas nos 

cursos de graduação da Universidade para estudantes egressos do ensino 

médio cursado em escolas públicas e, parte delas para candidatos 

autodeclarados pretos, pardos ou indígenas – a universidade deverá se 

atentar a esta questão. Isto porque poderá haver uma diminuição no 

interesse pela mobilidade internacional caso não haja uma política interna 

de concessão de bolsas para estes estudantes. Além disto é necessário o 

preparo destes alunos para participarem da mobilidade acadêmica ainda na 

graduação, uma vez que muitos não possuem condições financeiras, nem 

mesmo preparo para esta empreitada. Preocupa-se, portanto, com uma 

“elitização” da internacionalização no âmbito das IES.  

A pesquisa demonstrou com evidências, as mediações que imbricam a 

educação à questão social, conforme deflagrado nos dados apresentados e 

em relação ao acesso e permanência dos alunos durante a mobilidade. Os 

convênios internacionais estabelecem critérios de isenção de taxas apenas 

para as mensalidades, tendo o aluno que arcar com as demais despesas, 

além de um número reduzido de bolsas oferecidas pela própria Instituição. É 

claro que existem outros programas de financiamento que possibilitam aos 

estudantes de graduação realizar seus estudos no exterior com bolsas de 

outra ordem. Contudo, verifica-se que não abarcam a mesma quantidade de 

alunos que se quer realizar intercâmbio internacional. Muitas 

oportunidades, por outro lado, ficam concentradas nas áreas de Exatas e 

Ciências da Terra e Agrárias e desta forma, a área de Humanidades, fica a 

desejar quando se trata em oportunidades de financiamento de intercâmbios 

– tendo sido excluída também do Programa Ciência sem Fronteiras do 

Governo Federal. 

A realidade da internacionalização ocorrida na FCHS, demonstrada na 

pesquisa documental e bibliográfica, vem confirmar justamente a 

preocupação inicial desta pesquisadora. Ou seja, a política de promoção da 

mobilidade internacional da Unesp não dialoga com as questões pedagógicas 
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da própria Universidade e se distancia quando se trata da área de 

Humanidades. Tratar de mobilidade acadêmica no âmbito da Unesp como 

um todo é uma coisa, mas quando se analisa uma unidade universitária ou 

se percebe as particularidades acadêmicas e pedagógicas de um curso de 

graduação, a política de promoção da internacionalização fica mais 

evidenciada. 

É preciso ainda conectar esta realidade particular a um contexto mais 

amplo visualizando os determinantes que incidem sobre a comunidade local 

que pretende internacionalizar. Só assim será possível romper a disparidade 

e promover a igualdade de oportunidades que a lógica capitalista cerceia às 

pessoas e instituições.  

Percebe-se que já existem tentativas de caminhar neste sentido. 

Vislumbra-se, portanto, no contraponto das normativas e propostas da 

mobilidade internacional, a possibilidade de democratizar as relações sociais 

oportunizando as questões econômicas. Porém ressalte-se que muito embora 

a internacionalização tenha um viés multicultural, proporcionando ao 

estudante internacionalizado oportunidade de redes sociais e contatos no 

exterior, ainda há preocupação com a formação pedagógica e do profissional 

que a IES está diplomando. 

Fica evidente que não existe uma política de acompanhamento 

institucional ou até mesmo uma pesquisa em que se mensure questões 

relacionadas à mobilidade acadêmica – como os benefícios advindos do para 

o ensino, a pesquisa e a extensão e qual o grau de ganho pedagógico que a 

IES tem tido com a mobilidade de seus estudantes de graduação. Isto para 

que, no futuro, se possa investir esforços e até recursos financeiros na 

mobilidade internacional de forma a saber qual o objetivo que se quer 

atingir.  

Diante destas reflexões, fica claro que a política de promoção da 

mobilidade acadêmica internacional precisa de reformulações profundas. 

Primeiramente é preciso uma pesquisa detalhada e minuciosa dos benefícios 

e dificuldades da mobilidade acadêmica ocorrida no âmbito da Unesp. Estas 

informações devem ser levadas em consideração – tendo em vista o ciclo de 

Políticas Públicas – retornando ao processo de identificação dos problemas, e 
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a parti daí verificar uma forma de reescrever a política abarcando de fato, 

todos os atores envolvidos neste processe (capacitação de servidores, política 

interna de construção dos Projetos Político Pedagógicos). Além disto, deve-se 

buscar a implementação da política de internacionalização de maneira mais 

linear e padronizada, levando em conta as peculiaridades dos cursos de 

graduação e das estruturas existentes nas unidades universitárias. 

Esta gama de questões que envolvem a internacionalização reforçam a 

necessidade de efetivar a democratização da mobilidade, entendida no 

sentido da gestão e das relações que estabelece com a comunidade interna 

da IES.  
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FICHA DE PESQUISA 

DADOS CADASTRAIS 

NOME  RA 

DATA NASCIMENTO CURSO                (      ) Direito      (      )    Historia             (      )   Serviço Social              (       )  Relações Internacionais 

DATA INGRESSO: TIPO DE INGRESSO  (   ) Vestibular   (   ) Transferencia CONCLUSÃO CURSO: 

DADOS DO PERCURSO OCORRENCIAS EM CREDITOS 

ANO SERIE MEDIA CR CURSADOS REPROVADO TRANCAMENTOS SUSPENSÃO CR PENDENTES CR REPROVAÇÃO CR ANTECIPAÇÃO APROV MATRIC CURSANDO FORMADO CLASSIFICAÇÃO/TURMA

                              

                              

INTERCAMBIO 

DADOS INTERCAMBIO RESULTADO INTERCAMBIO CONCLUSÃO - APROVEITAMENTOS 

ANO SEMESTRE SÉRIE PAIS INSTITUIÇÃO CR SOLIC CR ALTERAÇÃO CR CURSADOS CR OPT CR OB TOTAL CR NÃO VALIDADOS

                        

                        

                        

                        OBSERVAÇÃO 
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Resolução UNESP Nº 125, de 
22 de Outubro de 2003 

Cria o Programa de 
Intercâmbio Internacional de 
Alunos de Graduação da 
UNESP e estabelece normas 
para o reconhecimento de 
atividades 

acadêmicas realizadas em 
instituições estrangeiras de 
ensino superior. 

RESOLUÇÃO UNESP Nº 
39, DE 23 DE MAIO DE 
2006. 

Acrescenta artigo à 
Resolução Unesp-125, 
de 22/10/2003, que 
criou o Programa de 
Intercâmbio 
Internacional de Alunos 
de Graduação da Unesp 
e estabeleceu normas 
para o reconhecimento 
de atividades 
acadêmicas realizadas 
em instituições 
estrangeiras de ensino 
superior  

RESOLUÇÃO UNESP Nº 18 
de 30 de Março de 2010. 
Dispõe sobre o Programa 
de intercâmbio de 

Alunos de Graduação e 
estabelece normas para o 
reconhecimento de 
atividades acadêmicas 
desenvolvidas em 
instituições estrangeiras 
de ensino superior 
conveniadas ou não com a 
UNESP. 

RESOLUÇÃO UNESP Nº 19 
de 30 de Março de 2010. 

Dispõe sobre os trâmites 

e condições necessários à 

atribuição de Duplos 

Diplomas de graduação 

pela UNESP e por 

Instituições de 

Ensino Superior 
Estrangeira. 

RESOLUÇÃO UNESP Nº 36 
DE 28 DE SETEMBRO DE 
2011. Altera o § 2º do 
Artigo 1º da Resolução 
UNESP n° 18/2010, de 
30/03/2010. 

Resolução UNESP-73, de 
10-10-2014 

Dispõe sobre o Programa 
de intercâmbio de 
Estudantes de Graduação e 
estabelece normas para o 
reconhecimento de 
atividades acadêmicas 
desenvolvidas em 
instituições estrangeiras de 
ensino superior 
conveniadas ou não com a 
UNESP 

O Reitor da Universidade 
Estadual Paulista, nos termos 
do Despacho 416/03-CG/SG, 
e tendo em vista o 
deliberado pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão 
Universitária, em sessão de 
12/08/03, pelo Despacho 
170/03-CEPE/SG, baixa a 
seguinte resolução: 

O Reitor da 
Universidade Estadual 
Paulista Julio de 
Mesquita Filho, com 
fundamento no inciso IX 
do artigo 24 do 
Regimento Geral da 
Unesp e tendo em vista 
o deliberado pelo 
Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão 
Universitária, em sessão 
de 11/4/2006, nos 

O Reitor da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”, com 
fundamento no inciso IX 
do artigo 24 do Regimento 
Geral da UNESP e tendo 
em vista o deliberado pelo 
Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão 
Universitária – CEPE, em 
sessão de 09/03/2010, nos 
termos do Despacho nº 
084/2010 – CEPE/SG,baixa 

O Reitor da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”, com 
fundamento no inciso IX 
do artigo 24 do 
Regimento Geral da 
UNESP e tendo em vista o 
deliberado pelo Conselho 
de Ensino, Pesquisa e 
Extensão Universitária – 
CEPE, em sessão de 
09/03/2010, nos termos 
do Despacho nº 084/2010 

O Vice-Reitor no Exercício 
da Reitoria da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”, no uso 
das atribuições que lhe são 
conferidas e tendo em vista 
o deliberado pelo Conselho 
de Ensino, Pesquisa e 
Extensão Universitária – 
CEPE, em sessão de 
13/09/2011, nos termos do 
Despacho nº 421/2011 – 
CEPE/SG, baixa a seguinte 

O Reitor da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”, com 
fundamento no inciso IX do 
artigo 24 do Regimento 
Geral da UNESP e tendo 
em vista os termos do 
Despacho nº 276/2014 – 
CEPE/SG, baixa a seguinte 
Resolução: 
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termos do Despacho 
83/06-Cepe/SG, baixa a 
seguinte resolução: 

a seguinte Resolução: 

 

 

 

 

 

– CEPE/SG, baixa a 
seguinte Resolução: 

Resolução: 

 

 

 

 

Art. 1° Fica criado o 
Programa de Intercâmbio 
Internacional de alunos de 
graduação da UNESP, com os 
seguintes objetivos:. 

I - enriquecer a formação do 
aluno;  

II - estimular uma maior 
dimensão internacional nos 
cursos de graduação;  

III - aumentar as 
possibilidades de mobilidade 
discente e a troca de 
experiências;  

IV - criar uma base 
institucional que facilite o 
processo de reconhecimento 
de estudos realizados no 
exterior. 

 Artigo 1º – Fica facultado 
ao aluno de graduação, 
regularmente matriculado 
em qualquer curso da 
UNESP, realizar 
componentes curriculares 
(disciplina, estágio, 
trabalho de conclusão de 
curso ou similar) em 
instituições estrangeiras 
de ensino superior 
conveniadas ou não 
conveniadas com a UNESP, 
durante o período máximo 
de dois semestres. 

§ 1º – No caso de 
instituições não-
conveniadas, cabe ao 
Conselho de Curso aprovar 
o intercâmbio, levando em 
consideração o padrão de 
qualidade da instituição de 

Artigo 1° – Os casos de 
intercâmbio que 
contemplam a 
possibilidade de 
atribuição de diploma de 
graduação pela instituição 
estrangeira e pela UNESP, 
denominados doravante 
Duplos Diplomas, terão 
suas condições 
estabelecidas em Adendo 
ao Acordo de Cooperação 
que deverá existir entre a 
UNESP e a instituição 
estrangeira envolvida e 
que deverá ser 
previamente aprovado 
pelo Conselho de Curso 
de Graduação envolvido, 
pela Congregação da 
Unidade Universitária ou 
Conselho Diretor dos 

Artigo 1º – o § 2º do Artigo 
1º da Resolução UNESP n° 
18/2010 passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

“§ 2º – Os estudantes da 
UNESP que participarão do 
intercâmbio deverão ter 
integralizado, no mínimo, 
40% dos  créditos de 
estudo na UNESP no 
momento da inscrição, 
demonstrar bom 
desempenho acadêmico e 
proficiência na língua do 
país de destino, de acordo 
com os critérios 
estabelecidos pelas 
instituições de destino”. 

Artigo 1º – Fica facultado 
ao estudante de 
graduação, regularmente 
matriculado em qualquer 
curso da UNESP, realizar 
componentes curriculares 
(disciplina, estágio, 
trabalho de conclusão de 
curso ou similares) em 
instituições estrangeiras 
conveniadas ou não com a 
UNESP, durante o período 
máximo de três semestres. 

§ 1º – N o caso de 
instituições não-
conveniadas, o Conselho 
de Curso deve avaliar a 
qualidade acadêmica da 
instituição como 
condicionante à aprovação 
da mobilidade. § 
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exterior. qualidade da instituição de 
destino.  

§ 2º – Os estudantes da 
UNESP que participarão do 
intercâmbio deverão ter 
integralizado, no mínimo, 
60% dos créditos de 
estudo na UNESP, 

demonstrar bom 
desempenho acadêmico e 
proficiência na língua do 
país de destino, de acordo 
com os critérios 
estabelecidos pelas 
instituições de destino. 

§ 3º - O período em que o 
aluno estiver realizando o 
intercâmbio deverá ser 
computado no prazo 
máximo de integralização 
curricular. 

Campus Experimentais e 
pelo CEPE, a partir da 
análise e da 
compatibilização prévia 
das estruturas dos cursos 
envolvidos. 

Parágrafo Único – O 
período em que o aluno 
estiver realizando o 
programa de Duplo 
Diploma deverá ser 
computado no prazo 
máximo de integralização 
curricular. 

da mobilidade. § 

2º – O estudante da UNESP 
para participar do 
intercâmbio deverá ter 
integralizado, no mínimo, 
20% dos créditos previstos 
para seus cursos na UNESP, 
demonstrar bom 
desempenho acadêmico e 
proficiência na língua do 
país de destino, de acordo 
com os critérios 
estabelecidos pelas 
respectivas instituições 
estrangeiras. 

§ 3º – O período em que o 
estudante estiver 
realizando o intercâmbio 
será computado como 
efetivamente cursado na 
Unesp, não alterando seu 
prazo máximo de 
integralização curricular. 

§ 4º – Fica a critério da 
UNESP o cancelamento da 
bolsa do aluno a qualquer 
momento durante o 
intercâmbio em caso de 
não cumprimento das 
obrigações acadêmicas. 
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Além das restrições da 
presente resolução, o 
aluno ficará sujeito às 
medidas judiciais cabíveis 
visando o ressarcimento à 
universidade de valores por 
ela investidos. 

Art. 2° Por proposta da 
Congregação das Unidades 
Universitárias, e após a 
aprovação da CCG e do CEPE, 
a AREX credenciará 
instituições e programas para 
as atividades acadêmicas 
nele previstas, permitindo-se 
ao aluno o aproveitamento 
dos créditos obtidos no 
exterior, a juízo do Conselho 
de Curso e da Congregação 
da Unidade.  

§ l° Para o cumprimento do 
previsto no caput deste 
artigo, a AREX manterá 
contato com as instituições 
estrangeiras de ensino 
superior, para obter 
informações atualizadas 
sobre os cursos e programas 
oferecidos, e coordenará os 
procedimentos e atividades 

 Artigo 2º – Os contatos 
entre a UNESP e as 
instituições estrangeiras, 
para o cumprimento do 
programa, envio e 
recebimento dos alunos 
em intercâmbio, serão 
feitos por intermédio da 
AREX. Parágrafo Único – A 
Diretoria Técnica 
Acadêmica das Unidades 
Universitárias ou Seção 
Técnica de Apoio 
Acadêmico dos Campus 
Experimentais deverá 
disponibilizar 
semestralmente à AREX 
informações (nome, 
curso/programa de 
estudos, universidade de 
origem/destino, país) dos 
alunos enviados e 
recebidos. 

Artigo 2° – Para efeito do 
cumprimento do inciso II 
do Artigo 44 da Lei de 
Diretrizes e Bases e do 
Artigo 63 do Estatuto da 
UNESP, conceder-se-á 
matrícula ao aluno 
estrangeiro que pretender 
ser diplomado pela 
UNESP, na condição de 
aluno transferido, 
devendo-se aceitar sua 
matrícula na universidade 
de origem como prova 
suficiente da conclusão do 
ensino médio ou 
equivalente e a indicação 
do estudante estrangeiro 
pela universidade de 
origem e aceite por parte 
da UNESP, critérios 
suficientes de seleção 
para transferência. 

 Artigo 2º – Os contatos 
entre a UNESP e as 
instituições estrangeiras, 
para o desenvolvimento do 
programa, envio e 
recebimento do estudante 
em intercâmbio, serão 
feitos por intermédio da 
AREX. 
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relativas ao intercâmbio. 

§ 2° As informações sobre as 
instituições, cursos e 
programas credenciados 
serão amplamente 
divulgadas pela AREX entre 
as Unidades Universitárias da 
UNESP. 

§ 1º – Para participarem 
do programa de Duplo 
Diploma na UNESP, os 
alunos estrangeiros 
deverão ter completado 
no mínimo 70% dos 
créditos, ou duração, de 
seus cursos de origem, 
demonstrar bom 
desempenho acadêmico e 
proficiência na língua 
portuguesa, de acordo 
com os critérios 
estabelecidos pela UNESP.  

§ 2º – Tendo em vista o 
estabelecido no artigo 1º, 
os alunos estrangeiros 
que forem aceitos na 
UNESP terão os 
componentes curriculares 
cursados na instituição de 
origem aproveitados e 
inseridos em seu Histórico 
Escolar da UNESP, 
fazendo-se constar, dos 
componentes curriculares 
correspondentes do 
currículo da UNESP, a 
observação: “Cumprido 
na Universidade de 
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origem”.  

§ 3º – Os alunos 
estrangeiros para 
obterem o Diploma na 
UNESP deverão realizar 
nesta no mínimo 40% dos 
créditos, ou duração, dos 
cursos da UNESP. 

Art. 3º Fica facultado ao 
aluno de graduação 
regularmente matriculado 
em qualquer curso da UNESP, 
a partir do segundo ano de 
curso, e após ter 
integralizado no mínimo 20% 
dos créditos, cursar, a critério 
do Conselho de Curso, 
disciplinas de graduação e/ou 
realizar estágios 
supervisionados curriculares 
em instituições estrangeiras 
de ensino superior, com as 
quais a UNESP tenha 
programas de cooperação, 
durante o período máximo 
de um ano, respeitado o 
prazo de integralização do 
curso. 

 Artigo 3º – O aluno que se 
ausentar da UNESP para 
realizar intercâmbio no 
exterior, deverá manter 
sua matrícula na UNESP 
inscrito unicamente em 
“Componentes 
Curriculares em 
Intercâmbio”. 

Artigo 3º – A UNESP 
expedirá diploma de 
graduação ao estudante 
estrangeiro, quando este, 
aceito no programa de 
Duplo Diploma de um 
dado curso da UNESP, 
obtiver a aprovação nos 
componentes curriculares 
de seu Contrato de 
Estudos. 

 

 

 

 

 

 

 Artigo 3º – O intercâmbio 
de todos os alunos 
enviados e recebidos 
deverá ser registrado pela 
Diretoria Técnica 
Acadêmica, através da 
seção competente, das 
Unidades Universitárias ou 
Seção Técnica de Apoio 
Acadêmico dos Campus 
Experimentais no Sistema 
de Mobilidade integrado 
ao SISGRAD. 
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Art. 4º - O aluno deverá 
indicar o curso que pretende 
freqüentar e submeter o seu 
plano de estudos, com a 
indicação de disciplinas, de 
seus programas e da carga 
horária, à aprovação prévia 
do Conselho de Curso e da 
Congregação, a fim de obter 
o aproveitamento dos 
estudos a serem realizados.  

§ 1º - Atividades de natureza 
acadêmico-científicas 
desenvolvidas pelo aluno 
durante o intercâmbio, e não 
aprovadas previamente pelos 
Colegiados de seu curso de 
origem, poderão vir a ser 
apreciadas para fins de 
aproveitamento, a critério do 
Conselho de Curso. 

§ 2º - Caso o aluno participe 
de um Programa de 

 Artigo 4º – O aluno deverá 
indicar o curso e as 
atividades que pretende 
freqüentar e submeter à 
apreciação prévia do 
Conselho de Curso de 
Graduação e deliberação 
da Congregação da 
Unidade ou do Conselho 
Diretor dos Campus 
Experimentais, um 
“Contrato de Estudos” 
com a relação dos 
componentes curriculares 
que realizará no exterior, 
seus programas e carga 
horária.  

§1º – Os Conselhos de 
Curso deverão considerar, 
na aprovação dos 
Contratos de Estudo, a 
carga horária e a presença 
dos conteúdos relevantes 

Artigo 4º – O aluno que se 
ausentar da UNESP para 
realizar intercâmbio no 
exterior, com a finalidade 
de Duplo Diploma, deverá 
manter sua matrícula na 
UNESP inscrito 
unicamente em 
“Componentes 
Curriculares em 
Intercâmbio”. 

§ 1º – As condições para o 
aproveitamento dos 
estudos, serão definidas a 
partir de Adendo ao 
Acordo de Cooperação 
que deverá existir entre a 
UNESP e a instituição 
estrangeira envolvida. § 
2º – Para a definição das 
condições para o 
aproveitamento de 
estudos, os Conselhos de 

 Artigo 4º – O estudante 
deverá indicar os cursos e 
atividades que pretende 
realizar durante o 
intercâmbio e submeter à 
apreciação prévia do 
Conselho de Curso de 
Graduação e deliberação 
da Congregação da 
Unidade ou do Conselho 
Diretor dos Campus 
Experimentais, um 
“Contrato de Estudos” com 
a relação dos componentes 
curriculares que pretende 
realizar no exterior, seus 
programas e carga horária. 
§ 1º – Os Conselhos de 
Curso deverão considerar, 
na aprovação dos 
Contratos de Estudo, a 
carga horária e a presença 
de conteúdos relevantes e 
significativos previstos na 
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de um Programa de 
Intercâmbio durante o 
período em que estiver com 
a matrícula suspensa, esse 
período deverá ser 
computado no prazo de 
integralização curricular. 

e significativos previstos 
na estrutura curricular do 
curso. 

§2º – Os componentes 
curriculares constantes 
dos Contratos de Estudo 
aprovados, de 
conformidade com o caput 
do artigo, serão, uma vez 
cumpridos, aproveitados e 
incluídos no Histórico 
escolar do aluno. 

§3º – A eventual 
solicitação de prorrogação 
do período de estudos 
inicial de um semestre na 
instituição estrangeira 
deverá ser encaminhada 
pelo aluno para apreciação 
do Conselho de Curso, 
mediante um novo 
Contrato de Estudos, ao 
qual serão aplicadas as 
mesmas regras do 
Contrato original. 

§4° – Cabe ao Conselho de 
Curso apreciar a realização 
de intercâmbio por parte 
de alunos que cursam 
disciplinas anuais quanto à 

Curso de Graduação 
deverão estabelecer um 
sistema de equivalência 
de blocos de 
componentes 
curriculares, considerando 
a carga horária e a 
presença dos conteúdos 
relevantes e significativos 
da estrutura curricular de 
cada curso. 

§ 3º – O Adendo ao 
Acordo de Cooperação 
deverá explicitar que para 
a aprovação 

do período de 
permanência no exterior, 
o aluno deverá indicar o 
curso que pretende 

freqüentar e submeter, à 
aprovação prévia do 
Conselho de Curso e da 
Congregação da 

Unidade ou Conselho 
Diretor dos Campus 
Experimentais, um 
“Contrato de Estudos” 
com a 

significativos previstos na 
estrutura curricular do 
curso. 

§ 2º – Os componentes 
curriculares constantes dos 
Contratos de Estudo 
aprovados, de 
conformidade com o caput 
do artigo, serão, uma vez 
cumpridos com sucesso, 
aproveitados e incluídos 
automaticamente no 
Histórico escolar do 
estudante. 

§3º – A eventual solicitação 
de prorrogação do período 
de estudos inicial na 
instituição estrangeira 
deverá ser encaminhada 
pelo estudante para 
apreciação do Conselho de 
Curso e à AREX, mediante 
um novo Contrato de 
Estudos, ao qual serão 
aplicadas as mesmas regras 
do Contrato original. 

§ 4° – Componentes 
curriculares que não 
possuam equivalentes no 
currículo do curso do 
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possibilidade de 
complementação de 
estudos e avaliação da 
aprendizagem, 
relativamente às aulas que 
o aluno tiver deixado de 
freqüentar devido ao 
intercâmbio. 

§5º – O aluno poderá 
realizar no exterior no 
máximo 25% do total de 
créditos, ou horas, de seu 
curso da UNESP. 

relação dos componentes 
curriculares que cumprirá 
no exterior, seus 
programas e carga 

horária. § 4º – O Adendo 
ao Acordo de Cooperação 
deverá explicitar que os 
componentes 

curriculares cursados no 
exterior, nos quais o aluno 
tiver obtido aprovação, 
serão listados em 

seu Histórico Escolar sob a 
rubrica “Componentes 
Curriculares em 
Intercâmbio”, com a carga 
horária total cumprida. 

§ 5º – Os estágios 
realizados no exterior 
serão aproveitados, para 
efeito do cumprimento do 
Estágio Curricular 
obrigatório, com a carga 
horária correspondente à 
efetivamente cumprida. 

§ 6º – Os componentes 
curriculares pertencentes 
ao curso da UNESP, 
correspondentes aos 

estudante poderão ser 
aproveitados na categoria 
de optativas ou 
complementares desde 
que atendidas as 
disposições vigentes sobre 
as disciplinas optativas na 
UNESP e obedecendo o 
disposto no caput deste 
artigo. 

§ 5° – Sempre que as 
atividades previstas no 
intercâmbio tiverem que 
ocorrer após o início do 
semestre/ano letivo, ou 
antes do final do 
semestre/ano letivo, 
respectivamente para 
disciplinas 
semestrais/anuais, caberá 
ao Conselho de Curso no 
momento da apreciação do 
Contrato de Estudos, 
propor um Plano de 
Complementação de 
Estudos que contenha 
atividades acadêmicas, 
incluindo-se eventuais 
avaliações, que deverão ser 
cumpridas pelo estudante 
em intercâmbio antes de 
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correspondentes aos 
mencionados nos §§ 4º e 
5º, serão listados no 
Histórico Escolar com a 
observação: “cumprido 
em intercâmbio”. 

§ 7º - Os estudantes da 
UNESP que participarão 
do intercâmbio para 
efeito da obtenção de 
duplo diploma deverão 
ter integralizado, no 
mínimo, 70% dos créditos 
de estudo na UNESP, 
demonstrar bom 
desempenho acadêmico e 
proficiência na língua do 
país de destino, de acordo 
com os critérios 
estabelecidos pelas 
instituições de destino. 

partir para ou após o 
retorno do intercâmbio.  

§ 6° – Não será necessário 
desenvolver o Plano de 
Complementação de 
Estudos quando o 
estudante tiver cumprido 
mais de 70% dos 
conteúdos de determinada 
disciplina no caso de 
partida antes da finalização 
da mesma, ou até 30% do 
tempo de desenvolvimento 
do semestre quando, no 
retorno do intercâmbio, o 
estudante iniciar o 
semestre tardiamente. 

§ 7° – O Plano de 
Complementação de 
Estudos deverá ser 
elaborado com vinculação 
individual por disciplina, 
independentemente do 
docente responsável pela 
sua elaboração ou 
finalização. 

§ 8° – Quando houver 
sobreposição do período 
de intercâmbio com 
atividades letivas na 



APENDICE B – Quadro comparativo das Resoluções Unesp sobre mobilidade estudantil 111 

UNESP, o estudante será 
considerado frequente nos 
componentes curriculares 
em que ele estiver 
matriculado na UNESP. 

Art. 5º - Os estudos 
realizados no Programa de 
Intercâmbio serão 
aproveitados, desde que o 
aluno tenha obtido a devida 
aprovação e desde que tais 
estudos estejam dentro do 
limite máximo de 25% do 
total de créditos do curso em 
que o aluno estiver 
matriculado. 

§ 1° - Para o aproveitamento 
de estudos o Conselho de 
Curso levará em conta o 
conteúdo e a carga horária, 
sem a preocupação com a 
coincidência absoluta dessas 
variáveis, mas levando em 
conta a importância do 
componente curricular em 
questão na formação 
profissional do aluno. 

§ 2º - As disciplinas que não 
possuírem equivalentes no 
currículo da UNESP poderão 

 Artigo 5º – A realização de 
intercâmbio sem 
aprovação do Contrato de 
Estudos prévio só poderá 
ocorrer com suspensão de 
matrícula, devendo o 
Conselho de Curso 
apreciar a posteriori o 
possível aproveitamento 
dos componentes 
curriculares cumpridos em 
intercâmbio. 

Artigo 5º – As despesas 
pelo cumprimento do 
programa correrão por 
conta do aluno em 
mobilidade, sem prejuízo 
de bolsas que possa obter 
das agências de fomento 
nacionais e internacionais. 

 Artigo 5º – No caso do 
estudante decidir realizar o 
intercâmbio sem a 
aprovação prévia do 
Contrato de Estudos, o 
mesmo poderá 
desenvolver seu período de 
mobilidade, ficando o 
aproveitamento dos 
componentes curriculares 
cumpridos no exterior 
sujeito a apreciação 
posterior. 
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ser aproveitadas na categoria 
de optativas, desde que 
atendidas às disposições 
vigentes sobre as optativas 
na Unesp e obedecido o 
disposto no caput deste 
artigo. 

§ 3º - Caso as disciplinas 
aproveitadas na categoria de 
optativas excedam aquelas 
optativas existentes no 
currículo do curso em que o 
aluno estiver matriculado, os 
históricos escolares deverão 
conter o registro de todas as 
disciplinas optativas de fato 
cursadas pelo aluno. 

Art. 6° - O aluno que se 
ausentar da UNESP para 
realizar estudos ou estágios 
em outras instituições 
credenciadas, planejados em 
comum acordo com o 
Conselho de Curso, poderá 
manter sua matrícula na 
instituição de origem, sem 
inscrição em disciplinas. 

Parágrafo único - Os estudos 
e estágios previstos no caput 
deste artigo, bem como o 

Artigo 1° - Fica 
acrescentado à 
Resolução Unesp-125, 
de 22-10-2003, o artigo 
6º-A, com a seguinte 
redação 

 

“Artigo 6°-A - Os casos 
de intercâmbio que 
contemplam a 
possibilidade de 
atribuição de diploma 
de graduação pela 

Artigo 6º – Para cada 
aluno selecionado para o 
intercâmbio, o Conselho 
de Curso de Graduação 
deverá indicar um Tutor 
Acadêmico, que seja 
professor do curso e que 
ficará responsável pelo 
acompanhamento da 
realização das atividades 
prevista no Contrato de 
Estudos e aprovação de 
eventuais alterações.  

Artigo 6º – Os casos não 
previstos nesta Resolução, 
pertinentes ao Programa 
de Duplo Diploma e ao 
aproveitamento das 
atividades realizadas, 
serão resolvidos pelos 
Conselhos de Curso de 
Graduação e pelas 
Congregações das 
Unidades Universitárias 
ou Conselho Diretor dos 
Campus Experimentais. 

 Artigo 6º – Para cada 
estudante selecionado para 
o intercâmbio, o Conselho 
de Curso de Graduação 
deverá indicar um Tutor 
Acadêmico que seja 
professor do curso e que 
ficará responsável pelo 
acompanhamento da 
realização das atividades 
previstas no Contrato de 
Estudos e aprovação de 
eventuais alterações.  
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processo de seu 
aproveitamento, obedecerão 
às especificidades das 
instituições de destino. 

de graduação pela 
instituição estrangeira e 
pela Unesp serão 
estabelecidos em 
convênio previamente 
aprovado pelo Conselho 
de Curso de Graduação 
envolvido, pela 
Congregação da 
Unidade e pelo Cepe, a 
partir da análise e da 
compatibilização da 
estrutura do curso 
proposto. 

 

§ 1º - Nos casos 
previstos no caput 
deste artigo, para efeito 
do cumprimento do 
inciso II do art. 44 da Lei 
de Diretrizes e Bases e 
do art. 63 do Estatuto 
da Unesp, conceder-se-
á matrícula ao aluno 
estrangeiro que 
pretender diploma pela 
Unesp, na condição de 
aluno transferido, que 
ocupará vaga de aluno 
da Unesp participante 

Parágrafo Único – As 
eventuais alterações 
aceitas pelo Tutor 
Acadêmico no Contrato de 
Estudos serão submetidas 
para ciência dos Conselhos 
de Curso de Graduação e 
homologação da 
Congregação da Unidade 
ou Conselho Diretor dos 
Campus Experimentais. 

Parágrafo Único – As 
eventuais alterações no 
Contrato de Estudos 
aceitas pelo Tutor 
Acadêmico serão 
submetidas para ciência do 
Conselho de Curso de 
Graduação e homologação 
da Congregação da 
Unidade ou Conselho 
Diretor dos Câmpus 
Experimentais. 
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do Programa, devendo-
se aceitar sua matrícula 
na universidade de 
origem como prova 
suficiente da conclusão 
do ensino médio ou 
equivalente 

 

§ 2° - A concessão de 
diploma ao aluno 
estrangeiro dar-se-á 
quando ele, cumprindo 
seu programa de 
intercâmbio, concluir 
seu curso e colar grau 
pela Unesp. Caso opte 
pelo retorno e 
conclusão de seu curso 
apenas na universidade 
de origem, ele receberá 
um certificado 
contendo o histórico 
dos componentes 
curriculares aqui 
cumpridos. 

 

§ 3° - Para o 
aproveitamento de 
estudos realizados em 



APENDICE B – Quadro comparativo das Resoluções Unesp sobre mobilidade estudantil 115 

instituições parceiras de 
um convênio, admite-se 
a possibilidade de 
equivalência por grupos 
de disciplinas e suas 
respectivas cargas 
horárias, com 
programas de estudos 
previamente definidos 
entre elas”. 

 

 

 

Art. 7 º - Os casos não 
previstos nesta Resolução, 
pertinentes ao Programa de 
Intercâmbio e ao 
aproveitamento das 
atividades realizadas, serão 
resolvidos pelos Conselhos 
de Curso de graduação e 
pelas Congregações das 
Unidades Universitárias. 

 Artigo 7º – Os 
componentes curriculares 
cumpridos no exterior 
serão relacionados no 
Histórico Escolar do aluno 
sob a rubrica: 
“Componentes 
Curriculares em 
Intercâmbio”, com a carga 
horária total cumprida. 

§ 1° – Os componentes 
pertencentes ao curso da 
UNESP, correspondentes 
aos mencionados no caput 
do artigo, serão listados no 

  Artigo 7º – Os 
componentes curriculares 
cumpridos no exterior 
serão relacionados no 
Histórico Escolar do 
estudante sob a rubrica: 
“Componentes Curriculares 
em Intercâmbio”, com a 
carga horária total 
cumprida. 

§ 1° – Os componentes 
pertencentes ao curso da 
UNESP, correspondentes 
aos mencionados no caput 
do artigo, serão listados no 
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Histórico Escolar com a 
observação: “cumprido 
em intercâmbio”. 

§ 2° – Caso o aluno não 
obtenha aprovação em 
disciplinas prevista em seu 
Contrato de Estudos, ele 
deverá cursar disciplina do 
currículo da UNESP 
indicada pelo Conselho de 
Curso. 

§3º – Os estágios 
realizados no exterior 
serão aproveitados, para 
efeito do cumprimento do 
Estágio Curricular 
obrigatório, com a carga 
horária correspondente à 
efetivamente cumprida. 

 

Histórico Escolar com a 
observação: “cumprido em 
intercâmbio”. 

§ 2° – Caso o estudante 
não obtenha aprovação em 
disciplina prevista em seu 
Contrato de Estudos, ele 
deverá cursar disciplina do 
currículo da UNESP 
indicada pelo Conselho de 
Curso. 

§ 3º – Os estágios 
realizados no exterior 
serão aproveitados, para 
efeito do cumprimento do 
Estágio Curricular 
obrigatório, com a carga 
horária correspondente à 
efetivamente cumprida. 

  Artigo 8º – Fica facultado 
ao aluno de graduação, 
regularmente matriculado 
em instituições 
estrangeiras de ensino 
superior conveniadas ou 
não com a UNESP, realizar 
componentes curriculares 
na UNESP, durante o 

  Artigo 8º – O estudante 
que se ausentar da UNESP 
para realizar intercâmbio 
no exterior, terá sua 
matrícula mantida na 
UNESP através da inscrição 
em “Componentes 
Curriculares em 
Intercâmbio”. 
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período máximo de dois 
semestres. 

Parágrafo Único – O aluno 
estrangeiro será 
matriculado na UNESP 
como Aluno Especial. 

Intercâmbio”. 

  Artigo 9º – O Conselho de 
Curso de Graduação, com 
a devida deliberação da 
Congregação das Unidades 
ou do Conselho Diretor 
dos CampusExperimentais, 
deverá aprovar o Contrato 
de Estudos de alunos 
estrangeiros que 
solicitarem intercâmbio na 
UNESP. 

Parágrafo Único – Para 
cada aluno aceito na 
UNESP, o Conselho de 
Curso de Graduação 
deverá indicar um Tutor 
Acadêmico que o 
acompanhará 
academicamente em sua 
permanência na UNESP. 

  Artigo 9º – Fica facultado 
ao estudante de 
graduação, regularmente 
matriculado em 
instituições estrangeiras de 
ensino superior 
conveniadas ou não, 
realizar componentes 
curriculares na UNESP, 
durante o período máximo 
de três semestres. 

  Artigo 10º – As despesas 
pelo cumprimento do 
programa correrão por 

  Artigo 10 – O estudante 
estrangeiro será 
matriculado na UNESP 
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conta do aluno em 
mobilidade, sem prejuízo 
de bolsas que possa obter 
das agências de fomento 
nacionais e internacionais. 

como Estudante Especial. 

Parágrafo único – Caso o 
estudante estrangeiro 
venha ao Brasil para 
realizar estágio em 
empresa, o mesmo deverá 
estar matriculado em 
disciplina da grade 
curricular de curso de sua 
área de estágio e deverá 
desenvolver alguma 
atividade acadêmica, 
mesmo que ao final do 
estágio, na unidade em que 
estiver matriculado. 

  Artigo 11º - Os casos não 
previstos nesta Resolução, 
pertinentes ao Programa 
de Intercâmbio e ao 
aproveitamento das 
atividades realizadas, 
serão resolvidos pelos 
Conselhos de Curso de 
Graduação e pelas 
Congregações das 
Unidades Universitárias ou 
Conselho Diretor dos 
Campus Experimentais. 

  Artigo 11 – Cabe ao 
Conselho de Curso de 
Graduação, com posterior 
deliberação da 
Congregação das Unidades 
ou do Conselho Diretor dos 
Câmpus Experimentais, 
aprovar o Contrato de 
Estudos dos estudantes 
estrangeiros que 
solicitarem intercâmbio na 
UNESP.Parágrafo Único – 
Para cada estudante 
estrangeiro aceito para 
mobilidade na UNESP, o 
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Conselho de Curso do 
curso de Graduação 
envolvido deverá indicar 
um Tutor Acadêmico que o 
acompanhará 
academicamente em sua 
permanência na UNESP. 

     Artigo 12 – As despesas 
pelo cumprimento do 
programa correrão por 
conta do estudante em 
mobilidade, sem prejuízo 
de bolsas que possam 
obter das agências de 
fomento nacionais e 
internacionais. 

     Artigo 13 – Programas de 
Intercâmbio regidos por 
Acordo de Cooperação 
específicos ou Programas 
aos quais a UNESP aderir 
oficialmente, seguirão as 
regras do respectivo 
Acordo ou Programa 
quando houver desacordo 
com esta resolução. 

     Artigo 14 – Os casos não 
previstos nesta Resolução, 
pertinentes ao Programa 
de Intercâmbio e ao 
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aproveitamento das 
atividades realizadas, serão 
resolvidos pelos Conselhos 
de Curso de Graduação e 
pelas Congregações das 
Unidades Universitárias ou 
Conselho Diretor dos 
Câmpus Experimentais. 

Art. 8° - Esta Resolução 
entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

 (Proc.nº 1065/50/01/2003) 

Artigo 2° - Esta 
resolução entrará em 
vigor na data de sua 
publicação.  

(Processo 
1065/50/01/2003). 

Artigo 12º – Esta 
Resolução entrará em 
vigor na data de sua 
publicação, revogando-se 
a Resolução UNESP n° 125, 
de 22 de outubro de 2003, 
alterada pela Resolução 
UNESP nº 36, de 23 de 
maio de 2006 . 

(Proc.nº 
1065/50/01/2003) 

Artigo 7° – Esta Resolução 
entrará em vigor na data 
de sua publicação, 
revogando as 

disposições em contrário. 

(Proc.nº 
1065/50/01/2003) 

Artigo 2º – Esta Resolução 
entrará em vigor na data 
de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições 
em contrário. (Proc.nº 
1065/50/01/2003) 

Artigo 15 – Esta Resolução 
e sua disposição transitória 
entrarão em vigor na data 
de sua publicação, 
revogando-se a Resolução 
UNESP nº 18, de 30 de 
março de 2010, alterada 
pela Resolução UNESP nº 
36, de 28 de setembro de 
2011. 

Disposição Transitória 
Artigo único - O artigo 
referente à porcentagem 
mínima de créditos para 
inscrição nos programas de 
mobilidade terá aplicação 
imediata às candidaturas 
iniciadas antes da vigência 
desta Resolução. (Proc. 
1065/50/01/2003). 

 


