


Internacionalizar é preciso. A cooperação entre universidades estrangeiras e nacionais 

incrementa a produção de conhecimento, a formação profissional e a concretização de projetos 

que se revertem em avanços para a sociedade. Na era das conexões, a academia deve partilhar 

saberes e a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) tem um lugar no mundo.

Como assegurar esse lugar? O Jornal da UFU de abril traça o caminho das pedras dos programas 

de mobilidade, com orientações sobre como participar de um intercâmbio e quais as línguas da 

internacionalização. Em entrevista, a presidente do programa Idioma sem Fronteiras (IsF), Denise 

Abreu e Lima, aborda a importância da capacitação em idiomas. 

E quando o caminho é inverso? A UFU recebe estudantes da África, Ásia e Américas. Nesta 

edição, apresentamos depoimentos desses estrangeiros que revelam os motivos que os levaram a 

escolher a nossa instituição e como tem sido a experiência de cada um por aqui. Há ainda os acordos 

de cooperação e validação de créditos: burocracias para se internacionalizar, que possibilitam 

diferentes formas de parcerias interinstitucionais.

Na história recente, o Brasil passou a incentivar a internacionalização de suas universidades 

por meio de programas específicos. Mas o que aconteceu com o Ciência sem Fronteiras? Como 

se dará a sua substituição pelo Mais Ciência, Mais Desenvolvimento? As reportagens do Jornal da 

UFU mostram como a universidade se prepara para novas formas de internacionalização. 

Editorial



Intercâmbio é opção para ampliar horizontes de formação e atuação profissional

O caminho das pedras dos programas de mobilidade

Você já pensou em cursar parte dos estudos em outra instituição? Em outra cidade? Em outro 

país? Se a resposta for positiva, informações importantes estão presentes nas próximas linhas. 

Mas, antes de tratar dos pré-requisitos para participação em atividades acadêmicas em outras 

instituições, é preciso contextualizar, apresentar as motivações que podem levar os estudantes a 

ampliarem os horizontes de formação.

O intercâmbio, ou a chamada mobilidade, pode ser realizada em duas modalidades: nacional 

ou internacional. A nomenclatura já indica a distinção: geográfica.

Entre os diferenciais de quem participa de programas de intercâmbio está o contato com culturas 

e grupos diversos, a experiência com outro formato de organização acadêmica e institucional, o 

conhecimento de outros mercados de atuação profissional e até mesmo o aprimoramento da fluência 

em língua estrangeira para a modalidade internacional. 

Interessou? Deseja participar de um programa de intercâmbio? Então, prepare-se. E bem antes 

do lançamento de algum edital com oferta de vagas para mobilidade estudantil. Nós listamos alguns 

itens que estão presentes na maioria dos processos de seleção:

Cristiano Alvarenga

# aprimoramento
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Capacitação em idiomas é vista como imprescindível para a presença da universidade no exterior

As línguas da internacionalização
Marcela Pissolato

# comunicação

ARQUIVO PESSOAL

Gabriel Leite na França: 
‘Apesar de me comunicar 

em francês, eu usava o 
inglês pra conversar com 

estrangeiros’

Além da dificuldade em falar outra língua, os estudantes também se deparam 
com outra situação. Muitas universidades estrangeiras pedem para os alunos em 
intercâmbio a tradução dos programas, das fichas de disciplina e dos históricos 
escolares deles. Alguns acabam recorrendo à Babel, empresa júnior do curso 
de Tradução. A tradução destes documentos é o serviço de maior demanda, de 
acordo com sua presidente, Bárbara Cunha. Ela explica que também são realizadas 
traduções de resumos e artigos para publicação internacional.

Ainda de acordo com a presidente, o cargo de tradutor oficial já existiu 
anteriormente dentro da UFU, porém, deixou de ser ocupado e nunca mais houve 
concurso público para o preenchimento da vaga. Com isso, a Babel recebe 
a grande maioria desses documentos para tradução, já que está inserida no 
contexto da universidade e cobra preços abaixo do mercado. Para Cunha, “é 
necessário que a universidade reconheça e valide a importância do tradutor 
não somente para documentos como históricos e diplomas, mas também para 
os diversos outros materiais que circulam dentro e fora da instituição, como 
panfletos e vídeos de divulgação”.

Thanks, merci, gracias são formas de dizer “obrigado” através dos mais utilizados idiomas no 

mundo, de acordo com as estatísticas do Power Language Index, divulgado pelo Fórum Econômico 

Mundial. Dessa forma, a língua se torna um dos elementos essenciais para a internacionalização 

das universidades, como afirma o diretor de Relações Internacionais da UFU, professor Waldenor 

Barros Moraes Filho. “Não dá para a universidade se internacionalizar se ela não se capacitar 

linguisticamente. Essas coisas são indissociáveis”.

O programa Idiomas sem Fronteiras (IsF)  foi lançado em 2014 pelo Ministério da Educação 

(MEC) com o objetivo criar ações para o aprendizado de línguas nas universidades. De acordo 

com o coordenador do programa na UFU, professor Ivan Marcos Ribeiro, eram observados alguns 

problemas relacionados à proficiência linguística dos alunos, principalmente com o crescimento 

do Ciência sem Fronteiras. “A nossa função era dar as aulas presenciais, ajudar o aluno brasileiro 

a ter uma nota melhor no Toefl [exame de proficiência] e atender essa demanda do Ciência sem 

Fronteiras”, explica Ribeiro.

Atualmente, o IsF tem outros objetivos para as políticas de internacionalização da universidade. 

“Nós pensamos muito na formação do docente, do técnico, do aluno, dando a ele instrumental para 

que possa entrar de fato para a academia e se internacionalizar, apresentar trabalho em congresso 

e escrever artigo em língua estrangeira, por exemplo”, esclarece Ribeiro. Apesar de o programa 

abranger vários idiomas, segundo o professor, o inglês é o que tem mais demanda, por ser uma 

língua estudada e utilizada na maior parte dos países, mesmo os que não a tenham como nativa. 

Quem confirma isso é o estudante Gabriel Leite, do curso de Engenharia Biomédica da UFU, 

que apesar de ter feito um ano de intercâmbio na França, também precisou usar a língua inglesa.  

“Apesar de a maior parte do tempo me comunicar em francês, eu usava o inglês pra conversar 

com estrangeiros. Além disso, na biblioteca tinham muitos livros sobre  os assuntos da faculdade 

em inglês”. O aluno Thales Luiz Gomes, de Ciências Contábeis, ficou alguns meses em Portugal 

e diz que também se deparou com alguns materiais complementares escritos na língua inglesa. 

Segundo ele, o conhecimento nesse idioma também é essencial para conversar com pessoas de 

outros países que se acaba conhecendo. “Eu morei com um italiano e um polonês, então só falava 

inglês em casa”. Ambos relatam que o pouco conhecimento em outra língua trouxe dificuldades 

durante o tempo que ficaram fora do país. 

Para Ribeiro, o tempo que os estudantes passam dentro da universidade é muito pouco para, 

além de realizar o curso, aprender outra língua. Segundo ele, a formação que os alunos têm em 

inglês ou espanhol, por exemplo, “é muito parca pro que ele vai enfrentar dentro da academia”. De 

acordo com o professor, isso tem que ser uma política que envolva o ensino básico. “Nós recebemos 

gente aqui que tem o nível razoável na língua nativa, mas as outras línguas ainda faltam. Então, 

linguisticamente, o estudante chega mal preparado e às vezes já vai pra fora e tem que resolver 

tudo lá. Muitos acabam perdendo um tempo lá tentando aprender o idioma e não conseguem 

desenvolver um trabalho satisfatório”, afirma.

A importância de tradução  

Entrevista: Denise Abreu e Lima

O primeiro passo para 
a internacionalização

A assessora da Secretaria 

de Educação Superior do MEC e 

presidente do programa Idioma sem 

Fronteiras (IsF), Denise Abreu e Lima, 

concorda com o professor Moraes 

Filho sobre a grande importância do 

conhecimento em línguas estrangeiras 

na internacionalização. Porém, segundo 

ela, os estudantes, em geral, ainda não 

estão totalmente preparados para o intercâmbio. “Saber uma língua ou ter um conhecimento razoável de 

como se comunicar não garantirá que o aluno/docente seja bem sucedido em seu intercâmbio”, afirma. 

Os cursos do IsF buscam preencher a lacuna entre a proficiência e a experiência. Para Abreu e Lima 

“há muitas informações e preparações importantes para se realizar um intercâmbio e língua é apenas um 

ponto, importante sem dúvida, mas não o único. Um candidato proficiente na língua pode conseguir se 

comunicar bem, mas será que saberá como se comportar em outro ambiente acadêmico, em uma cultura 

diferente?”. É por esta razão que, segundo ela, no IsF é ensinada não somente a língua, mas a cultura e, 

principalmente, a cultura acadêmica, visando preparar a comunidade para “compreender a cultura do 

outro e saber valorizar a sua própria pelos idiomas em que elas são ensinadas”. Veja, abaixo, a entrevista 

que Denise Abreu e Lima concedeu ao Jornal da UFU.

- Qual a relação entre a internacionalização e a capacitação de uma instituição em idiomas?

A internacionalização envolve uma série de ações na universidade 

que não só, obviamente, idiomas. Mas ela é fundamental. Simplesmente 

porque você pode ter o maior conhecimento do mundo, mas se não 

souber comunicá-lo no idioma adequado, você não vai ser ouvido, ou 

não vai ser lido, ou não vai ser compreendido. Então, é nesse sentido que 

o programa Idioma sem Fronteiras é estruturante para os processos de 

internacionalização das universidades. Uma porque o programa nasceu 

dessa necessidade. Segundo, porque ele é a ferramenta necessária, que todas as pró-reitorias, por 

exemplo, precisam; setores da universidade precisam. Não é um ensino de língua, como acontece 

geralmente nos cursinhos de inglês. Ele é uma demanda específica para o contexto acadêmico e 

especificamente para a internacionalização.

- O inglês é imprescindível? Qual o seu papel no leque de idiomas?

São duas questões que devemos considerar. A primeira é que já está dado, dentro da academia, 

que a língua de comunicação é o inglês. Então você comunica cientificamente pelo inglês. Nas 

revistas internacionais, nas revistas científicas - não importa se você publica em qualquer outro 

idioma -, o abstract [resumo] tem que ser em inglês. Ele pode ter um abstract em outro idioma 

também, mas esse resumo precisa ser feito em inglês para ser conhecido internacionalmente. 

Então a gente já tem esse primeiro parâmetro. 

Não dá para se falar em internacionalização sem você ter, pelo menos, o idioma inglês. 

Eu digo pelo menos por quê? E aí é o segundo ponto. Não é só o inglês.  Muitas vezes, nossos 

pesquisadores vão para as universidades [do exterior] sabendo somente inglês e esquecem que, 

a partir do momento em que saem dos muros da universidade, eles não conversam mais. Eles 

precisam se comunicar com a comunidade local. Precisam fazer compras, pegar um ônibus. E aí 

eles não vão se comunicar em inglês. Então, saber só o inglês não é a solução. É o primeiro passo 

para o processo de internacionalização. Mas é indispensável aprender o idioma do país para onde 

você está indo. A cultura do país que você está visitando. Da mesma forma que é indispensável para 

os estrangeiros que vêm para o nosso país e ficam por aqui por algum tempo conhecer a língua 

portuguesa e conhecer a cultura brasileira.

-O que dificulta uma pessoa aprender uma língua estrangeira? O que bloqueia?

Têm questões ideológicas envolvidas. As pessoas acham que aprender a língua do outro é 

adquirir a cultura do outro, e não é necessariamente isso. A primeira pergunta que a pessoa se 

deve fazer é: essa minha dificuldade advém do quê? É de uma crença minha porque eu não gosto 

daquele povo e daquela cultura e por isso não quero aprender sua língua? Às vezes você precisa 

convencer seus alunos dizendo: “se vocês não gostam deles, saibam a língua deles para saber o que 

estão falando de você e saber como se defender”.

Um outro ponto seria a pessoa realmente ter dificuldade com estruturas linguísticas. É quando 

ela já tem dificuldade com o português. E aí nesse sentido ela tem que investir de outra forma. 

Talvez se apropriando mais da sua língua materna ela consegue entender mais a língua do outro.

Em terceiro lugar é a questão da idade de aprendizagem, porque quanto mais velho a gente 

vai ficando, mais crítico a gente vai ficando. Um professor doutor não quer cometer os erros de 

uma criança que está aprendendo a língua, ele quer falar dentro do nível de conhecimento que ele 

tem. Todo bom professor sabe que não existe aprendizagem sem erro. Só que quando a gente fica 

adulto, a gente não quer errar. 

Esses três bloqueios precisam ser revistos para quem quer aprender uma língua estrangeira. 

Uma parte ideológica, outra de dificuldade linguística e a terceira, uma parte emocional de quanto 

a pessoa se permite errar ou não.

Denise Abreu e Lima: ‘A língua é apenas um ponto, importante sem dúvida, mas não o único’

‘Dentro da academia, a 
língua de comunicação 

é o inglês’

A tradução de documentos é mais uma dificuldade

MARCO CAVALCANTI
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UFU recebe estudantes da África, Ásia e Américas
Fabiano Goulart

#parceria

Aos 19 anos, Chirstabel Dzimabi veio da República do Gana, África Ocidental, 
para estudar no Brasil. Antes de entrar para curso de Biomedicina da UFU, 
Dzimabi estudou e aperfeiçoou o português, sua quarta língua, depois do 
inglês, oficial em Gana, e dos idiomas étnicos locais Ewegbe (Ewe) e Assante 
Twi, como explica a aluna.  Sobre o futuro, como biomédica, espera retribuir 
ao seu país a oportunidade de ter vindo estudar no Brasil. “Eu pretendo 
ajudar na área de saúde, principalmente nas pesquisas sobre as drogas e 
sobre as doenças. África é um continente em que ainda não se descobriu a 
cura para várias doenças, então eu pretendo ajudar nessa área”.

Christabel Dzimabi 

Com o intercâmbio na UFU, o equatoriano Leonardo Ramiro (Engenharia 
Mecatrônica) espera contribuir com a aproximação do Brasil com os demais 
países da América Latina. “Tem sempre uma barreira por causa da língua, mas 
mesmo assim estamos próximos e deveríamos nos aproximar para melhorar 
nossa situação”, explica. “Temos diferenças, mas também temos problemas 
muito similares. Esse intercâmbio de cultura, de língua, é muito importante 
para nos entendermos melhor, entre as pessoas e entre os países”.

Leonardo Ramiro

A que país e a qual instituição confiar a educação superior?, questionava-se 
o equatoriano Álvaro Arroyo.   A resposta, segundo ele, veio quando avaliou 
a educação pública oferecida pelos países da América Latina, decidindo-se 
pelo Brasil e pela UFU. Hoje, como aluno do 8º período do curso de Engenharia 
Mecatrônica e com olhos no mestrado, Arroyo diz que está seguro da escolha 
que fez. “Tem sido uma experiência inacreditável, realmente nunca imaginei 
que seria dessa forma. Sinto-me já preparado para enfrentar condições de trabalho, 
mas estou querendo fazer um mestrado, pois talvez vá para a área acadêmica”.  

Álvaro Arroyo 

Eles têm o compromisso de regressar ao seu país e contribuir com a área na qual se graduaram. 

São os alunos recebidos por instituições brasileiras de ensino superior que fazem parte do Programa 

de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), criado em 1965 e coordenado pelos ministérios da 

Educação e das Relações Exteriores. Na UFU, estão matriculados 43 estudantes do PEC-G oriundos 

da Ásia, Américas e, principalmente, da África.

Marco Cavalcanti



O que aconteceu com o Ciência sem Fronteiras?
Programa será substituído pelo Mais Ciência, Mais Desenvolvimento

Letícia Brito

De uma vontade – expandir e internacionalizar a ciência brasileira para desenvolver a 

tecnologia e inovação – veio uma ação: o Ciência sem Fronteiras (CsF), criado pelo Governo Federal 

em 2011. A ideia era oferecer bolsas de estudo para alunos de graduação e pós-graduação estudarem 

em outros países, por alguns meses. Depois, eles voltariam para contar, nas suas universidades, o 

que viram por lá, para inspirar melhorias na ciência por aqui. O CsF foi suspenso há dois anos e, em 

2017, o Ministério da Educação (MEC) anunciou uma nova proposta para aquela antiga vontade: o 

Mais Ciência, Mais Desenvolvimento (MCMD).

Entre erros e acertos

O CsF implementou, de 2011 a 2015, 92.880 bolsas, das quais 952 foram para alunos da UFU, 

a quarta universidade de Minas Gerais (entre públicas e privadas) que mais enviou estudantes, de 

acordo com o Painel de Controle do CsF. O gasto total do programa foi de R$ 14 bilhões. 

O diretor de Relações Internacionais e Interinstitucionais da UFU, Waldenor Barros Moraes 

Filho, acredita que o CsF foi um bom começo para internacionalização das universidades do 

país, mas falhou em alguns aspectos. “Era esperado que, quando o aluno voltasse, a universidade 

aproveitasse seus créditos, fizesse reuniões de estudo para entender o que trazia de diferente e 

isso não aconteceu”, afirma. 

Moraes Filho conta ainda que muitos alunos foram para outros países sem dominar a língua 

estrangeira e o programa passou a oferecer cursos de apoio para esses estudantes no exterior. 

Isso custou em torno de um terço do valor total do programa. “Se o foco era desenvolver ciência, 

estimular inovação, o CsF não poderia gastar esse valor apenas com a língua porque ela, em princípio, 

deveria ser pré-resolvida”, explica.

Esses aspectos indicam que o programa, segundo o diretor, precisa de revisão, mas foi 

um primeiro passo importante. “Trouxe para o debate e colocou em evidência, nos órgãos 

governamentais, a importância da aprendizagem de língua para internacionalizar”, observa.

                     

A experiência de quem foi bolsista

Uma das beneficiadas pela bolsa do Ciência sem Fronteiras foi a aluna do curso de Medicina 

da UFU Luna Melo, que foi para a Irlanda, em 2014. Lá, fez disciplinas dos cursos de Medicina e 

Educação Física porque gosta da área de Medicina do Esporte. “Desenvolvi habilidades da língua, 

que me ajudam hoje na tradução de textos na minha pesquisa e aprendi a me relacionar melhor 

com pessoas totalmente diferentes e isso é importante para médicos porque atendemos pessoas 

diferentes no dia a dia”, conta.  

Tulio Torezan é aluno de graduação em Engenharia Elétrica na UFU e, em 2015 fez intercâmbio 

na Universidade do Colorado, Estados Unidos, de onde retornou em 2016. Nos últimos três meses 

do intercâmbio, fez estágio em um laboratório da Universidade da Califórnia, o Stuart Lab (que 

pertence ao grupo de estudos PanCancer Genomics Hub). A engenharia biomédica já era uma área 

que Torezan pesquisava aqui no Brasil, focado principalmente em programação, e essa experiência 

contribuiu para que conseguisse o estágio. 

O foco do PanCancer Genomics é em pesquisas que envolvam câncer e o estudante desenvolveu 

um algoritmo para auxiliar no combate à doença. “O algoritmo busca encontrar genes/proteínas 

que causam a multiplicação incontrolada das células com o intuito de que sejam reprimidos, 

idealmente, parando o crescimento do câncer”, esclarece. 

O que muda com o novo programa

O Mais Ciência, Mais Desenvolvimento (MCMD) é focado em pós-graduação e a prioridade é 

de alunos com maior titulação: pós-doutorandos, doutorandos, mestrandos e, por fim, graduandos. 

Existe uma razão para isso: foco em selecionar alunos que pesquisam. Quem cursa pós-graduação, 

automaticamente, já realiza uma pesquisa. Conforme Moraes Filho, alunos de graduação só poderão 

concorrer se participarem de algum grupo de pesquisa que tenha vínculo no exterior: seja em 

Iniciação Científica ou no Programa de Educação Tutorial (PET), por exemplo. 

Agora, as universidades que quiserem participar precisam, obrigatoriamente, desenvolver e 

apresentar para a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) um Plano 

de Internacionalização, que explicita como a universidade pretende se internacionalizar – quais 

seus países e ações prioritárias, por exemplo.  As instituições de ensino superior (IES) também 

passam a ter mais autonomia, sendo responsáveis por todo o processo: lançamento de edital, seleção 

e classificação. Assim, os alunos farão intercâmbio em países onde a UFU tem universidades parceiras. 

Segundo informação do diretor de Relações Internacionais e Interinstitucionais da UFU, o 

nível exigido de inglês passa a ser o equivalente a B1 – do exame de proficiência Toefl. No CsF, a 

proficiência necessária variava de acordo com o que cada universidade estabelecia. Ele afirma 

ainda que o governo determinou o fim “dos cursos de inglês para brasileiros no exterior, como 

havia no CsF”. Em relação ao orçamento, Moraes Filho explica que, inicialmente, há a estimativa de 

que sejam investido R$ 350 milhões, que serão distribuídos para todo o Brasil. 

A UFU pretende iniciar seu plano de internacionalização ainda em abril. “Após aprovado, 

amplamente e democraticamente debatido na universidade, será então submetido ao edital da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que deve ser lançado em 

setembro ou outubro”, prevê o diretor. 

Luna Melo cursou disciplinas de Medicina e Educação Física na Irlanda pelo Ciência sem Fronteiras

MARCO CAVALCANTI

#parceria

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/painel-de-controle


Cursar um semestre em uma universidade na Europa, realizar pesquisas com instituições 

africanas, efetivar projetos com pesquisadores da Ásia ou receber professores de países da América. 

Todos esses são cenários possíveis, que acontecem graças a acordos de cooperação assinados 

entre a UFU e instituições de ensino superior ao redor do mundo. 

 O processo para firmar estes acordos tem início na busca por parceiros que, segundo a 

secretária executiva da Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais (Drii) da UFU, 

Érika Gonçalves, é facilitada quando existe o envolvimento de professores. “A gente percebe que 

quando já existem parcerias dos docentes, seja de pesquisa ou participação em eventos, de forma 

geral, o fechamento dos acordos é muito facilitado”, afirma.

Com a parceria previamente estabelecida, a efetivação da assinatura do termo é simples. A 

professora Dilma Maria de Mello, do Instituto de Letras e Linguística (Ileel/UFU), fez a intermediação 

em dois acordos firmados entre a UFU e universidades do Canadá e explica o processo. “Basta que 

entremos em contato com a Drii, eles mandam os acordos escritos nas bases que a UFU os faz, aí 

enviamos para a universidade. Eles fazem uma análise quando há o acordo, é marcado um dia para 

a assinatura”. Para assinar os termos, as instituições podem enviar representantes. “Pode ser pelo 

correio, o reitor de lá assina, nós recebemos, nosso reitor assina e devolvemos”, esclarece Gonçalves.

 Atualmente, a UFU tem 206 acordos internacionais firmados. O termo mais recente foi 

assinado com a Università degli Studi di Cagliari (UniCA), da Itália, e é resultado de um intermédio 

feito pelo professor Gianni Fresu, do Instituto de Filosofia/UFU. Docente na UFU desde 2016, 

Fresu, que é italiano, já realizou pesquisas na UniCA e destaca a importância do acordo. “Esse 

acordo pode abrir espaços para estudantes e professores. A Universidade de Cagli é muito antiga, 

tem uma estrutura articulada nas ciências humanas e engenharia, por exemplo”, explica.

 Com os acordos assinados e as cooperações acontecendo, o intercâmbio de estudantes 

entre as instituições se torna recorrente e outra questão é levantada: como validar as atividades 

realizadas em outras universidades?  

Na UFU, quando se trata de graduação, esse 

processo é feito pela coordenação de cada curso, 

que segue um passo a passo padrão na universidade, 

estabelecido pelas normas de graduação – resolução 

nº15/2011 – e uma resolução do Conselho de 

graduação (Congrad), específica para mobilidade 

internacional – nº8/2014. Primeiro, o aluno deve 

apresentar o histórico escolar e as fichas de disciplina 

do período cursado na instituição estrangeira. A 

partir disso é feita uma comparação entre as ementas 

das disciplinas da UFU e da universidade em questão.

A coordenadora do curso de Engenharia 

Mecânica da UFU, Elaine Gomes, explica que é 

estabelecida a exigência de 80% de similaridade nas 

ementas e em relação à carga horária, essa associação 

deve ser igual ou maior a 80%. Nesse contexto, 

Gomes ressalta que é muito difícil encontrar de 

forma idêntica à nossa, mesmo sendo 80%, uma 

ementa trazida de uma universidade internacional, 

mas é muito comum ter várias disciplinas e uma 

porcentagem em cada disciplina. “Então validamos 

em bloco, se juntarmos as disciplinas é possível 

fazer a validação”. Segundo a coordenadora, esse 

processo de comparação entre as ementas também 

é realizado quando a UFU recebe alunos de outros 

países que receberão o duplo diploma.

 Quando se trata da revalidar diplomas, os 

procedimentos são mais complexos. Para diplomas 

de graduação, a revalidação só ocorre quando o documento é referente a cursos ministrados pela 

UFU já reconhecidos pelo MEC, e desde que a área de conhecimento seja a mesma ou afim. Depois 

que o discente entrega os documentos estipulados pela resolução nº5/2012, o Congrad forma uma 

comissão de análise. Sendo favorável, o resultado da revalidação será homologado pelo conselho.

 Os diplomas de mestrado e doutorado seguem um processo parecido. Nesse caso, os 

documentos do aluno passam pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós graduação (PROPP) e pela 

coordenação do curso. Depois é formada uma comissão para a avaliação. O parecer final é 

encaminhado para o Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação (Conpep) e homologado.

 Elaine Gomes ressalta que os trâmites para a validação em todas essas situações podem 

parecer difíceis, mas que é importante que os esforços sejam feitos. “Não faria sentido os estudantes 

saírem e, no retorno, não conseguirmos aproveitar nada. Seria um passeio ou uma visita. Tem que 

ter o interesse acadêmico, então, é fundamental que consigamos fazer essas validações, para a 

existência da mobilidade”, afirma.

#documentos

Acordos de cooperação e validação de créditos: 
burocracias para se internacionalizar

Giovana Oliveira

Cooperação: atualmente a UFU tem 206 acordos internacionais firmados

MARCO CAVALCANTI

http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONGRAD-2011-15.pdf
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONGRAD-2011-15.pdf
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONGRAD-2014-8.pdf
http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONGRAD-2012-5.pdf


#políticainstitucional

Mais Ciência, Mais Desenvolvimento
Os novos passos da internacionalização na UFU 

Pedro Vitor Alves  e Marco Cavalcanti

Com a substituição do Ciência sem Fronteiras pelo Mais Ciência, Mais Desenvolvimento, as 

universidades terão que apresentar um plano institucional de internacionalização para receber os 

recursos. Outra novidade é que a pós-graduação – e não mais a graduação – passa a ser o foco da 

internacionalização das universidades brasileiras. A fim de saber como a UFU está se preparando 

para essa mudança de rumo, o Jornal da UFU entrevistou o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

da UFU, Carlos Henrique de Carvalho. Em parceria com a Diretoria de Relações Internacionais 

e Interinstitucionais (Drii) - responsável pela articulação da política de internacionalização da 

universidade - a Propp, comandada por Carvalho, assume um papel de protagonista no processo 

de internacionalização. Confira, abaixo, os principais pontos dessa entrevista.

Mudança
“A partir de 2017 nós temos uma mudança de como a internacionalização vai ocorrer no 

país. A UFU vai ter que passar por um grande processo de articulação interna nessa nova linha de 

ação que a Capes [Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério 

da Educação] vai organizar em termos de política nacional.

Em linhas gerais, nós tivemos uma política de internacionalização pensada a partir da graduação, 

que foi o Ciência sem Fronteiras. O CsF foi um programa gigantesco, tínhamos, aproximadamente, 

100 mil bolsas. Um programa que, no seu conjunto, teve custo de R$ 14 bilhões. Isso é um valor muito 

expressivo. E, de uma certa maneira, o CsF se baseou em uma das ações da internacionalização 

que é a mobilidade. Mobilidade sozinha não é internacionalização. Mobilidade é uma das ações a 

serem realizadas no âmbito da internacionalização. E o CsF ficou ligado à graduação. Lógico que 

isso teve pontos positivos e teve pontos negativos.

Em tempos de contingenciamento de recursos, nós temos que reestruturar o programa, 

levando em conta a experiência do Ciência sem Fronteiras, os seus resultados, e tentar redirecionar 

a nossa política de internacionalização. ”

Mais Ciência, Mais Desenvolvimento
“O CsF não existe mais enquanto programa e está sendo criado, em seu lugar, o Mais Ciência, 

Mais Desenvolvimento. O MCMD vai mudar a lógica. Provavelmente, no edital que vai ser divulgado 

em meados de 2017, serão R$ 350 milhões para o Brasil inteiro. Uma das exigências desse novo 

desenho, dessa nova arquitetura, é que as instituições universitárias, as instituições de pesquisa, 

tenham uma política. 

Ou seja, nós não temos que apresentar política de ações que vamos desenvolver apenas. 

Temos que mostrar isso dentro de uma política de desenvolvimento institucional visando à 

internacionalização. 

A internacionalização nesse novo desenho vai ter uma presença muito forte na pós-graduação. 

Se até o presente momento a graduação tinha sido o nível de ensino com o maior investimento, 

agora a pós-graduação passa a ser. ” 

Recursos
“Os programas de apoio à pós-graduação com bolsas para doutorado pleno no exterior, 

bolsas para doutorado sanduíche, bolsas para pós-doutorado vão acabar. E esses recursos vão 

estar conjugados nesse montante de R$ 350 milhões para o país todo. Então, a pós-graduação 

acaba por resultar num foco principal, nesse primeiro momento. 

Não significa um recurso muito elevado. Não existe dinheiro novo. É um realinhamento dos 

recursos. E dentro desse realinhamento eu não posso destinar um recurso de uma bolsa de um 

doutorado sanduíche para apoiar um aluno de graduação. Ela tem que ser usada naquela finalidade 

dela. Mas dentro da política de internacionalização. ” 

Inglês
“Nós vamos ter que dar nossas aulas em inglês. Um percentual delas. Na graduação e na pós. 

Talvez na graduação demore um pouco mais ainda. Isso vai envolver uma mudança de postura em 

relação à língua estrangeira na educação básica, em um primeiro momento. Em um segundo lugar, 

aqui dentro da própria universidade. Significa que a universidade vai ter que se redesenhar em 

termos de um mapa curricular para que também nossos alunos UFU não fiquem prejudicados e os 

do exterior que possam vir cursar disciplinas aqui. ”

Participação
“Não dá para você imaginar que as outras pró-reitorias não participem da elaboração dessa 

política. Toda a comunidade universitária estará envolvida nesse processo de internacionalização. 

E é isso que a Capes está sinalizando. Primeiro a universidade tem que atualizar seu Pide [Plano 

Institucional de Desenvolvimento e Expansão], que acabou de ser aprovado. Porque uma das 

exigências é que toda essa política que vai ser elaborada nos próximos 90 dias esteja contemplada 

no Pide. Então, nós temos que revisar o Pide, buscando colocar lá o que seriam nossas diretrizes, 

nossas ações para nossa política de internacionalização. Isso é uma exigência do edital. A UFU 

tem que entrar nessa política, mas tem que dizer de que forma ela vai entrar. O que nós vamos 

priorizar? Isso vai ter que ser definido no âmbito dos conselhos. ”

Bolsas
“Vai haver recolhimento de todos esses programas mais pontuais, que vão estar todos reunidos 

em uma política da Capes para internacionalização. Significa que se ficarmos de fora, vamos perder 

essas linhas de financiamento que são oriundas desses programas de financiamento, principalmente 

para bolsas no exterior. São mantidas as bolsas na modalidade de doutorado sanduíche no país, 

de pós-doutorado no país, mas no exterior não vai ter. [As bolsas para intercâmbio externo] vão 

estar dentro da política de financiamento para a internacionalização. A estrutura do edital, nesse 

primeiro momento, tem uma ligação mais próxima com a pós-graduação. Não estão fora as outras 

áreas. No entanto, eu não visualizei de onde sairá os recursos. ”

Gestão
“Hoje, temos os grupos de pesquisa no âmbito de cada programa fazendo solicitações de 

bolsas de doutorado sanduíche, de bolsas de pós-doutorados no exterior. Isso vai terminar. O 

quê que fica? Fica vinculado o seguinte: a universidade submeteu uma proposta, a universidade 

foi contemplada, a universidade será a grande gestora, desses recursos, desses alunos de pós-

doutorado, de doutorado sanduíche e desses professores que queiram fazer pós-doc no exterior. 

Internacionalização
“Internacionalização é você mostrar, no exterior, aquilo que você produz e trazer outras 

experiências do que está sendo realizado em outros continentes aqui para dentro da UFU. É uma 

universidade integrada. Uma universidade conjugada com aquilo que há de mais importante em 

termos científico, tecnológico e de inovação que acontece pelo planeta. O conhecimento que nós 

produzimos aqui é um conhecimento que não impacta só na nossa região, ou na nossa cidade. 

Pode impactar no planeta como um todo. 

Agora, ele só vai impactar se ele estiver em rede. Se ele estiver conectado. Se nós tivermos 

disposição para mostrar aquilo que produzimos. A internacionalização é uma oportunidade de você 

aprender e, ao mesmo tempo, ensinar com os principais centros de pesquisa e centros tecnológicos. 

Nós não podemos nos isolar. ”

”

Carvalho: “O conhecimento 
que produzimos aqui pode 
impactar no planeta como 

um todo”

Aulas em inglês: “A universidade vai 
ter que se redesenhar em termos de 

um mapa curricular”
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