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1.  INTRODUÇÃO 

O  processo  de  internacionalização  em  instituições  de  ensino  superior  é 

definido  por  Knight  (1993)  como  “processo  no  qual  se  integra  uma  dimensão 

internacional/intercultural  ao  ensino,  à  pesquisa  e  aos  serviços  de  uma 

instituição”.  Para  colocar  em  prática  estratégias,  abordagens,  atividades  e 

políticas de internacionalização nas instituições abordadas, a internacionalização 

deve  ser  entendida  como  um  processo  dinâmico  e  contínuo  (De Wit,  1998).  A 

ausência  de  estratégias  organizacionais  (i.e.,  falta  de  políticas  formais, 

insuficiência  de  recursos  financeiros,  carência  de  apoios  nacionais  e  regionais 

como  políticas  de  fomento),  dificulta  o  processo  de  internacionalização  das 

instituições  de  ensino  superior.  Segundo  Miura  (2006),  a  formulação  de 
estratégias  programáticas  e  organizacionais  (Knight,  2005;  De  Wit,  2002)  são 

pontos cruciais que definirão um processo sustentável de internacionalização da 

instituição.  Este  estudo  teve  como  foco  a  demanda  gerada  pelo  vicereitor  da 

Universidade  de  São  Paulo  e  presidente  da  CPA  (Comissão  Permanente  de 

Avaliação)  Prof.  Franco  Lajolo,  bem  como  auxiliar  a  implementação  e 

aprimoramento  do  processo  de  internacionalização  na  Universidade  de  São 

Paulo.  O  objetivo  geral  foi  avaliar  o  processo  de  internacionalização  dos  208 
departamentos da USP. Desta forma, os objetivos específicos foram: i) identificar 
as  potencialidades  e  as  insuficiências  das  ações  de  internacionalização  dos 
departamentos da USP por meio da análise dos Relatórios de Acompanhamento
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e  Avaliação  2007;  ii)  propor  um  instrumento  para  diagnosticar  as  ações  de 

internacionalização  da USP;  (questionário  específico);  iii)  propor  um método  de 

visualização que permita comparar as ações do processo de  internacionalização 

entre os 208 departamentos da USP. 

2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Segundo Miura  (2006),  a Universidade  de São Paulo  demonstra  indícios  de 

internacionalização nas suas origens e, atualmente, apresenta vários programas 

de  pósgraduação  internacionalizados.  Apesar  destes  aspectos  positivos,  a 

Universidade precisa  fortalecer as políticas  formais  que direcionam e  definem o 

processo de internacionalização e serviços de apoio estudantil que, pela análise 

da  autora,  são  indícios  de  fragilidades  e  possíveis  ameaças  a  um  processo 

sustentável.  Na  USP  o  processo  ocorre  sem  planejamento  estratégico  o  que 

dificulta  a  estruturação  das estratégias  organizacionais  e  programáticas  (Knight, 

2004) de forma integrada. Desta forma, é preciso a definição de políticas formais 
e  estratégias  para  que  as  unidades  sigam  os  mesmos  objetivos  e  estejam 
alinhadas  com  uma  missão  onde  o  processo  de  internacionalização  tenha 

destaque. Desta forma, as unidades poderão agir em conjunto e articuladamente 

para  alcançar  o  processo  autosustentável  e  não  mais  atuar  de  maneira 

desconexa e sem estrutura adequada. 

As  estratégias  podem  ser  definidas  como  ações  organizacionais  e 
programáticas  planejadas  e  integradas  para  fazer  frente  às  mudanças  que 
decorrem do crescimento da  internacionalização (MIURA, 2006). Os indicadores 

da  Capes  foram  adaptados  com  base  nas  estratégias  programáticas  e 

organizacionais  propostas  por  Knight  (2004),  portanto,  as  estratégias 
programáticas  que  orientaram  a  definição  de  indicadores  da  Capes  são: 
programas  de  duplo  diploma;  mobilidade  de  professores/  funcionários; 

professores e palestrantes visitantes; projetos de pesquisa conjunta; conferências 

e  seminários  internacionais;  artigos  e  trabalhos  publicados;  acordos 

internacionais  de  pesquisa  e;  vínculos,  parcerias  internacionais  e  redes.  Como 
estratégias  organizacionais,  utilizaramse  as  seguintes:  envolvimento  ativo  do 
corpo de docentes; atividade de desenvolvimento profissional dos professores e 

funcionários; recursos financeiros.
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3. RESULTADOS (Trabalho completo encontrase no site www.fearp.usp.br) 

Objetivo  específico  1:  identificar  as  potencialidades  e  as  insuficiências  das 

ações de internacionalização dos departamentos da USP por meio da análise dos 
Relatórios de Acompanhamento e Avaliação 2007. (VIDE CONCLUSÕES) 

Objetivo específico 2: Proposta de um instrumento para diagnosticar as ações 

de  internacionalização  da USP  (desenvolvimento  de questionário  específico). O 

questionário  foi  desenvolvido  a  partir  das  estratégias  programáticas  e 
organizacioanis  propostas  por  Knight  (2004)  descritas  neste  trabalho,  no 
referencial  teórico.  Os  critérios  de  avaliação  da  CAPES  para  os  programas  de 

pósgraduação  (considerados  internacionalizados)  foram  também  incluídos  e 

alocados no questionário de acordo com as estratégias de Knight (2004). 

Objetivo  específico  3:  Proposta  de  um  método  de  visualização  que  permita 

comparar  as  ações  do  processo  de  internacionalização  entre  os  208 

departamentos da USP. 

4. CONCLUSÕES 
Com relação à internacionalização da graduação a Universidade de São Paulo 

apresentase  bastante  deficitária  em  praticamente  todas  as  unidades.  Exceção 

feita  à  Escola  Politécnica  que  apresenta  11  dos  15  departamentos  da  unidade 

com elevado grau de internacionalização; ao Instituto de Matemática e Estatística 

apresenta  3  dos  seus  4  departamentos  com  nível  avançado  no  processo;  a 

Escola  de  Educação  Física  e  Esportes  com  100%  de  seus  departamentos 

internacionalizados e, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 

que possui 2 dos 3 departamentos em grau avançado no processo. Desta forma, 

podese  observar  que  a  área  de  conhecimento  onde  o  processo  de 

internacionalização  encontrase  mais  avançado  é  a  de  exatas.  Na  área  de 

Biológicas  temse  um  grande  potencial  em  relação  a  Faculdade  de  Medicina, 

porém esta apresenta um bom nível neste processo, pelo menos na graduação. E 

em  relação  à  área  de  Humanas  a  unidade  que  se  destaca  por  seu  nível 

internacional é a FEA/SP. Os departamentos, de um modo geral, demonstram a 

intenção de iniciar ou intensificar as ações para promover a  internacionalização,

http://www.fearp.usp.br/
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porém,  o  que  foram  observados  nos  relatórios  são  ações  desconexas,  não  só 

entre as unidades de um mesmo campus, mas também entre os departamentos 

da mesma unidade. 
Na pósgraduação a situação referente à internacionalização encontrase em 

melhor estágio, pois a maioria dos departamentos apóia o avanço do processo. 

As  ações  são  mais  efetivas  e  integradas,  os  departamentos  possuem  maior 

número de convênios tanto para docentes, como para discentes; há publicações 

internacionais; incentivos ao doutorado sanduíche; participações em conferências 

e  simpósios  científicos  internacionais.  As  unidades  mostramse  mais 

preocupadas  em  aumentar  o  nível  internacional  da  pósgraduação  de  seus 

departamentos, o que é comprovado pelo número de metas para alcançar este 

objetivo. Vale observar que as metas dos departamentos são bastante diferentes, 

mas na maioria deles há alguma ação para intensificar o processo. Entretanto, há 

alguns  departamentos  que  não  citam  as  ações  que  pretendem  adotar  para 

alcançar seus objetivos,  indicando que o departamento não  tem uma estratégia 

muito bem definida de como atuar em prol da internacionalização. Em relação aos 

incentivos,  observase  que  na  pósgraduação  há  maiores  incentivos  para  a 

internacionalização, seja para a  realização de pósdoutoramento ou estágios no 

exterior de seus docentes, seja para publicações internacionais. 
Na  pesquisa  a  internacionalização  também  se  encontra  em  melhor  estágio 

quando  comparada  à  graduação.  As  ações  mais  efetivas  são  os  apoios  às 

pesquisas conjuntas, participações em congressos internacionais, intercâmbio de 

pesquisadores e publicações internacionais. Observouse que as unidades estão 

preocupadas  com  as  suas  inserções  internacionais,  pois  grande  parte  dos 

departamentos  apresenta metas  para  aumentálas.  Porém,  o  mesmo  problema 

encontrado  na  pósgraduação  pode  ser  observado  na  pesquisa,  ou  seja,  nem 

todos  os  departamentos  que  citam  metas  indicam  as  respectivas  ações  para 

alcançálas.  Outro  aspecto  semelhante  à  pósgraduação  são  os  apoios  que  as 

unidades  procuram  oferecer  para  que  seus  docentes  realizem  estágios  e 

pesquisas conjuntas com instituições do exterior,  intercâmbio de pesquisadores, 

convênios,  e  palestras.  No  entanto,  essas  ações  ainda  são  tímidas  perto  do 

potencial  que  a  Universidade  de  São  Paulo  possui  para  incrementar  suas
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políticas  de  internacionalização  e  melhorar  a  sua  posição  no  cenário 

internacional. 
Com relação à Cultura e Extensão as ações apresentadas pelas unidades e 

departamentos são quase inexistentes. Salvo raríssimas exceções feitas a alguns 

departamentos que oferecem prestação se serviços à comunidade de estudantes 

e  professores  estrangeiros,  ou  participação  de  docentes  em  assessorias  a 

associações internacionais. 

Em resumo, a Pósgraduação e a Pesquisa das unidades da USP encontram 

se  em estágio mais  avançado de  internacionalização enquanto  a Graduação  e, 

principalmente a Cultura e Extensão necessitam de grande desenvolvimento para 

integrarse  a  este  processo.  A  maioria  das  unidades  mostrase  ciente  da 

importância  deste  processo  no  contexto  atual,  no  entanto,  demonstram  grande 

expectativa em relação aos órgãos centrais da Universidade, pois necessitam de 

apoios  de  natureza  burocrática  (estatuto  da  USP  adequado  para  acolher  as 

mudanças necessárias decorrentes da internacionalização), recursos para a infra 

estrutura  (suporte  para  recepção  ao  professor  e  estudantes  estrangeiros)  e 

recursos financeiros para intensificar o processo de internacionalização. 

Os  resultados  deste  estudo  que  alguns  dos  departamentos  estão  realmente 

comprometidos  na  internacionalização  de  seus  cursos  e  reconhecem  a 

importância  da  troca de  conhecimentos  técnicos  e  culturais  proporcionada  pela 

internacionalização. Este fato é comprovado pelos departamentos na medida em 

que  destacam,  em  seus  relatórios,  suas  metas  de  internacionalização.  No 

entanto,  os  departamentos  enfatizam  a  necessidade  do  apoio  contínuo  da 

Comissão  de  Cooperação  Internacional  (CCint)  ligada  à  reitoria,  bem  como  da 

necessidade  de  políticas  formais  que  promovam  as  estratégias  organizacionais 

(formação de recursos humanos e dotação orçamentária) para que o processo de 

internacionalização possa ser sustentável. Observouse também que a realização 

de  pesquisas  conjuntas,    presente  em vários  departamentos  cujo  processo  de 

internacionalização  se  encontra  mais  consolidado  ,  proporciona  benefícios 

evidentes  na  medida  em  que  envolve  alunos  de  graduação,  pósgraduação  e 

professores,  além  de  indicar  a  existência  de  parcerias  internacionais  mais 

consistentes.
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De  modo  geral,  observouse  uma  expressiva  ausência  de  estratégias 
organizacionais (recursos humanos e financeiros) na maioria dos departamentos 
e,  mesmo  quando  existentes  apresentamse  muito  aquém  das  estratégias 

sugeridas  por  Knight  (2004).  A maioria  das  unidades  da  USP  não  demonstrou 

uma  coordenação e  integração entre  a Graduação, Pósgraduação, Pesquisa  e 

Cultura  e  Extensão  nas  ações  e  esforços  em  prol  da  internacionalização.  Este 

fato  pode  ser  considerado  o  mais  preocupante  tendo  em  vista  que  a 

internacionalização de uma IES deve ser concebida como um processo (Knight, 

2004), ou seja, as diversas etapas da internacionalização devem ser integradas e 

constantemente avaliadas. 

O estudo teve como limitação a sua base de dados, pois foram consultados os 

relatórios da Comissão Permanente de Avaliação (CPA) dos 208 departamentos 

da  USP.  Partiuse  da  premissa  de  que  havia  informações  referentes  às  ações 

relacionadas  à  internacionalização,  fato  este  correto.  No  entanto,  como  as 

perguntas do relatório da CPA não foram elaboradas fundamentalmente para esta 

finalidade, muitos departamentos não mencionaram explicitamente as ações para 

promover  a  internacionalização.  Desta  forma,  percebese  que  apesar  deste 

problema, inúmeras ações de internacionalização foram mencionadas, permitindo 

uma  primeira  avaliação  e  revelando  a  necessidade  de  se  construir  um 

instrumento  específico  que  possa  diagnosticar  o  real  estágio  de 

internacionalização dos departamentos da USP.


