
 

UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO - PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY 

ESCOLA DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS 

Programa de Pós-Graduação em Administração 

 

 

 

 

 

 

Izabel Cristina Dias de Souza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internacionalização das Instituições de Ensino Superior: 

Impactos no Corpo Técnico-Administrativo da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

Fevereiro de 2015 



 

 

UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO - PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY 

ESCOLA DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS 

Programa de Pós-Graduação em Administração 

 

 

 

 

 

 

Izabel Cristina Dias de Souza 

 

 

 

 

 

 

 

  

Internacionalização das Instituições de Ensino Superior: 

Impactos no Corpo Técnico-Administrativo da Universidade Federal no Rio de Janeiro 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Administração da Universidade do Grande Rio - 

Professor José de Souza Herdy -, Mestrado Acadêmico 

em Administração - PPGA, na área de Estudos 

Organizacionais, requisito para a obtenção de título de 

Mestre em Administração.  

 

 
 Orientadora: Professora Doutora Ana Lucia Malheiros 

Guedes 

                 
 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

Fevereiro de 2015 





 

 

 
S729i        Souza, Izabel Cristina Dias de. 

                  Internacionalização das instituições de ensino superior : impactos no 
corpo técnico-administrativo da Universidade Federal do Rio de Janeiro / 
Izabel Cristina Dias de Souza. – 2015.                          

                   142 f. ; 31 cm.  
   

 Dissertação (mestrado em Administração) – Universidade do Grande 
Rio “Prof. José de Souza Herdy”, Escola de Ciências Sociais Aplicadas, Rio 
de Janeiro, 2015. 

          “Orientadora: Professora Doutora Ana Lucia Malheiros Guedes”. 
                         Bibliografia: f. 123-133. 

            
 
 1. Administração 2. Ensino Superior. 3. Internacionalização. 4. 

Qualificações profissionais. 5. Capacitação de empregados.  I. Guedes, 
Ana Lucia Malheiros. II. Universidade do Grande Rio “Prof. José de Souza 
Herdy“. III. Título.        

                                            
                                                                                                           CDD - 658 

                                                                                                                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha filha, Rafaella Dias Bemfica, meu 

amor e gratidão pela evolução, tanto 

conceitual como espiritual. 

Aos meus filhos do coração Diego e Marcela, 

pelo carinho, amor e alegria de viver. Ao meu 

querido marido, professor, companheiro e 

amigo, Marcio Nogueira de Souza, razão do 

meu viver. 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Acima de tudo, ao nosso glorioso Deus, pelo dom da vida, por guiar e abençoar todos os meus 

passos durante a trajetória do meu ser. 

À professora, orientadora Ana Guedes, pelos preciosos ensinamentos, companheirismo, 

receptividade, acolhimento, incentivo no desenvolvimento da dissertação do Mestrado em 

Administração da UNIGRANRIO. 

À banca examinadora, entre ela à professora Denise Franca Barros da UNIGRANRIO, ao 

acrescentar literaturas e sugerir melhorias pertinentes ao estudo desenvolvido. 

Ao querido professor Geraldo Nunes, pela preciosa ajuda, que durante o desenvolvimento 

deste trabalho em muito me ajudou, transmitindo seu grande conhecimento sobre o tema, com 

tanta dedicação e presteza. Sem essa ajuda, teria sido muito mais difícil. 

À Universidade Federal do Rio de Janeiro, em especial aos gestores técnico-administrativos, 

entre eles os da área de Pessoal: ao Pró-Reitor Roberto Gambini, ao Superintendente Agnaldo 

Fernandes, à Coordenadora Geral de Pessoal, Maria Tereza, e a Gildélia Maria, que como 

Diretora da Divisão de Legislação me possibilitou a realização e a conclusão do curso através 

da concessão de afastamento para pós-graduação. 

A toda a equipe do SCRI, em especial ao coordenador Vitor Alevato, por acreditar em meu 

trabalho e, principalmente, por entender as minhas ausências no trabalho. Aos colegas 

Eduardo Silva, Paulo Henrique e Paulo Roberto, pelo carinho e suporte nas horas de ausência, 

em que a compreensão e o companheirismo falaram mais alto.    

Ao querido amigo Diego Silva, pela amizade e pela preciosa ajuda nas traduções dos textos 

em inglês.  

À querida amiga Deborah Marinho, pela ajuda na confecção dos gráficos, pois graças ao seu 

conhecimento de estatística, em muito ajudou neste trabalho. 

À Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nas pessoas dos 

professores, pela concessão do seu precioso tempo para as entrevistas. 

Aos demais professores do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro pela ajuda, entre eles ao professor Fernando Rochinha.  

Aos técnicos-administrativos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e da Escola 

Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo profissionalismo e pela conduta 

próprios, sempre prontos para atender e auxiliar nas demandas da nossa dissertação. 

À Pró-Reitora de Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela atenção e por 

estar sempre disposta a ajudar, prestando boas informações durante as entrevistas. 



 

Aos colegas da turma do Mestrado em Administração da UNIGRANRIO, que favoreceram o 

meu crescimento pessoal. 

Ao meu amado marido, Márcio, pelos momentos difíceis, apoiando e confortando minha 

eterna inquietação pelo conhecimento, além do seu amor incomensurável demonstrado 

durante esses dois longos anos de caminhada. 

Ao meu querido pai, (in memoria) Custódio, pela educação, pelo carinho e pela motivação 

exemplares ao longo destes anos. 

Aos meus queridos irmãos, que somente pelo fato de pertencermos a minha família, já me faz 

uma pessoa melhor. 

Aos meus queridos sobrinhos Isaque e João Gabriel, pela força e pelo apoio que me deram 

com seus conhecimentos de informática.   

Ao meus filhos do coração Diego e Marcela, muito obrigada pela força, pelo carinho e pela 

alegria.  

Aos meus queridos genros do coração Tatiane e James, pelo carinho e por sua demonstração 

de amizade, me fazendo sentir parte integrante dessa amada família. 

A minha linda querida e amada filha Rafaella, por força, garra, compreensão e, 

principalmente, por me ensinar que a vida é bem mais do que simplesmente viver por viver.  

Enfim, a todas as pessoas que participaram/contribuíram, direta ou indiretamente, para o 

estudo desenvolvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

A internacionalização da educação superior vem sendo conduzida como uma maneira 

de melhorar o ensino superior, e este, como um transmissor de conhecimento novo. A partir 

do que propomos sobre o problema de pesquisa, a escolha da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) justifica-se pelo fato de ser uma instituição que está em processo de 

institucionalizar suas ações de internacionalização. O estudo do tema tornou-se importante 

devido às novas demandas frente ao processo de internacionalização. Esta crescente demanda 

tem elevado o aumento de exigências de profissionais altamente qualificados para 

desenvolver suas atividades profissionais nos setores de relações internacionais (RI) da UFRJ. 

Portanto, o objetivo do estudo foi investigar como o processo de internacionalização da UFRJ 

impacta os programas de capacitação e qualificação destinados aos técnicos-administrativos 

em educação (TAEs) da UFRJ que atuam exclusivamente na Seção de Convênios e Relações 

Internacionais do Gabinete do Reitor (SCRI), na Divisão Acadêmica de Relações 

Internacionais da Escola Politécnica (DARI/POLI) e no Setor de Relações Internacionais da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/FAU. Foi considerado como recorte temporal para o 

estudo, o período entre 2008 a 2013. Para alcançar o objetivo, foi realizado um estudo de caso 

único, de abordagem qualitativa e natureza exploratória. Inicialmente foi realizada uma vasta 

pesquisa bibliográfica. Em seguida, foram coletados informações através de pesquisa 

documental. Após isso, foram aplicados questionários para os TAEs dos três setores 

envolvidos no estudo e realizadas entrevistas semiestruturadas para o grupo focal formado por 

gestores docentes e gestores TAEs. A análise desses dados foi realizada por meio de análise 

de conteúdo e por meio da triangulação entre fontes dados e fundamentação teórica. Os 

resultados permitiram avaliar os impactos desse processo frente às atividades profissionais 

dos TAEs e às políticas de programas de desenvolvimento profissional da UFRJ. Concluímos 

que a internacionalização da universidade tem impacto negativo para os TAEs que atuam em 

setores de RI e que a instituição em questão, não apresenta programa de desenvolvimento 

profissional direcionado para esses servidores.  

 

Palavras chave: internacionalização do ensino superior, mobilidade acadêmica, 

capacitação e qualificação, novo perfil profissional. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The internationalization of higher education is being conducted as a way to improve higher 

education, and this, as a transmitter of new knowledge. From what we propose on the research 

problem, the choice of the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) is justified by the fact 

that it is an institution that is in the process of institutionalizing their internationalization 

actions. The study of the theme became important due to the new demands which the 

internationalization process faces. This increasing demand has raised the increase of 

requirements of highly qualified professionals to develop their professional activities in the 

international relations sectors (IR) of UFRJ. Therefore, the objective of the study was to 

investigate how the internationalization process of UFRJ impacts the training and 

qualification programs for administrative staff in education (ASE) of UFRJ who work 

exclusively in the International Affairs Office at the Rector’s Office (SCRI), in the Academic 

Division of International Relations of Polytechnic School (DARI / POLI) and the 

International Relations Section at the Faculty of Architecture and Urbanism / FAU. It was 

considered as a time frame the period between 2008 and 2013. To achieve the goal, it was 

made a single case study, with a qualitative and explanatory approach. Initially, it was made 

an extensive bibliographic research. Then, information was collected through documentary 

research. After that, questionnaires were applied to the ASE from the three sectors involved in 

the study and semi structured interviews were made for the target group which is made of 

managers professors and managers of Administrative Staff. The analysis of these data was 

made through the analysis of content and through the triangulation between data sources and 

theoretical foundation. The results allowed us to evaluate the impact of this process regarding 

the professional activities of ASE and the policies of programs of professional development 

of UFRJ. We concluded that the internationalization of the university has a negative impact 

for the ASE who work in sector of International Relations and that the institution in question 

does not have professional development program directed to these workers.  

 

Keywords: internationalization of higher education, academic mobility, training and 

qualification, new professional profile. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ideia de desenvolver esta pesquisa surgiu da nossa experiência profissional como 

técnico administrativo, que desde 2013 nos levou a estudar a temática, visando a compreender 

o tema internacionalização do ensino superior e os seus mecanismos, especialmente sobre os 

quais impactam os programas de capacitação e qualificação dos servidores da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. 

Atualmente, a evolução caracterizada pela nova forma de desenvolver as atividades 

profissionais nas universidades públicas, que reconhece o potencial humano, e a necessidade 

de melhorar o desenvolvimento profissional dos servidores técnicos administrativos em 

educação, entrou na agenda de pesquisa nos últimos anos, inclusive nas IFES, mediante a 

introdução do tema novo perfil profissional, que passa por transformações, demandando um 

processo de inovação tecnológica, de redefinição do papel do servidor público, tais como: a as 

novas demandas de atividades exigidas pelo processo de internacionalização da IFES. Para 

efeito desse trabalho, o estudo teve foco no debate acadêmico sobre o tema a cerca dos 

estudos organizacionais na ciência da Administração (CESAR, 2012).    

Com base nessa trajetória, optamos por uma temática muito complexa, cuja relevância 

para a ação no ambiente da UFRJ justificaria, em nosso entendimento, seu estudo em maior 

amplitude, já que a (ela figura como uma das melhores instituições de ensino superior no país, 

com o 3º no ranking da Quacquarelli Simonds Pet LTDA (QS) e em 8º lugar entre as 

melhores IES da América Latina, segundo o mesmo ranking, conforme dados apresentados 

pelo PDIi (2014), aplicação de seus resultados poderia ser utilizada para melhorar as políticas 

de desenvolvimento profissional dos técnicos administrativos.  

A história revela que as ações que motivam uma universidade a buscar o caminho da 

internacionalização podem ser bem variadas. Para Toyoshima, essa motivação está 

relacionada à questões econômicas. No entanto, quase sempre são vistas como a melhor forma 

de aprimorar o ensino superior, sendo este, visto como gerador de conhecimento novo, de 

ciência, tecnologia e inovação Morosini, (2005). Essa busca também pode representar uma 

maneira de transmitir novos valores e cidadania. Entender esse conceito, segundo o qual a 

mobilidade entre alunos adquire status de negócio de Estado, poderia ser relevante para a 

construção de um modelo de internacionalização alinhado com as culturas e os sistemas de 

produção do conhecimento acadêmico capazes de desenvolver o avanço da ciência voltado 

para a sociedade, oferecendo uma visão mais crítica sobre os rankings das universidades que 



17 

 

avaliam e, ao mesmo tempo, pregam a ideia de um sistema homogeneizado, como solução 

para o problema (LAUS, 2012). 

Atualmente, o número de matrículas no nível superior brasileiro ultrapassa a marca de 

sete milhões segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP, 2012), justificado 

pela forte presença do mercado internacional de serviço educacional. Este, por sua vez, é 

facilitado pela comunicação, pela mobilização de pessoas, pelo aumento de financiamento e 

pela oferta de número de vagas em IES privadas e também por sua inclusão e regulação como 

serviço manipulado pelo mercado segundo dados do INEP (2012), o que representa de fato, a 

inclusão da educação superior brasileira motivada por interesses econômicos (LIMA, 2009)    

Frente a esse processo de construção de políticas nacionais e institucionais que buscam 

no mercado, a mera liberação de novos caminhos para as atividades relacionadas à 

massificação da internacionalização, é que as universidades enviam seus alunos ao exterior 

visando ao prestígio acadêmico por meio das parcerias com instituições estrangeiras (LIMA, 

2009). 

Diante disso, a nossa proposta foi de fazer um estudo de caso único sobre o impacto da 

internacionalização do ensino superior promovida pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro no corpo técnico administrativo e sobre como são pensadas as implantações das ações 

institucionais de programas de capacitação e qualificação voltados para o desenvolvimento e 

o aperfeiçoamento dos servidores técnicos administrativos de uma IES pública, ou seja, a 

UFRJ, enfatizando o tema internacionalização do ensino superior, buscando sempre 

contextualizar os impactos desse processo frente às novas realidades de necessidade de capital 

humano qualificado, conforme preceitua Dias Sobrinho (2010). 

Atualmente, a sociedade apresenta um complicado conteúdo, cujas especificidades 

históricas, não aconteceram de uma hora para outra, sem que o passado fosse precursor do 

presente, sendo este um elemento condicional e constitutivo das tendências contemporâneas e 

um alicerce das perspectivas futuras. Um cenário, marcado pela intensa globalização, que, 

segundo Wallerstein (2000), ocorre há 500 anos, e o que vemos e vivenciamos são 

consequências desses processos que acarretam profundas modificações em toda ordem: 

técnico-científicas, tecnológicas, políticas, econômicas, sociais, profissionais, étnicas, 

religiosas e culturais. Esse momento é apontado pela velocidade das transformações vividas 

pela sociedade e é reproduzido pela revolução tecnológica e pelas orientações impostas por 

políticas neoliberais, particularmente no que tange ao sistema educacional superior 

(FARAZMAND, 2001; MARI, 2010).  
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O assunto exposto suscita uma gama de discussões nos diferentes segmentos da 

sociedade. É nesse cenário que está inserida a educação superior brasileira. Os autores Cunha 

(2000) e Laus, (2012), em seus estudos, afirmam que, nos últimos anos, o ensino foi palco de 

profundas mudanças de natureza política e econômica, impostas pelos governos 

comprometidos com os pensamentos neoliberais. Entendemos que o pressuposto neoliberal 

aplicado à educação articula-se com base em dois posicionamentos: a educação passa a ser 

tratada como uma organização empresarial, seguindo a orientação do mercado educacional 

livre e sem interferência estatal; a implantação do novo perfil profissional (DOURADO, 

2002; DIAS SOBRINHO, 2005). 

Sobre a questão da educação superior, Santos (2010) salienta que esses aspectos da 

política neoliberal para os rumos da educação traduzem-se em tendências subordinadas à 

produção capitalista. Para esse autor, o neoliberalismo atinge o sistema educacional mundial, 

mais fortemente o ensino superior, impondo um pensamento utilitarista e mercantilista, 

submetendo-o a pressões por concorrência, por competitividade e por rentabilidade (DIAS 

SOBRINHO, 2005; MOROSINI, 2006).     

Comungando com esse pensamento, está Dias Sobrinho (2005), que nos diz que os 

problemas que as universidades vêm atravessando não dizem respeito somente a elas, mas 

atingem a toda sociedade. Por isso, a necessidade de investir nos sistemas modernos e, 

acrescenta Dias Sobrinho (2005) que são as universidades as grandes contribuintes para as 

transformações do conhecimento e para a aceleração da globalização e dessa forma para o 

surgimento do novo desenho de perfil profissional. 

Neste contexto, Morosini (2006) pontua que a produção científica, no que se refere à 

educação superior, vem firmando fortes tendências de relacionar a globalização com a 

educação. Acrescenta ainda a autora que  

 

O Estado avaliativo adquire todos os aspectos da realidade educacional e em todos 

os níveis do sistema. Entretanto, é no sistema de ensino superior que se verifica o 

maior impacto. Isso porque a globalização considera como um dos principais valores 

o conhecimento, é neste, o advindo de patamares superiores, onde a busca de 

educação e certificação continuada se faz presente (MOROSINI, 2006, p.109). 

 

Para tanto, o mercado mundial impõe que as universidades sigam um modelo de 

produção do conhecimento global. Desse modo, a pesquisa, o ensino e a disseminação do 

conhecimento seguem através de modelos organizacionais e de gestão das universidades, com 

recursos a sua disposição, com boa infraestrutura e, além disso, um corpo acadêmico 

qualificado. Esse conjunto de iniciativas polariza parte significativa dos recursos humanos e 

financeiros fortalecendo a internacionalização de caráter hegemônico (LIMA, 2009).  
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Esses modelos de Instituições de Ensino Superior (IES), apresentados como modelos 

tops estão espalhados em grande parte do mundo e utilizam a linguagem internacionalizada, 

como recursos para o ensino e a pesquisa. Além disso, eles também contam com o Estado 

para obter suporte e manter suas atividades, conclui Lima (2009).  

Nesse sentido, a globalização e as mudanças provocadas por ela no sistema de ensino 

superior podem ser consideradas como mudanças de longo prazo ambíguas, porque são 

convergência ou isomórfica, o que significa dizer que o processo de homogeneização dos 

efeitos da globalização sobre a organização educacional superior, que impõe a todos uma 

concepção que afirma a existência de um modelo de excelência, que deve ser copiado e 

levado a todo mundo, afirma Morosini (2006). Contudo, Vaira (2004) pontua a existência da 

divergência ou da idiossincrasia vista como ponto crucial no processo de respostas à 

globalização, e seus efeitos sobre as organizações universitárias que absorvem as políticas 

nacional e local, econômica e cultural, e reproduzem as reformas e as tendências globais. 

Acentua-se assim, com esse processo, a tensão, idem as questões relacionadas aos processos 

de trabalho  

Nesse contexto, encontra-se o modelo desenvolvido e apoiado pelo Banco Mundial 

(BM) para os países emergentes, como recomendações e vários tipos de ajustes para a 

educação de países em desenvolvimento. Entre tais recomendações, as principais estão 

voltadas para a expansão das instituições de ensino superior, a redução do papel do Estado em 

relação ao ensino superior, a privatização da educação superior, a diversificação tanto das 

instituições quanto dos cursos, a busca pela qualidade universitária internacional, a educação 

superior vista na categoria de serviço, devendo, ser regulamentada pela Organização Mundial 

do Comércio (OMC), de acordo com Morosini (2006). 

O pensamento dominante neoliberal espera, hoje, que a educação superior tenha um 

foco muito mais centrado na função econômica e nas capacidades laborais. Predominam, 

atualmente, as visões de mundo que colocam o mercado no centro de tudo e o estreito vínculo 

do conhecimento com a economia, o que gera uma pesada tendência de comercialização e 

privatizações da educação superior (DIAS SOBRINHO, 2005). 

No Brasil, entre todas as instituições de ensino superior, as Instituições Federais de 

Ensino Superior, doravante chamadas IFES, são as mais afetadas pelo processo de 

globalização, pois a internacionalização das IFES implica uma nova realidade para os 

servidores públicos federais em educação, lotados nessas Instituições, tais como a exigência 

de novas habilidades para desenvolver atividades cada vez mais complexas (ALMEIDA, 

2012; OLIVEIRA, 2012).  
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Além disso, preceitua Laus (2004), a temática da internacionalização da educação 

superior tornou-se mais difundida no Brasil a partir da década de 90, quando a CAPES, de 

forma abrangente, expôs a necessidade de estipular padrões internacionais para a avaliação de 

atividades voltadas para a pós-graduação e para pesquisas desenvolvidas no âmbito das 

instituições públicas. Coloca-se, de um lado a exigência de novos conhecimentos técnicos e 

habilidades para desenvolver atividades laborativas dentro do ambiente organizacional 

internacional; do outro, a dificuldade de obtenção de pessoal qualificado para atender às 

necessidades do sistema capitalista, que iguala o conhecimento a um produto altamente 

comercializável e rentável. Ressaltamos que a mercantilização do ensino também surge como 

um problema que merece ser discutido, pois, segundo Santos (2010, p.30), “a economia 

baseada no conhecimento exige cada vez mais capital humano criativo, habilidoso e com 

conhecimento tecnológico”. De forma semelhante, pode-se afirmar que esse fato cria a 

necessidade de uma constante reflexão sobre o sistema de ensino superior brasileiro, para que 

haja um “alinhamento” entre as relações sociais, que se movimenta de acordo com os novos 

cenários e com as novas demandas do mercado de trabalho (STALLIVIERI, 2007, p.21).  

Outra questão que carece de investigação e de esclarecimento seria o modo como a 

internacionalização das IFES implica o desenvolvimento profissional dos servidores técnicos 

administrativos. Além disso, é necessário conhecer como os TAEs respondem às demandas 

impostas pelo citado processo de internacionalização que resultam de demandas do Estado, 

das organizações internacionais e da sociedade (CESAR, 2012). 

A princípio, as instituições públicas organizavam o trabalho através de um modelo de 

departamento de pessoal que era fundamento pela rigidez imposta pela legislação federal e 

suas normas e procedimentos, que consideravam os servidores públicos desprovidos de 

capacidade e iniciativa para sozinhos desenvolverem suas atividades profissionais 

(FONSECA, 1996).  

Durante esse período o serviço público era orientado pelo princípio da isonomia que 

regulamentava as políticas de pessoal. Contudo, as mudanças ocorridas pela modernização 

das políticas de ensino superior no Brasil introduziram um novo modelo de gestão orientada 

para o desenvolvimento fundado na meritocracia e alinhado à missão da instituição, 

resguardados os princípios da administração (OLIVEIRA, 2011).  

Além disso, desenvolveram-se novas formas de conduzir a política de pessoal nas 

IFES, capazes de valorizar esse servidor, promovendo, assim, um perfil mais próximo de 

competência na gestão pública federal. Entretanto, esse conceito surgiu após os anos 90, com 

a revolução tecnológica e com o cenário da globalização que envolveu as IFES, sobretudo 
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nesses últimos anos, nos quais elas passaram por transformações, demandando um processo 

de inovação tecnológica, de redefinição do papel do servidor público e de sua 

profissionalização, de publicação de marcos regulatórios voltados, entre outros aspectos, para 

a eficiência e a qualidade do serviço público Nesse sentido, Fonseca (1996) cita Assis ao 

afirmar que no esforço para obter uma administração eficaz utilizam-se critérios avaliativos 

de indivíduos ou de grupos de administradores para administrados, que são cada vez mais 

comprometidos com as metas traçadas para alcançar os objetivos pretendidos.  

Para tanto, a administração pública em 2005 iniciou um processo de valorização, 

apoiado na capacitação, na qualificação e na profissionalização dos servidores que compõem 

o quadro das IFES, focalizando o desenvolvimento com base no Decreto 5.707/06, o qual 

determinava a implantação de políticas de diretrizes e bases para o desenvolvimento de 

pessoal no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional (BRASIL, 

5.707/2006).   

Ainda no contexto das IFES, em 2004 publicou-se a Lei 10.861/04, na qual se 

introduzia o Sistema de Avaliação de Ensino Superior no Brasil, que sistematizava o Plano de 

Desenvolvimento Institucional, ressaltando sua respectiva missão, bem como suas políticas 

internas, tais como a de pessoal, em que se descrevem as carreiras de servidores do quadro 

das IFES, além de seu aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional. Com o advento da 

Lei 11.091/05 foi criado um novo plano para os servidores técnicos administrativos em 

educação (TAEs), o qual previa a instituição da gestão de pessoas por competência, 

destacando-se que os cargos devem vincular-se ao planejamento estratégico e ao 

desenvolvimento da instituição. O desenvolvimento do TAE deve ser vinculado aos objetivos 

da instituição, o desenvolvimento profissional será através dos programas de capacitação e de 

qualificação, incluindo a educação formal, e, por fim, a avaliação de desempenho obedecerá a 

critérios de acordo com a meta institucional. No ano seguinte, mais dois Decretos foram 

publicados, sendo o Dec. 5.824/06, prevendo o incentivo à qualificação, e o Dec.5.825/06, 

firmando diretrizes para a elaboração do plano de desenvolvimento dos integrantes do Plano 

de Carreiras dos Cargos de Técnicos Administrativos em Educação1. Tal plano deve servir de 

incentivo para capacitar e qualificar os TAEs frente às exigências de profissionais 

                                                 
1
A lei nº.11.091 de 12 de janeiro de 2005, dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos 

Técnicos Administrativos em Educação, no âmbito das IFES vinculadas ao Ministério da Educação.  

Ele estabelece no artigo 1º: fica instituído o Plano de Carreiras dos Técnicos-Administrativos em Educação, 

composto pelos cargos efetivos de técnico administrativos e de técnico marítimos de que trata a Lei 7.596 

de 10 de abril de 1987 e de planos e cargos referidos no artigo 5ª desta Lei. A mesma lei dispõe ainda do 

pessoal docente. Artigo 30 – Haverá em cada IFES quadro de pessoal para funções de confiança, para as 

carreiras de magistério e para as carreiras de TA [grifo meu]. 
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qualificados para responder às demandas impostas por atores nacionais e internacionais, no 

contexto de qualidade e eficiência no âmbito da gestão pública (OLIVEIRA, 2011). 

Este trabalho segue a seguinte estrutura: apresentamos no capítulo 1, uma abordagem 

geral do tema, objetivando contextualizar o problema de pesquisa, seguido dos objetivos 

propostos para o seu alcance. Na seção subsequente apresentamos a relevância que justifica a 

importância do estudo e sua delimitação. No capítulo 2, são apresentados os itens do 

referencial teórico que serviram de base para a fundamentação do tema. No capítulo 3 

apresentamos a metodologia adotada na realização do presente estudo. No capítulo 4 

apresentamos a descrição e análise do caso. No Capítulo 5 apresentamos as conclusões. E por 

fim as referências bibliográficas utilizadas no desenvolvimento do presente estudo. 

 

1.1 OBJETIVOS DO ESTUDO 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Com base no que foi anteriormente exposto sobre o tema, o presente estudo teve por 

finalidade investigar como o processo de internacionalização da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro impactou os programas de capacitação e qualificação destinados aos técnicos 

administrativos.  

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 De modo a alcançar o objetivo geral, foram propostos os seguintes objetivos 

específicos: 

 conceituar e descrever o processo de internacionalização da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, 

 identificar as implicações desse processo nas atividades dos técnicos administrativos 

envolvidos com relações internacionais da UFRJ, 

 identificar características do perfil profissional exigido como resultado do processo de 

internacionalização na IFES, 

 investigar a adequação dos programas de capacitação e qualificação profissional 

destinado aos técnicos administrativos, ou seja, se tais programas contemplam o conteúdo 

necessário frente ao contexto da internacionalização. 

 

 

1.2 PERGUNTA DE PESQUISA 
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 Após introduzir o contexto, é necessário fazer uma breve explanação sobre o tema do 

estudo, com o propósito de aproximar o leitor dos objetivos apresentados no presente estudo. 

Contudo, observa-se que existe uma problemática que relaciona à internacionalização das 

Instituições Federal de Ensino Superior (IFES): suas implicações no desenvolvimento 

profissional do corpo técnico administrativo envolvido em atividade de educação da 

Universidade Federal no Rio de Janeiro. 

 Dessa maneira, mediante o exposto e com base na problemática apresentada, origina-

se a seguinte pergunta de pesquisa: como o processo de internacionalização da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro impacta nos programas de capacitação e qualificação dos técnicos 

administrativos?  

 

1.3 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 
Historicamente, a internacionalização da educação superior vem sendo conduzida 

como uma maneira de melhorar o ensino superior, e este, como um transmissor de 

conhecimento novo (ciência, tecnologia e inovação), mas, também, de valores e de cidadania. 

A partir do que propomos sobre o problema de pesquisa, a escolha da IFES se deu 

pelo fato de ser uma Instituição Federal de Ensino Superior no Rio de Janeiro que está em 

processo de internacionalização. Nosso estudo situou-se na internacionalização da educação 

superior que se tornou mais difundida no Brasil a partir da década de 90, quando a CAPES· 

(órgão do MEC responsável pelas das avaliações da Pós Graduação), de forma abrangente, 

expôs a necessidade de estipular padrões internacionais para a avaliação de atividades 

voltadas para o ensino e a pesquisa desenvolvidos no âmbito das instituições públicas (LAUS, 

2004).  

Cabe o esclarecimento de que nesse estudo delimitamos a análise ao tema motivador 

que trouxe profundas mudanças no mundo acadêmico e, consequentemente, no mundo 

profissional dos técnicos administrativos das IFES.  

Considerando o período de 2008 a 2014 como recorte temporal de nossos estudos. 

Cabe esclarecer que esse limite temporal foi estabelecido de acordo com as seguintes razões: 

1) a disseminação da internacionalização da Instituição; 2) o aumento na demanda de trabalho 

dos TAEs; 3) a possibilidade de observar e entrevistar os TAEs que ingressaram na Instituição 

nesse período e que permanecem no quadro funcional ativo. 
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Além disso, procede-se a uma análise, à luz da legislação vigente, dos programas de 

desenvolvimento de capacitação e qualificação oferecidos pela própria Instituição e 

destinados aos TAE, frente ao processo de internacionalização (BRASIL, 11.091/05).  

Muito embora a UFRJ tenha várias unidades localizadas no Rio de Janeiro, tais como 

Praia Vermelha, Centro da Cidade, além de em outros municípios, como dos Polos de Macaé 

e de Xerém, a pesquisa contemplou apenas os técnicos administrativos, com lotação na 

Reitoria, na Escola Politécnica e na FAU da referida IFES. Para isso se tornar possível, foi 

necessário buscar informações que respondessem a pergunta de pesquisa, ou seja, como o 

processo de internacionalização da UFRJ impacta os programas de capacitação e de 

qualificação dos técnicos administrativos?  

Diante disso, procuramos informações que nos levassem a mostrar de forma concisa 

como tal fenômeno se desenvolve no âmbito organizacional da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. Por isso, buscamos nas Prós-Reitorias de Graduação (PR-1) e de Pós-Graduação 

(PR-2) dados que nos levassem a mostrar que o aumento significativo do números de alunos, 

da oferta de cursos nos dois níveis, da presença de professores e de pesquisadores visitantes, 

da produção científica entre outros aspectos, são atores coadjuvantes nessa trajetória.  

Além disso, nossa pesquisa está fortemente embasada nas ações desenvolvidas no 

Setor de Relações Internacionais (SCRI/UFRJ) pelos funcionários técnico administrativos, de 

forma a evidenciar que o processo de internacionalização da IFES pesquisada aumentou a 

demanda de serviços e, consequentemente, a exigência maior do número de servidores 

(visíveis no aumento de concursos público) e, cada vez mais de sua capacitação.  

Para desenvolver a pesquisa, buscamos demonstrar os cursos de capacitação e 

qualificação já em andamento na PR-4, a fim de verificar se as políticas adotadas 

correspondem às necessidades desses servidores no que tange ao desenvolvimento suas 

atividades profissionais no âmbito organizacionais dos setores, uma vez que esses 

funcionários técnicos administrativos desenvolvem atividades diretas de Relações 

Internacionais (tais como contatos com IES estrangeiras, atendimento de alunos estrangeiros, 

envio de alunos para o estrangeiro envio de notas para as IES estrangeiras e outras 

atividades).  

O propósito da nossa dissertação é averiguar se os programas de desenvolvimento 

profissional de capacitação e qualificação são de alguma forma impactados pelo aumento da 

demanda de atividades e pela necessidade de novas habilidades para atender ao novo perfil 

profissional exigido pelos padrões de qualidade e de IFES internacional. Ou seja, se o 



25 

 

processo de internacionalização da Universidade Federal do Rio de Janeiro influencia as 

diretrizes adotadas para o desenvolvimento dos cursos.  

Para concluir a pesquisa, o critério de escolha da UFRJ foi ainda que a Reitoria é a 

Sede da Administração Central; outro fator considerado relevante foi a facilidade de acesso 

por parte da pesquisadora, que pertence ao quadro da UFRJ, na qualidade de técnica 

administrativa desde 1988. Portanto, vivenciou uma boa parte das mudanças ocorridas no 

ambiente organizacional e as mudanças dela decorrentes.  

De um modo geral, as experiências pessoais do próprio pesquisador são fatores 

considerados importantes na escolha do ambiente a ser pesquisado (CRESWELL, 2010). 

  

1.4 JUSTIFICATIVA 

 
De acordo com a literatura analisada, conforme apresentada na introdução dessa 

dissertação, a internacionalização do ensino superior no Brasil trouxe profundas mudanças e, 

consequentemente, transformações, pelas quais as instituições federais de ensino superior vêm 

passando. Morosini (2006) apresenta a internacionalização universitária como decorrência do 

processo de globalização, do acelerado processo de formulação de políticas educacionais 

estatais e da classificação da educação superior como serviço, portanto, incluída no Acordo 

Geral sobre o Comércio e serviço (GATS), com o predomínio do conceito isomórfico de 

qualidade abarcada pela Organização Mundial do Comércio (OMC). Outro problema 

apontado é a mercantilização do ensino superior e o surgimento de um novo perfil 

profissional (PEREIRA 2004; DIAS SOBRINHO, 2005: SOUZA e FLEURY, 2009; 

GUIMARÃES, 2012). 

 Nesse cenário globalizado e internacionalizado existe uma enorme pressão por parte 

do mercado para que a educação superior seja objeto de comercialização e, além disso, 

defende-se que o Estado não deve interferir na regulamentação (BITTAR, 2002; SIQUEIRA e 

TEIXEIRA, 2006), esses mesmos autores compartilham com o pensamento ao pontuar que a 

mercantilização da educação superior tem atravessado um processo acelerado de 

institucionalismo empresarial.  

 Apesar de existirem estudos (descritos nos próximos parágrafos) que abordam essas 

questões, a revisão da literatura mostra a necessidade de mais estudos sobre o tema, uma vez 

que as mudanças apontadas no ensino superior criam a necessidade de estudos direcionados 

para entender e justificar o que de fato ocorre no dia a dia das organizações. O cenário do 

mercado globalizado exige um novo perfil no mundo do trabalho. 
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  Nessa dissertação, o estudo precursor em ordem cronológica envolvendo o 

empresarialismo educacional no cenário específico das IES foi empreendido por Bittar (2002) 

e por Dourado (2002), com estudo semelhante, apresentando o neoliberalismo e o capitalismo 

educacional. Em seguida, destaca-se a análise de Cunha (2000), identificando as 

complexidades que envolvem o ensino superior brasileiro. Os estudos de Laus (2004) revelam 

novas práticas de estratégias comerciais envolvendo o ensino superior. Os estudos de Dias 

Sobrinho, (2005; 2008; 2010), cujos resultados apresentam a mercantilização do ensino 

superior, a crise política fomentando a desigualdade social e por fim o novo perfil 

profissional. Ainda nesse aspecto, Sguissardi (2005) apresenta a teoria do capital humano, 

segundo a qual a questão da eficiência e a capacidade competitiva são associadas à educação e 

à qualidade como parâmetros para nivelar o indivíduo com o conhecimento técnico capaz de 

gerar vantagens competitivas. Em vista disso, Morosini (2008) conceitua a 

internacionalização do ensino e os impactos na autonomia universitária, bem como o mercado 

regulador do ensino superior. Ademais, há trabalhos semelhantes que foram sintetizados por, 

outros autores, entre eles Stallivieri (2007), que relaciona o poder econômico à nova política, 

firmando um locus de hegemonia. Toyoshima (2007) afirma que atualmente a 

internacionalização das universidades é uma necessidade. Isso porque, o avanço da 

globalização, representou profundas mudanças para o mundo acadêmico; como resultado, as 

universidades estão tentando estabelecer uma dimensão internacional para suas instituições. 

Finalizando, Lima (2009) menciona que existem duas vertentes sobre a internacionalização, a 

ativa e a passiva.  

  A partir do alinhamento da questão da pesquisa com os objetivos apresentados, 

podem-se perceber diferentes formas de relevância, a saber: a teórica, para a ciência da 

Administração; a prática para a IFES e seus servidores TAEs, e a social para todos os 

cidadãos contribuintes e receptores do serviço público. Dessa forma, a relevância teórica está 

relacionada ao entendimento sobre os programas de capacitação e qualificação destinados à 

aprendizagem dos servidores TAE frente ao processo de internacionalização das IFES, 

podendo, inclusive, servir de suporte para orientar os processos internos de profissionalização 

e como resultado para melhorar as práticas adotadas nas atividades diárias no ambiente 

organizacional. Assim, a contribuição prática imediata será no sentido de facilitar o 

entendimento dos gestores e dos servidores da IFES, no que tange à capacitação e à 

qualificação. Além disso, pretendeu-se realizar uma análise crítica sobre a IFES para saber, 

por exemplo, se ela desenvolve estudos voltados aos programas de capacitação e qualificação 

com o intuito de verificar se os programas atendem ou não às necessidades dos TAEs ou se há 
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ou não estudos orientados para averiguar impactos nas atividades profissionais dos TAEs. 

Pretendeu-se ainda saber se há ou não algum tipo de treinamento para nivelar o conhecimento 

do corpo técnico administrativo da IFES. A contribuição para a comunidade universitária e 

para a sociedade pode servir para ajudar os TAEs a se qualificarem e capacitarem para 

desenvolver suas atividades profissionais com dedicação e presteza, inclusive dando suporte 

ao desenvolvimento das atividades meio, como, por exemplo, na área de pessoal. Além disso, 

pode contribuir também para atividades fins, auxiliando o corpo docente nas atividades 

inerentes ao cargo de técnico administrativo que estejam relacionadas ao ensino, à pesquisa e 

à extensão. Dessa forma, os mencionados servidores podem prestar serviços de boa qualidade 

à sociedade. 

     O tema abordado no estudo é abrangente, o cenário explorado muito rico em detalhes. 

Segundo Cunha (2000), trata-se de um sistema complexo e de grandes dimensões. Contudo, 

não se sabe como as recentes políticas de desenvolvimento de pessoal técnico administrativo, 

no âmbito do serviço público federal, tratam as questões relacionadas à internacionalização, e 

como o impacto desse processo acontece no ambiente das IFES, e quais as diretrizes 

governamentais para a implantação de um sistema de capacitação e qualificação que se 

adaptam à realidade do setor público brasileiro, uma vez que não são claras quanto ao novo 

perfil profissional exigido pela nova ordem mundial, que valoriza o conhecimento.  

 O presente estudo possibilitou a compreensão do processo de internacionalização do 

ensino superior para a área de administração. Percebe-se que, estas questões ainda são objetos 

pouco investigados na área de administração, a despeito de sua importância para a melhor 

compreensão da gestão organizacional e para as organizações.  
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2. ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

  

Neste capítulo, apresenta-se a evolução histórica do ensino superior no Brasil. Da 

criação das Universidades no Brasil à globalização. As reformas do Estado voltadas para o 

sistema de ensino superior para atender a demandas mercadológicas impostas pelos 

organismos internacionais. As crises que assolaram as Universidades como consequência das 

reformas na América Latina. A história das instituições europeias em solo americano no 

período colonial sinaliza a contenda ligada à hegemonia imposta por países e pelo clero que, 

na ocasião, era o detentor do conhecimento. 

A Reforma de Córdoba produziu um documento considerado um divisor de águas na 

história das universidades latino-americanas. Por meio desta, constitui-se um modelo de 

universidade institucional, com identidade, renovando o ensino superior. A herança cultural 

europeia deixada para o Novo Mundo inclui a criação, em 1551 das universidades Real 

Pontificia, no México e, em Lima a de San Marcos. Em 1621, ocorreu a criação da 

Universidade de Córdoba, na Argentina. As principais áreas de atuação dos cursos eram em 

teologia, em filosofia e em normas2 jurídicas (FREITAS NETO, 2011). 

Em colônias portuguesas, as universidades eram proibidas. Os cursos superiores 

somente se iniciaram no Brasil após a independência (FÁVERO, 2000).     

Foram várias as tentativas feitas no Brasil para criar uma universidade em seu 

território. Porém, Portugal era terminantemente contra a essa ideia, pois julgava que tal ação 

seria contrária às suas políticas de colonização, ou ainda alegava que os brasileiros não 

demonstravam interesse em criar uma universidade, sob o argumento de que a elite apreciava 

a saída da Colônia para a Europa, a fim de concluir seus estudos.  

 

A criação de universidade no Brasil revela considerável resistência tanto por parte 

de Portugal, como reflexo de sua política de colonização como por parte de alguns 

brasileiros que não viam justificativa para a criação de instituição desse gênero no 

país, considerando muito mais adequado que a elite da época procurasse a Europa 

para realizar seus estudos (COELHO, 2009, p.5).  

 

 

Todos os esforços para criar uma universidade no período colonial foram 

negligenciados por uma política de controle por parte da Metrópole, que não media esforços 

                                                 
2 A trajetória histórica e política da organização das universidades nos países da América Latina, no contexto 

sócio-político-cultural de dominação colonial, e, posteriormente, o período republicano até o movimento 

estudantil brasileiro de 1968, demonstram as aproximações dos dois principais movimentos de reformas 

existentes no contexto latino da educação superior. O de Córdoba de 1918 e o da reforma das universidades 

brasileiras de 1968 (FREITAS NETO, 2011). 
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para inibir qualquer iniciativa que vislumbrasse sinais de independência cultural e política da 

colônia portuguesa (FÁVERO, 2000).  

Com a instalação da sede da Monarquia no Brasil, inicia-se uma tímida liberação de 

construção de escolas superiores de caráter profissionalizante. Em 1808, criam-se cursos para 

a formação de profissionais voltados para o Estado, com ênfase na produção de bens 

simbólicos, como por exemplo a cunhagem de moedas para o Banco do Brasil (LAUS, 2012, 

p.97).  

Nesse contexto, o Brasil foi um dos últimos, entre os países da América Latina, a criar 

uma instituição de ensino superior, o que somente aconteceu após a vinda da família real para 

o Brasil. As primeiras faculdades surgiram no país no início do século XIX, com base no 

modelo Napoleônico de formação de profissionais. Inicialmente, foram criadas a Faculdade 

de Cirurgia de Salvador (Bahia) e no Rio de Janeiro, a Academia de Medicina e Cirurgia por 

D. João VI, logo após sua chegada ao Brasil, em 1808. Por volta de 1827 foram criadas as 

faculdades de direito de Olinda (Pernambuco) e a de São Paulo (COELHO, 2009).  

O Rio de Janeiro dá o grande passo quando constrói um Hospital Militar, com 

características de escola de anatomia, cirurgia e de medicina. A partir daí, sancionam-se 

outros atos que contribuem para novas instalações de ensino no Rio de Janeiro e na Bahia, 

surgindo, assim, a atual Faculdade Federal de Medicina do Rio de Janeiro, da hoje, UFRJ, e 

da Universidade Federal da Bahia, UFBA. Em 1810, institui-se, por meio da Carta Régia a 

Academia Real Militar, dando origem à Escola de Engenharia, seguida dos cursos jurídicos da 

URJ (LAUS, 2012).  

A primeira universidade brasileira foi criada em 1920, como o nome de Universidade 

do Brasil, como resultado da fusão administrativa das faculdades profissionais, já existentes. 

Esse mesmo modelo (com ênfase no ensino à pesquisa por ser elitista) serviu de base para 

outras regiões do país (LAUS, 2012). 

Em 1828, é a vez de São Paulo e Olinda influenciarem as elites com o pensamento 

político do império voltados para criar universidades, algumas pelo próprio Imperador, que, 

em 1889, propõe a criação de uma universidade no Norte e outra no Sul. Após a Proclamação 

da República no Brasil, novas tentativas foram feitas sem sucesso. Somente com a 

Constituição de 1891 o ensino superior no Brasil é reconhecido como atribuição do poder 

central. De 1889 até a revolução de 1930, o ensino superior sofre várias alterações, com 

influências positivistas de Benjamim Constant (1890-1891), reforçado por Rivadavia Correa 

(1911) quando institui o ensino livre, que acaba por gerar condições para o surgimento de 
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universidades. Nesse contexto, surge, em 1909, a universidade de Manaus; em 1911, a de São 

Paulo e, em 1912, a do Paraná, já como instituições3 livres (FÁVERO, 2000).  

Com a reforma de Carlos Maximiliano, por volta de 1915, com base no Decreto nº 

11.530, fica determinado no artigo 6º que o Governo Federal, quando julgar oportuno, reunirá 

em universidades as Escolas Politécnicas e de Medicina do Rio de Janeiro, incorporando a 

elas uma das Faculdades livres de Direito, dispensando-as de taxa de fiscalização e dando-

lhes gratuidade para funcionar (FÁVERO, 2000). 

O Presidente Epitácio Pessoa em 1920, cria a primeira Universidade do Rio de Janeiro 

(URJ) através do decreto nº 14.343. A motivação da criação da universidade na Capital do 

País, além de comemorar o centenário, devia-se ao fato da visita do Rei da Bélgica, e, além 

disso, ao interesse político em outorgar-lhe o título de Doutor Honoris Causas (SOARES, 

2002). 

Oficialmente criou-se em 1920 a primeira universidade, resultado da justaposição de 

três escolas tradicionais, a Escola de Medicina, a Escola politécnica e a Faculdade Livre de 

Direito (FÁVERO, 2000; LAUS, 2012). 

Em 1930, cria-se o Ministério da Educação e Saúde Pública, no governo de Getúlio 

Vargas e, a partir de 1931, Francisco Campos elabora e aprova o Estatuto das Universidades 

Brasileiras, que vigorou até 1961, determinando que as universidades poderiam ser públicas 

(federais, estaduais ou municipais) ou privadas, com a inclusão dos seguintes cursos: Direito, 

Medicina, Engenharia, Educação, Ciências e Letras. Essas universidades seriam ligadas por 

meio de uma reitoria com vínculos administrativos, mas juridicamente autônomas (FÁVERO, 

2000). 

Iniciam-se os programas de reformas no ensino superior, secundário e comercial, 

adaptando-se à educação as diretrizes, tanto na esfera política quanto na educacional. 

Tornava-se o ensino mais adequado à modernização do país, com ênfase na formação da elite 

e na capacitação para o trabalho (SOARES, 2002). 

Portanto, os educadores da Associação Brasileira de Educação (ABE), discordam da 

politica do novo Ministério, que priorizava atividades universitárias com ênfase somente na 

formação de professores do ensino secundário. Essa política atendia unicamente aos anseios 

                                                 
3 A USP foi criada com o objetivo de promover uma revolução intelectual e científica. Para tanto, a USP 

utilizou-se de dois modelos de educação. A Escola Livre de Sociologia e Política seguia o modelo norte 

americano, enquanto que a Faculdade de Filosofia foi influenciada pelo modelo francês. As duas instituições 

contava com um corpo docente internacional que introduziram novos padrões de ensino e pesquisa no Brasil 

(FÁVERO, 2000). 
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de Francisco Campos, em desacordo aos ideais de educadores preocupados com o ensino e a 

pesquisa (SOARES, 2002). 

Contudo, apesar das políticas e das tendências de centralização, cria-se a Universidade 

de São Paulo, USP, em 1934. Esse foi um marco histórico para o sistema brasileiro de 

educação superior. A união de faculdades tradicionais e independentes, dando origem à nova 

Faculdade de Filosofia, de Ciências e de Letras, contou com professores e pesquisadores 

estrangeiros, principalmente da Europa. Com isso, a USP tornou-se o maior centro de 

pesquisa do Brasil, concretizando, assim, o ideal de seus fundadores (FÁVERO, 2000).  

 

A partir das mudanças do século XIX, quando as nações emergiram como unidades 

políticas independentes, ter universidades e, sobretudo, frequentá-las era uma forma 

de acesso imediato ao debate público e às funções de Estado (FREITAS, p. 68. 

2011).  

 

Neste sentido, afirma Laus (2012) que, apesar dos problemas, a USP constitui seu 

corpo docente altamente qualificado, dispondo de um aporte científico de professores e 

pesquisadores europeus, e tendo seus cursos organizado, por meio, de um modelo de ensino 

diversificado.  

Santos (2010) destaca outro ponto relevante, que foi a criação da Universidade do 

Distrito Federal, em 1935 (decreto nº 6.238/34), cujos principais objetivos eram fundados na 

pesquisa como forma de alcançar o progresso da Ciência, de transmitir conhecimento útil à 

vida, para formar especialistas, técnicos e profissionais capazes de realizar obras sociais 

(FÁVERO, 2000; SANTOS, 2010).  

Com o fim do Estado Novo e a promulgação de Constituição em 1946, o país é 

redemocratizado. O Decreto-Lei. nº 8.393, de 1945, concede às Universidades autonomia 

administrativa, financeira, didática e disciplinar (FÁVERO, 2000).    

A educação passa a fazer parte desse conjunto de princípios a quê, embasam o 

fortalecimento do estado democrático de direito, devendo, portanto, ser considerada como 

bem público acessível a todos e garantido pelo Estado (SANTOS, 2010).  

Neste contexto todo e qualquer cidadão com vista a seu pleno desempenho deve ter 

garantido o seu direito à educação, pois só por meio da educação o ser humano consegue se 

preparar para o exercício de sua cidadania e se lançar no mercado de trabalho (SANTOS, 

2010). 

No final da década de 60, o sistema educacional passa por um período que ficou 

conhecido como a Reforma Universitária de 1968. Essa Reforma impôs às instituições de 

ensino superior brasileiras um modelo de universidade moderna. A introdução de pesquisa na 
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Universidade, naquele momento, era tida como via para o desenvolvimento científico e 

tecnológico autônomo. Mas, em pouco tempo, a comunidade acadêmica passou a vivenciar a 

crise da Universidade pública brasileira. Isso porque o Estado mostrou sua impossibilidade 

para manter o modelo moderno de educação superior, promovendo, portanto, a reorganização 

no sistema educacional (FÀVERO, 2000). 

 

2.1 A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO CONTEXTO DA REFORMA 

UNIVERSITÁRIA BRASILEIRA 

 
O conceito de universidade, o papel da educação, as mudanças científicas e as 

transformações sociais servem como termômetro para se pensar a estreita ligação entre a 

formação de uma elite intelectual e as diretrizes políticas propostas por cada Estado 

(FREITAS NETO, 2011).  

A história nos revela que a adoção dessas políticas teve início na década de 90, durante 

o governo do Presidente Fernando Collor de Mello; contudo, seus primeiros passos foram 

dados muito antes (SILVA Jr., 2001; ALMEIDA, 2012).   

De modo a melhor compreender a expansão das IES privadas no país, há que se 

analisar as políticas educacionais de 1960, especificamente as que pautaram a Reforma 

Universitária de 1968, implantada pela Lei nº 5540/68, e amparada pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Brasileira (MOROSINI, 2008). 

 A citada Reforma Universitária, ocorrida no período militar do governo do Presidente 

Costa e Silva (1967-1969),visava entre outras coisas, a atender aos anseios empresariais e 

privatistas, por meio de um modelo mais facilmente adaptável, flexível e de gestão 

descentralizada, vinculava a educação à economia (LAUS, 2012).  

O Governo preconizou uma política destinada, entre outros fins, a superar os 

problemas tecnológicos da indústria nacional, dando ao mercado condições de aumentar sua 

participação na oferta nacional e global. Foram elaborados planos para o desenvolvimento 

C&T, nos quais a formação de técnicos e pesquisadores era considerada primordial.  

Consolidou-se, assim, o modelo de desenvolvimento pela internacionalização da 

economia, o que exigiu a reorganização da política estatal em todos os níveis. 

De um lado, as políticas, defendidas por organismos internacionais, principalmente 

pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) e pelo Banco 

Mundial (BM) ancoravam a nova estrutura do sistema de ensino superior no país. Do outro 

lado, as autarquias de regime jurídico especial, ou seja, instituições de direito público, ligadas 

à administração direta. Aliás, o argumento central é que o Estado não se desenvolve 
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automaticamente, sendo, portanto, antes, essencialmente modelado no contexto supranacional 

pelo efeito de uma ideologia mundialmente dominante (AFONSO, 2003).  

Criam-se, as fundações públicas de direito privado, considerado como um modelo de 

sistema dual e uniformizado para definir as regras para todas as universidades federais 

(CUNHA, 2000). Flexibilizou-se a gestão dos controles do Estado e impulsionaram-se as 

Instituições de Ensino Superior (IES) públicas a captarem de recursos financeiros junto à 

iniciativa privada (LAUS, 2012). 

Dias Sobrinho (2005, p.85-86), ao discutir essa problemática, explica que: 

Como nunca antes na história, a produção do conhecimento tende hoje a se 

privatizar e se vincular estreitamente aos interesses do mercado. Isso produz 

retrocesso às formas e políticas de produção científica. Os temas prioritários passam 

a ser definidos pelo mercado, mais que pela própria comunidade científica e pela 

sociedade. 

    

A Reforma Universitária de 1968 provocou mudanças tanto para a carreira docente 

(substituição de cátedras pelos departamentos) quanto para a reorganização do ensino 

superior, notadamente no que se refere à instauração do sistema de créditos na hierarquização 

dos títulos acadêmicos. Buscava-se desse modo, a racionalização organizacional e o 

desenvolvimento, tanto de recursos humanos quanto de materiais, reproduzindo o modelo de 

Universidade de pesquisa norte-americano completa Dias Sobrinho (2005).  

 

2.1.1 Os processos de globalização e a Educação Superior 

   

A história nos indica que a internacionalização do ensino superior na Europa teve 

início na Idade Média. As razões que motivavam a prática eram diversas: o latim era a língua 

comum; o sistema de estudo era único, o reconhecimento dos seus graus era através do Clero. 

Além disso, o estudante levava para o país de origem tanto o conhecimento acadêmico como 

também as novas experiências e os princípios políticos. Nessa altura, a maioria dos 

acadêmicos pertencia à elite do seu país de origem e, mais tarde, estes assumiam cargos mais 

elevados, estando assim bem posicionados para aplicar e propagar o seu novo conhecimento 

(FÁVERO, 2000). 

As primeiras universidades foram criadas nos séculos XI, XII, e XIII. Desde então, a 

mobilidade entre docentes e discentes já era estimulada. Nesse momento da história, o Estado 

Nação não existia. O idioma utilizado entre a elite e a nobreza era o latim, somente sendo 

substituído pelo idioma europeu no fim do século XVIII. Esse período ficou conhecido como 

as Universitas, ou seja, termo utilizado para designar as corporações entre docentes e 
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discentes e o stadium generale, termo que indicava o local onde os discentes eram recebidos. 

Somente no século XV desaparece a distinção entre os termos, permanecendo, portanto, a 

designação de Universitas para indicar o locus entre docente e discente (LAUS, 2012). 

A ideia aqui é demonstrar que a cooperação científica não é um fenômeno recente. 

Muito pelo contrário, suas raízes estão nas Universitas medievais, em um momento marcado 

por lutas, quando a burguesia almejava conquistar o direito de governar através da 

qualificação educacional (LAUS, 2012). 

Nesse sentido, no que pese à formação das elites, a construção dos Estados nacionais 

da Europa Central, sob o comando de grandes impérios, deixa clara a atração exercida pelas 

instituições de ensino alemãs, francesas, inglesas e italianas sobre os jovens interessados em 

conhecimentos e diplomas (MOROSINI e ROSSATO, 2006). 

Contudo, interessa-nos ressaltar que os intercâmbios transfronteiriços e transnacionais 

fazem parte da origem da própria universidade e cristalizam-se com ela em seu processo de 

consolidação (DIAS SOBRINHO, 2005) 

Na América espanhola, funda-se a mais antiga universidade em São Domingos, 

constituindo-se na primeira universidade do Novo Mundo. Dessa forma, a Espanha expande 

seu domínio e sua cultura para países como Peru, Colômbia e México, que criam suas 

universidades entre os anos de 1538 a 1551. Já a universidade de Córdoba, na Argentina, foi 

criada em 1613 e, em 1624, fundaram-se as universidades na Bolívia (MOROSINI e 

ROSSATO, 2006).  

Essas universidades seguiram um modelo baseado na tradição eclesiástica e 

reproduziam as ideias renascentistas da era medieval. Nesse período, a elite brasileira deixava 

sua terra para concluir seus estudos na Europa (Coimbra, Inglaterra e França). Fortalecendo 

sobremaneira os laços entre a metrópole e a Europa. Com a chegada da família real surge a 

necessidade de incorporar a concepção de ensino superior em territórios nacional. Essa 

concepção foi trazida por estrangeiros que defendiam as novas ideias iluministas, que mais 

tarde seria substituído por um modelo mais moderno, pautado na influência tecnológica e 

menos eclesiástica (FÁVERO, 2000). 

 

2.1.2 O desenvolvimento no período pós-guerra e a ação sobre a Educação Superior 

 

Para entender o processo de internacionalização da produção da ciência e da 

tecnologia e a influência desse processo na internacionalização da educação superior no 

Brasil, há que se ter compreensão acerca dos modelos e como eles se refletiam nas políticas 



35 

 

adotadas para a área educacional. Entretanto, um dos elementos internacionais mais relevantes 

nesse período da história foi a exportação dos sistemas de educação superior (ZAINKO, 

2008). 

 Inicialmente a exportação era feita entre colônias e, mais tarde, para os novos Estados 

independentes. O ensino nos Estados Unidos da América, agora visto como modelo 

dominante, desenvolveu-se na Europa. A prática de importação de modelos originou-se por 

meio de uma migração temporária de alunos para as universidades da Europa, que buscavam 

ensino superior com ideias voltadas para o desenvolvimento (ZAINKO, 2008).  

Para tanto, há que se definir o que se entende por desenvolvimento. Laus (2012) cita 

Furtado, que afirma tratar-se de um fenômeno caracterizado pelo aumento de produtividade 

do trabalho. Além disso, também como um processo de adaptação das estruturas sociais a um 

mercado em expansão, em que os aspectos econômico e cultural caminham juntos. Podemos 

dizer que as transformações e as mudanças no trabalho são decorrentes do aparecimento de 

novas organizações econômicas em escala global. Estamos vislumbrando um capitalismo 

cada vez mais organizado, em razão da dispersão, da mobilidade geográfica e das respostas 

flexíveis nos mercados de trabalho, nos processos de trabalho e nos mercados de consumo. 

Isso acontece por meio da inovação tecnológica, de produto e institucional (HARVEY,1998).  

Para isso, é necessário definir os campos das opções e identificar entre elas as 

possibilidades políticas capazes de exercer um papel hegemônico no sistema de poder. 

Portanto, precisamos pensar o país de forma que se façam políticas focadas em atender aos 

anseios da sociedade e não somente pensar de maneira mercadológica, afirma Santos (2010).  

Dessa forma, para um país com uma economia basicamente agrária, frente às 

mudanças no cenário internacional do pós-guerra e às transformações por ele impostas, houve 

a necessidade de fazer a opção por um modelo de desenvolvimento que o integraria às 

mudanças em curso. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a nova força política global 

desempenhada pelos Estados Unidos da América, que passa a desenvolver ações na 

construção da paz, e de novos conceitos, levando adiante seu modelo de desenvolvimento 

para ser aplicado às nações emergentes oriundas do processo de descolonização da África, aos 

países latinos americanos e além desses, aos da Europa e da Ásia também enfraquecidos pela 

guerra (LAUS, 2012).  

Tais ações se davam por meio de políticas de ajuda ao desenvolvimento, rotulado de 

Ajuda Oficial de Desenvolvimento. O que se traduzia na exportação (por parte de países 

desenvolvidos) de técnica e de capital aos países subdesenvolvidos. Tais políticas traziam 

consigo a ideia de modernização, que implicava desde o modo de vida e de estruturação 
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política, até escolhas civilizatórias impostas aos países ajudados (FARIA, WANDERLEY e 

GUEDES, 2013). 

Sob esse aspecto, podemos considerar que tais ações passaram a ser a de transformar o 

conhecimento científico e tecnológico em comércio. Paralelo a isso, impunha-se aos países 

subdesenvolvidos um modelo fundado na economia, o que serviu para moldar a cultura do 

liberalismo econômico, concepção na qual os seres humanos e o meio ambiente são tratados 

como mera mercadoria (DOURADO, 2002; TOYOSHIMA, 2007).    

De acordo com Laus, (2012) é nesse contexto, as políticas lideradas pelos Estados 

Unidos da América passam a ser inseridas no Plano Marshall (1947). Na América Latina, a 

expansão do capitalismo patrocinada por empresas norte-americanas, em um primeiro 

momento, beneficia o Brasil. Contudo, essa dependência embasará seu processo de 

desenvolvimento e ainda colocará o Brasil em posição de subordinação às políticas impostas 

por organismos internacionais (BANERJEE e LINSTEAD, 2001; SGUISSARDI, 2005).  

Entre os anos de 1950 até 1965 o Brasil abre as portas para a entrada de empresas 

norte americanas fixarem filiais sem levar em consideração as dimensões do mercado, o grau 

de desenvolvimento. Esse processo retarda o desenvolvimento empresarial nacional. Além 

disso, facilita a presença de grupos tradicionais no controle do poder. Esse fato promove o 

enfraquecimento do Estado Nação perante a magnitude do poderio das forças econômicas 

(TOYOSHIMA, 2007; BASTOS, 2008).   

Durante esse período, (1950 até 1965) as universidades estavam envolvidas em 

programas internacionais voltados para o desenvolvimento e o fortalecimento institucional. 

Neste contexto, países em desenvolvimento tornaram-se um campo de batalha de cooperação 

acadêmica internacional importante para a expansão dos poderes econômicos e políticos. 

Ainda nessa fase, o Brasil inicia o processo de oficialização de acordos com países 

estrangeiros. Tais acordos de cooperação científica e tecnológica de caráter bilateral 

envolveram incialmente a Alemanha, a Dinamarca, a França, a Suíça, o Japão, os Países 

Baixos e Portugal (LAUS, 2012). 

O processo de Reforma do Estado e do sistema da educação brasileira (1968) pautou-

se no argumento de que tanto o país quanto a educação deveriam melhorar para entrar na 

concorrência mundial. Neste contexto, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e a United 

States Agency for Internacional Development (USAID), firmam acordos de assessoria e 

modernização da administração universitária. Os grandes especialistas da USAID, com 

destaque para Rudolph Atcon, que orientou programas e apresentou propostas de reforma 

universitária sob o título de “Rumo à Reformulação Estrutural das Universidades Brasileiras” 
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e apresenta um novo modelo para as universidades. O MEC em posse do resultado do estudo, 

inicia a Reforma no modelo universitário norte- americano, baseado em princípios 

mercadológicos. Entre as propostas sugeridas estavam as de redução de custos, optimização 

de recursos humanos e de materiais, e além disso, previa também a redução do espaço físico 

das universidades. Outras mudanças também foram propostas, a saber: a extinção das cátedras 

e das faculdades, a criação do sistema de crédito, e a divisão em departamental (LAUS, 2012). 

Para Laus (2012), é nesse momento que se inicia uma discussão sobre o modelo de 

desenvolvimento que se instalava no país. E mais ainda, analisava-se como tal política 

influenciaria nos acordos de cooperação acadêmica e técnico científica no país.  

Para se chegar a uma conclusão, é necessário levar em consideração a diversidade do 

ensino superior, bem como as demandas sociais, uma vez que seu desenvolvimento vem 

sendo pautado em bases políticas, programas e estratégias utilizadas nos níveis nacional, 

setorial e institucional e desenvolvidas por organizações internacionais, entre as quais a 

USAID, o FMI, a OMC, a ONU, a OECD, o BM e a Unesco, por meio de suas politicas 

institucionais, indicadores e relatórios específicos para a educação superior ( FARAZMAND, 

2001; DOURADO, 2002).    

 No período Pós-guerra Fria, a globalização e a internacionalização incluíam setores 

tanto econômicos quanto de migração humana à cultura. Tais ações contribuíram com os 

novos processos de desenvolvimento no Brasil, como base para as ações governamentais 

voltadas para a elaboração de um novo formato de cooperação acadêmica que contemplasse 

um modelo de desenvolvimento tecnológico já em curso no mundo moderno. Compreendendo 

as mudanças ocorridas no mundo global, estas requerem novos conceitos para a interpretação 

da realidade social. O processo de globalização não está limitado a aspectos econômicos, mas 

abrange aspectos relacionados à economia, às finanças, à ciências, à tecnologia, à 

comunicação, à educação, à cultura e às políticas (FARAZMAND, 2001; LAUS, 2012). 

Por se tratar de um conceito polêmico, Wallerstein (2000), alerta para o fato de que 

não há um acordo a respeito do que é globalização. Reafirmando o que já foi apontado 

Morosini (2006), reitera tratar-se de um conceito complexo. O que se aceitam, são os 

processos de mudanças que estão acontecendo no mundo. Acredita-se que para superar os 

efeitos negativos que a globalização impõe aos países em desenvolvimento, o Estado deve 

assumir uma postura proativa e mais responsável afirmam Banerjee e Linstead (2001). Nesta 

mesma direção aponta Santos, (2010), que nos alerta que o Estado precisa analisar as causas e 

os efeitos negativos desse processo e desenvolver ações que atendam aos anseios sociais. Para 
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Faria, Wanderley e Guedes (2013), é preciso mais ações de direção contra-hegemônica por 

parte de alguns atores sociais, sobretudo os relacionados aos ideais de contestação política. 

 

2.2 A GLOBALIZAÇÃO E O ENSINO SUPERIOR 

 

2.2.1 Os processos de globalização e o Estado – Nação no novo contexto mundial 

 

 Na busca de sua origem histórica, alguns autores atribuem o marco inicial da 

globalização aos eventos ocorridos como: a expansão marítima e comercial liderada por 

Portugal no XVI, e a expansão colonialista europeia no final do século XIX. Contudo, todo o 

processo de expansão capitalista, o poderio desse sistema, como um processo civilizatório de 

imposição de mudanças tanto na vida social quanto no trabalho, foi acelerado no advento do 

pós Guerra Fria (WALLERSTEIN, 2000).  

Autores apresentam algumas transformações promovidas pela globalização: a 

internacionalização da produção de bens e serviços, a educação, a globalização das finanças e 

de seguros comerciais, a mudança no mundo do trabalho, a migração Sul/Norte, a degradação 

ambiental e o enfraquecimento do Estado (FARAZMAND, 2001; AFONSO, 2003; LAUS, 

2004; 2012; DIAS SOBRINHO, 2005; MOROSINI, 2006; DRUCK, 2013).  

 

Na concepção de que a globalização retrocede os direitos humanos, cria sociedade 

elitizada, corporativa, retira do Estado a independência em ditar suas próprias regras, 

promove privatizações impostas, degradação ambiental, multiculturalismo e 

homogeneização (BANERJEEE e LINSTEAD, 2001, p.687).  

 

 

Toyoshima (2007) conclui que a magnitude com que a globalização influencia as 

questões ligadas à política, à economia e à tecnologia, promove profundas mudanças. E tais 

mudanças refletem-se em novas exigências na demanda de profissionais qualificados para 

atender ao mercado. 

Consequentemente, a educação superior passa a responder a tais demandas 

estabelecidas por atores nacionais e internacionais que vêm firmando o modelo 

mercadológico para a internacionalização do ensino superior, conforme preceitua Toyoshima 

(2007).    

Sob esse aspecto, Bastos (2008) conclui que: a globalização realça a convergência e a 

interdependência socioeconômica. Vale ressaltar que algumas atitudes podem e devem ser 

efetivadas, no sentido de se opor ao determinismo das regras do jogo para evitar ou pelo 

menos minimizar os efeitos negativos da globalização 
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Para Santos (2010, p.56), o único modo eficaz e emancipatório para enfrentar a 

globalização neoliberal é contrapor-lhe uma globalização alternativa.  

O posicionamento do Brasil em face da globalização oscila entre o medo e o fascínio, 

frente a um processo que ficou conhecido como irreversível, com poder econômico 

dominador capaz de destruir fronteiras e os Estados nacionais (LAUS, 2012).  

No Brasil, as características de internacionalização da economia global e seus reflexos 

referem-se especialmente a uma vinculação mecânica entre avanços tecnológicos em setores 

como informação, computação e sistema financeiro, além da supressão das fronteiras e do 

enfraquecimento do Estado, em benefício de elites e em detrimento da sociedade. Contudo, a 

globalização neoliberal e seus efeitos políticos como os, econômicos e culturais podem 

envolver de forma contraditória até mesmo os mais críticos (TOYOSHIMA, 2007; 

DOURADO, 2002). Por fim, verifica-se que o processo de globalização é legitimado por 

ações do Estado e por organizações internacionais, entre elas o BM, o FMI, a OMC, o GATS, 

a UNESCO e a OECD.  

Este processo afeta diretamente a concepção de autonomia acadêmica que, segundo 

Morosini (2006), é o símbolo da liberdade do ensino superior impactado pela 

internacionalização. Para Siqueira (2006), o cenário favorece o aumento da pressão para que a 

educação seja incluída e tratada como objeto passivo de comercialização, portanto, devendo, 

ser regulamentada pelas normas gerais do mercado. Autores concluem que a materialização 

ocorre dá através de ações de atores individuais trabalhando em interesse próprio 

(TEIXEIRA, 2006).Para Morosini (2006) é sob a ótica privada, que o sistema educacional do 

país vive o desmantelamento. Uma verdadeira “pujança” acontece ao colocar nas mãos do 

mercado transacional a educação superior. É fatal para a educação ter o mercado como 

solução para os problemas da educação global (DIAS SOBRINHO, 2002; SANTOS, 2010). 

 

As fronteiras não são mais impedimento para a circulação de pessoas ou de bens de 

capital ou de conhecimento. Esse movimento circulatório se estende no campo das 

relações internacionais na forma de normatização e regulamentação entre Estados. E 

na forma de transnacionais, que vai além das fronteiras com regulamentação mais 

flexível ou quase inexistente (JUSTINO, 2009, p.2). 

 

 

Nesse sentido, é visível o interesse de países ricos no setor educacional de países em 

desenvolvimento. Isso porque de um lado os países desenvolvidos possuem um bom sistema 

educacional em pleno funcionamento, e do outro lado, países com sistema educacional falho 

(SIQUEIRA, 2006).  
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Sabe-se, que a população de países desenvolvidos, já atingiu um nível considerável de 

educação. Esse fato, alinhado ao interesse puramente comercial, desperta o interesse nos 

países cuja educação é alvo fácil de comercialização. Atualmente, entre os gastos 

governamentais e da iniciativa privada, o setor educacional expressa grande volume de 

recursos. Esse fato desperta o interesse de grupos empresariais, principalmente das áreas de 

comunicação, de informática, de serviços de educação com fins lucrativos. Para Santos (2010, 

p. 29), “as despesas mundiais com a educação ascende a 2000 bilhões de dólares, mais do 

dobro do mercado mundial de automóveis”.  

Ainda na visão do autor, a educação é uma área de grande potencial econômico, e, 

mais ainda, é uma área que os analistas financeiros da Merril Lynch consideram que é um 

mercado gigante, fragmentado, pouco produtivo, de baixo nível tecnológico, com ineficiência 

de gestão profissional e com baixa taxa de capitalização.  

Se, de um lado, nos países ricos a população tem um bom nível escolar e um sistema 

educacional amplamente desenvolvido e em pleno funcionamento, do outro, esse mesmo 

sistema encontra um momento de mercado restrito para a atuação empresarial neste setor. 

Celano e Guedes (2014), de forma crítica, concluem que os países emergentes aceitam 

soluções impostas por países do Norte, sob a forma de orientação para adequar e ajustar os 

programas de educação.  

Nos países em desenvolvimento, onde há uma grande população em idade escolar e 

um sistema educacional falho, grupos empresariais internacionais veem uma grande demanda 

em potencial para a oferta de ensino nos vários níveis, fazendo com que o sistema educacional 

desses países seja alvo fácil. Sob o mesmo olhar crítico, acrescentam Celano e Guedes (2014) 

que devemos criar um sistema de educação  s próprios e não  importar os modelos  prontos 

dos países desenvolvidos (CELANO e GUEDES 2014). Afonso (2000, p.36) corrobora com 

as autoras ao afirmar que: “trata-se de uma atitude epistemologicamente complexa, que opta 

por confrontar crítica e profundamente as realidades”. Entretanto, outros autores afirmam que 

existe uma batalha explícita travada entre as instituições que buscam atrair potenciais 

consumidores com a venda de seus serviços educacionais e um grande número de jovens e 

adultos que buscam a colocação no mercado de trabalho, por isso, se tornam potenciais 

consumidores (BASTOS, 2008; SANTOS, 2010; MARQUES, 2000; SIQUEIRA, 2006; 

BITTAR, 2002). Kruppa (2001, p.5) acrescenta que: “a educação está entre uma das políticas 

públicas, mas não é a única em acelerado processo de mercantilização”. 

Seguindo esse pensamento encontra-se Stallivieri (2007), ao concluir que a sociedade 

deve refletir de forma igualitária sobre o sistema de ensino superior brasileiro, para que haja 
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um alinhamento entre a oferta e as reais necessidades sociais para que a demanda do mercado 

de trabalho se ajuste ao novo cenário.  

Uma nova política também se estabelece, frente à reestruturação das antigas formas e 

escalas de poder, desafiando o Estado-Nação e sua soberania como o locus da hegemonia 

frente a projeções de novos atores.  

Para as autoras, Celano e Guedes (2014, p.8), trata-se de um modelo criado pelo poder 

hegemônico estabelecidos pelas grandes instituições de ensino europeu e norte americana para 

exportar seus padrões de educação, para países em desenvolvimento.  

Portanto, corroborando com esse pensamento, outros autores, entre eles Faria, 

Wanderley e Guedes (2013), esclarecem que: 

 

“civilizados utilizam-se de mecanismos extra discursivo de cumplicidade para impor 

seus processos de educação e institucionalização acadêmica. Tais processos 

demandam a hibridização entre acadêmicos e instituições locais no cumprimento do 

papel principal na implantação da missão civilizatória” (FARIA; WANDERLEY; 

GUEDES, 2013, p. 8). 

 

 

Entretanto, esses novos blocos (políticos, econômicos, regionais, organismos 

multinacionais ou transnacionais) não se restringem somente aos meios econômicos e 

políticos institucionais, mas, cada vez mais, estendem-se seu controle sobre o imaterial e o 

intangível (MOROSINI, 2006; SANTOS, 2010).  

Para Afonso (2000) a fim de evitar isso, o Estado deve pensar a educação e as políticas 

a ela relacionadas como partes integrantes do processo de globalização contra- hegemônica. 

Convém, neste momento, esclarecer que, no mundo contemporâneo, o aumento das 

atividades de pesquisa nos países industrializados no pós-guerra e a criação de políticas e de 

agências nacionais de fomento podem ser a chave do intercâmbio entre instituições e 

pesquisadores ocidentais, bem como o fortalecimento dos convênios entre instituições e o 

mundo científico (BASTOS, 2008).  

Um mundo mais internacionalizado do que globalizado requer novas ferramentas que 

lhe facilitem a adaptação a um sistema econômico dinâmico e interestatal. Por isso, a presença 

do Estado nacional forte é a principal fonte de legitimidade e autoridade em nível nacional 

(FARAZMAND,2000).  

A transmissão de poder é feita através da centralidade territorial e pela legitimidade 

constitucional. Nesse sentido, as estratégias domésticas de ajustamento e adaptação mudam de 

um Estado para o outro, conforme a sua diversidade política e institucional. A esse respeito, 

afirma Laus:  
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O Estado age como facilitador das estratégias de internacionalização das atividades 

corporativistas do comércio investimento e produção, promovendo incentivos de 

financiamentos de investimentos estrangeiros, alianças tecnológicas entre empresas 

nacionais e estrangeiras (LAUS, 2012, p. 46).    

 

Cria-se nesse momento, portanto, a ideia de que as universidades Ocidentais, 

principalmente a dos EUA, deveriam ser um modelo de excelência a ser copiado por países 

que quisessem se modernizar (AFONSO, 2003).  

Essa ideia foi comprada por agências de cooperação internacional e por fundações 

privadas, e foi exportadas de países desenvolvidos para países em desenvolvimento. No 

entanto, Valle (2010) esclarece que, como estratégias, países desenvolvidos vendem a ideia de 

que possuem um ensino superior de melhor qualidade, além de um olhar mais técnico e 

político acerca do que vem acontecendo em decorrência da dinâmica da relação entre atores 

sociais envolvidos nas mudanças geopolíticas, bem como dos avanços tecnológicos. É, 

portanto, necessário melhorar a capacidade de adaptação e flexibilização das mudanças da 

economia.  

Contudo, Bastos (2008, p.2) destaca que, em um mundo globalizado, as reformas 

educacionais, no contexto econômico, apresentam-se em diversos continentes. Geralmente, 

essas reformas significam mudanças que implicam questões que podem ter caráter social, 

econômico ou político. Contudo, são situações que visam a inovar o que já existia e que 

passam a ser consideradas como inoperantes. Os conceitos de reforma, já na sua origem, 

remetem a questão que gera a crise (SANTOS, 2010).   

 

2.2.2 O papel das organizações internacionais e as políticas de educação superior no mundo 

 

Podemos inferir que as políticas deflagradas pela Reforma no sistema de ensino 

superior, acentuam-se na segunda metade dos anos 90, no governo de Fernando Henrique 

Cardoso, entre 1995 e 2002. Porém iniciam-se em 1985, quando o Presidente José Sarney 

busca estreitar as relações entre os países da América do Sul, além de manter os acordos 

anteriores firmados entre o Brasil e os Estados Unidos da América (SANTOS, 2010; LAUS, 

2012).  

 As políticas implantadas pelos organismos internacionais interferem na articulação da 

política de educação superior brasileira e influencia sobremaneira a sociedade do 

conhecimento. Para alguns autores, tratam-se de meios de dominação impostos por países do 

Norte para países em desenvolvimento, através de padrões de desenvolvimento e, portanto, 

uma missão civilizatória (LIMA, 2003; 2009; FARIA, WANDERLEY e GUEDES, 2013).  
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Contudo é no governo de Fernando Collor de Mello de 1990 a 1992, que há uma 

ruptura na tradicional política externa brasileira ao optar-se pela abertura à nova ordem 

neoliberal que pensava ser fundamental para a modernização do país. O então presidente sofre 

um impeachment e é substituído por Itamar Franco entre 1992 até 1994 que, inicia a retomada 

da política externa brasileira e busca adaptá-la à nova realidade internacional. Dessa forma, 

procurava-se dar ao país maior visibilidade nos foros multinacionais, maior protagonismo no 

que tange aos processos de regionalização da América do Sul e, além disso, na busca por 

parceiros considerados estratégicos para o desenvolvimento do país (DAL CASTEL, 2007). 

Fernando Henrique Cardoso, pressionado por agências internacionais como o BM para 

adotar as medidas pactuadas, implanta tais medidas, principalmente as que se referem à 

mudança no papel do Estado no setor de educação superior e a abertura desse setor a 

organizações privadas. O país estava preso ao FMI, devido aos empréstimos anteriormente 

ajustadas para saldar dívidas contraídas pelo conhecido Milagre Econômico (nesse período, o 

Brasil crescia a taxas mais elevadas que os países desenvolvidos afetados pelas crises do 

petróleo e sistêmicas nos anos 90). Fernando Henrique Cardoso passa, então, a adotar a 

política do Estado mínimo e de privatizações, anteriormente iniciada por Fernando Collor de 

Mello. O que justificaria a adoção de tal política seria a necessidade de aprovação de 

organismos internacionais, tais como o BM, o FMI, a OMC e o BRID, para novos 

empréstimos destinados à reorganização da economia para a reinserção do país no mercado 

internacional (SANTOS, 2010; LAUS, 2012). 

Entretanto, esse modelo de desenvolvimento, ancorado na diminuição do setor público 

e na adesão do consenso de Washington, trouxe profundas implicações aos serviços públicos, 

especialmente no que tange à cultura, à ciência e tecnologia, e à saúde, pois foi nesses setores 

que os ajustes prescritos por organismos internacionais mais acentuaram suas tendências 

privatistas (CUNHA, 2004).  

Com a reforma do Estado, as elites brasileiras recuperam historicamente seu projeto de 

dominação em relação ao povo. Processa-se a destruição sistemática dos “obstáculos” legais 

da Constituição Federal de1988, na tentativa de recolocar nas mãos dos setores sociais 

dominantes a capacidade de domínio imposta através do Estado, em consonância com os 

interesses das elites de “fora”, suas aliadas, essência prática daquilo que na teoria fora 

denominado o Consenso de Washington (MINTO, 2004, p.24). 

O documento denominado La Enseñanza Superior. Lecciones derivas de la 

experiência, mencionado por Laus (2012), sugere uma crise no sistema educacional dos 

países em desenvolvimento e sinaliza, entre outros aspectos, a necessidade de mudanças como 
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solução para: fomentar a maior diferenciação das instituições e o desenvolvimento das 

instituições privadas, proporcionar incentivos para as instituições públicas diversificarem as 

fontes de financiamento, redefinir a função do governo no ensino superior e adotar política de 

qualidade e equidade (LAUS, 2012).  

Nesse sentido, repousa o acordo de Bolonha, assinado em 1999 pelo Brasil, que sugere 

que a educação superior brasileira deve seguir o modelo europeu. Assim o conhecimento 

passa a influenciar as práticas de produção, de acordo com o que preceitua Laus (2004 ; 

2012).  

No que diz respeito à LDB nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que em acordo com 

os princípios do BM e as negociações da OMC, culminaram em 1999, com a inclusão da 

educação como serviço, sendo, portanto, regulada pelo GATS e, além disso, com a criação de 

diferentes modalidades acadêmicas. Ou seja, além das universidades, prevê a criação de 

centros universitários, faculdades isoladas, faculdades integradas, centros de educação 

tecnológica, institutos superiores de educação e instituições especializadas de ensino e 

pesquisa. A já citada lei propõe a cobrança de taxas aos alunos, a previsão de captação de 

recursos através de parcerias com a iniciativa privada, admitindo, inclusive, a entrada de 

capital estrangeiro nas IES. Prevê, ainda, a ampliação do caráter público e do privado e, a 

concorrência entre as IES públicas, bem como redefinição do papel do Estado no que tange à 

educação superior (LAUS, 2012). 

A vista desse contexto de instabilidades socioeconômicas os países periféricos e 

daqueles em desenvolvimento viram as crises estruturais acentuarem a fome e o desemprego 

(as crises econômicas que assolaram os países em desenvolvimento). E, com elas, a 

necessidade de novas propostas de solução para os problemas. Estabeleceram-se, assim, os 

objetivos do Milênio (2000 em que previa a redução mundial da pobreza pela metade até 

2015), as negociações da Rodada de Doha, pela OMC (2001), e o Consenso de Monterrey em 

2002 (LAUS, 2012).  

Do ponto de vista político, as decisões eram tomadas pelo G-8 (EUA, Alemanha, 

Japão, Grã-Bretanha, França, Itália, Canada e Rússia). Em 2007 houve a entrada de novos 

parceiros políticos, entre eles a China, a Índia, o México, a África do Sul e o Brasil. As ações 

do Brasil na era Lula (2002 a 2010), foram direcionadas para defender os interesses 

econômicos de países emergentes e em desenvolvimento, contra decisões de dominação de 

organismo internacionais (LAUS, 2012).  

No cenário econômico globalizado, observamos como as consequências da liberação 

comercial e da redução das barreiras se intensificaram, tendo sido medidas de ajuste 



45 

 

implantadas na década de 90, que ficou conhecido como o Consenso se Washington. Tais 

ações disfarçadas de orientação incluíam programas de ajustes estruturais impostos pelo BM e 

pelo FMI em resposta à crise iniciada em 1980. A OMC, a partir de 1995, institucionaliza as 

negociações comerciais multilaterais, incluindo o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e 

Comércio (GATT). Além disso, estabeleceu-se o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviço 

(sigla em inglês GATS), cujo principal objetivo era banalizar o comércio de serviços, entre os 

quais esta a educação que foi incluída em 1999 como serviço (DIAS SOBRINHO, 2005; 

BITTAR, 2002; 2008). Portanto, utilizam-se de suas diretrizes políticas (com seus modelos de 

educação prontos) para influenciar as agendas e as políticas nacionais no campo da educação 

superior nos países em desenvolvimento (LAUS, 2004; 2012). Sendo assim, a UNESCO 

apresenta que o Estado deve buscar investir na educação: 

 

A sociedade do conhecimento e a UNESCO reforçam o papel do Estado no sentido 

de transformar a educação superior em estratégia primordial para o desenvolvimento 

e a modernização da sociedade e, ainda, a criação de normas regionais e 

internacionais para o reconhecimento de estudos e diplomas (LAUS, 2012, p.52).   

    

2.2.3 A educação superior e o aspecto econômico no mundo 

 

Sabe-se que a mobilidade no mundo acadêmico é como um termômetro para o 

processo de internacionalização da educação superior. Sendo, portanto, apontada como fonte 

inspiradora de alterações de políticas e práticas, tanto por parte do Estado quanto 

institucionalmente, no quesito certificação de qualidade, credenciamento e currículos. Esta é a 

visão de Laus (2012).  

Laus (2012) cita De WIT e destaca que indicadores internacionais apresentam a 

verdadeira dimensão do tema e os desvios causados pela interpretação errônea do conceito de 

internacionalização do ensino superior. Cita ainda que, na Austrália (2010), criou-se a 

Austrade, ou seja, uma agência governamental de desenvolvimento de Relações Exteriores e 

Comércio. A educação superior daquele país passa da divisão internacional do Ministério da 

Educação, Emprego e Relações do Trabalho (AEI) para o setor de Promoção e Marketing. No 

Canadá, estudos indicam que, desde 1998, o número de alunos em intercâmbio duplicou. O 

relatório do Ministério das Relações Exteriores e do Comércio Canadense demonstra que em 

2009, havia no país 178.000 de alunos nas instituições de ensino superior. Os estudantes 

representam um impulso significativo na economia canadense, gerando empregos e bilhões 

em receitas. Eis uma explicação para as estratégias comerciais de internacionalização do 

ensino superior, tais como facilitar a emissão de vistos para a China e a Índia. A Nova 
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Zelândia também lança, em 2011, suas estratégias para integrar-se e fortalecer seus laços 

econômicos, culturais e sociais com o resto do mundo (através da criação de uma Agência 

Governamental para a Educação Internacional). Os objetivos do sistema, entre os quais 

envolvem a educação, incluem também o comércio e o turismo. Busca-se fortalecer laços com 

grandes parceiros comerciais da Ásia, da Europa, do Pacífico, do Oriente Médio e também da 

América Latina. Outro claro exemplo da mercantilização do ensino superior pode ser visto a 

nas IES britânicas que, em momento de crise devido à escassez de recursos públicos e, em 

obediência ao mercado, aumentaram os preços de seus cursos, igualmente, passaram a buscar 

no mercado estudantil estrangeiro uma forma de se manterem vivas através da cobrança de 

taxas pagas por poucos abastados de países emergentes, que escolhem as melhores 

universidades através de um ranking, liderados pelos Estados Unidos da América, pelo Reino 

Unido e pela Austrália (LAUS, 2012, p.59). Assim,  

As fronteiras não são mais impedimento para a circulação de pessoas, de bens de 

capitais ou de conhecimento. Esse movimento circulatório se estende no campo das 

relações internacionais, na forma de normatização e regulamento entre Estados e na 

forma transnacional que vai além das fronteiras com regulamentação mais flexíveis 

ou quase inexistentes (JUSTINO, 2009, p. 2).  

 

Desta forma, a mobilidade acadêmica passou a ser entendida como um ativo 

econômico que, na visão de diversos autores, passa a ser uma verdadeira “pujança”, ou seja, o 

ensino superior passou a ver visto como solução para problemas de economia global. Por isso, 

passível de comércio. E que para contrapor-se a ela é preciso promover ações no sentido de 

desenvolver uma globalização contra hegemônica. Esse é o papel dos atores sociais 

(SANTOS, 2010). 

 Assim, a internacionalização de uma universidade deve visar à melhoria da qualidade 

e da eficácia no âmbito interno. No que tange ao externo, deve-se pensar de forma a promover 

seu potencial de ensino e de pesquisa. Portanto, é preciso evitar uma postura colonizada e 

imitativa de padrões exógenos em nome de reconhecimento internacional. O amplo processo 

de internacionalização da educação superior que acontece nas universidades poderia ser 

entendido como um dos mecanismos da globalização (LAUS, 2012, p.78-80).  

Com base nesses argumentos, para que possamos entender o processo de 

internacionalização do ensino superior no Brasil, faremos uma breve retrospectiva da história 

da criação do ensino superior no Brasil. 

 

2.3 A CRISE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
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 Desenvolver um estudo sobre o processo que envolve as políticas do ensino superior 

no Brasil não é uma tarefa nada fácil, muito pelo contrário, é bastante desafiadora. Isso devido 

à tamanha complexidade e às dimensões implicadas neste processo (CUNHA, 2004). Sob essa 

ótica, tais políticas, ao alinharem interesses sociopolíticos com interesses econômicos, deram 

início à reforma no sistema de ensino brasileiro, especialmente o superior. Iniciou-se, 

também, uma fase de crises nas universidades. Essas crises atingiram três dimensões: a 

hegemônica; de legitimidade e a institucional ( SANTOS, 2010). 

Para Boaventura Sousa Santos (2010, p.17), a primeira delas é a conhecida crise da 

hegemonia, ou seja, uma crise iniciada na década de 80, quando o neoliberalismo se impôs 

como modelo global de capitalismo” Esse modelo impôs para as universidades situações 

divergentes sobre as funções tradicionais desenvolvidas pelas universidades e as novas 

exigências frente a tal processo de reforma. As funções antes desenvolvidas pelas 

universidades guiavam-se sob o manto da autonomia universitária, que privilegiava a 

produção científica de qualidade, o pensamento crítico e humanístico. As instituições tinham, 

portanto, que atender às necessidades mercadológicas, finaliza (SANTOS, 2010). Nesse 

mesmo sentido, Dourado (2002, p.2) conclui que foram várias as mudanças, incluindo as 

geopolíticas sob a égide da globalização, que trazem consigo a exclusão social (MOROSINI, 

2006). Finalizando, Boaventura Sousa Santos (2010, p.63) acrescenta que a universidade 

acentua a perda da autonomia ao se distanciar da sociedade, partindo daí para a crise de 

legitimidade.  

A segunda fase foi de crise de legitimidade, iniciada pelo fato de a universidade ter 

passado por contradições entre a hierarquização do conhecimento de qualidade e as restrições 

de acesso e o credenciamento. Boaventura Sousa Santos (2010, p.10) esclarece que de um 

lado estão as exigências sociais e políticas que reivindicam igualdade de acesso, e por outro 

lado, há restrições de acesso. Ainda na perspectiva do mesmo autor, a crise de legitimidade 

também se deu pela expansão do sistema de universidades e, consequentemente, por diplomas 

pouco valorizados. Conforme destacam Isaura Belloni e Obino Neto (2000, p.197), a 

aplicação desse conceito parte do pressuposto de que o futuro da sociedade democrática não 

está baseado, apenas, no acesso ou na distribuição de bens materiais, mas, sim, na 

democratização do acesso à educação e que, somente assim, será alcançado o 

desenvolvimento social e econômico sustentável. Segundo a visão de Santos (2010), a crise 

de legitimidade também foi um dos motivos que levou a universidade para a crise 

institucional. 
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Finalizando, a crise institucional, para o autor ela acontece porque a sociedade não se 

vê incluída na universidade. Talvez porque o fenômeno da globalização exerça uma pressão a 

que, na maioria das vezes, a universidade não tem condições de responder satisfatoriamente 

(DIAS SOBRINHO, 2005). Para Santos (2010, p. 9), o Estado deve assegurar o acesso à 

educação, pois de outra forma esta não seria alcançada pela maioria da população, 

especialmente no Brasil, que tem tantas desigualdades sociais e um sistema de ensino básico e 

médio precário (SANTOS, 2010, p.68). Acrescenta ainda o autor que o ensino superior nas 

universidades públicas deve permanecer gratuito (BRASIL, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 

1988, art.208). 

É a partir desse princípio de acesso ao ensino superior que a democratização do ensino 

e a permanência de estudantes em universidades de qualidade se fazem necessárias. É preciso 

que o Estado garanta não só o direito de ingressar, mas também o de permanecer nas 

universidades. Segundo Santos (2010, p. 69) “aos estudantes trabalhadores devem ser 

concedidas bolsas de manutenção e não de empréstimos”, pois é na universidade que o 

indivíduo consolida sua identidade e sua inclusão socioeconômica. A educação deve ser de 

qualidade e para todos. Essa visão transforma a sociedade econômica no mundo do trabalho e, 

principalmente, no mundo do conhecimento, segundo Dias Sobrinho (2010). 

Para alguns autores, o fenômeno conhecido como crise da educação superior é, na 

verdade, a crise da sociedade provocada pela economia global (DAL-SOTO, 2013, KRUPPA, 

2001). Tal crise é constituída, entre outros fatores, por: perda de referências de valores, 

rápidas transformações do conhecimento, obsolescência dos produtos, mudanças nos perfis 

profissionais, consumismo, individualismo e, por fim, economia reguladora do Estado (DIAS 

SOBRINHO, 2010). Além desses fatores, Santos (2010, p. 63) acrescenta a “exclusão da 

sociedade na universidade”, corroborado por Teixeira (2006, p.4). Para eles, ao se promover o 

desenvolvimento do ser humano como cidadão, desenvolve-se também a sociedade, e todos, 

juntos, promovem o alinhamento entre a democracia e à educação. 

Entretanto, há um grande desafio a ser enfrentado pelas universidades brasileiras, que 

estão relacionados às ampliações no número de matrículas. Sguissardi (2000, p. 14) afirma 

que: dados do BM em uma amostra de 41 países situava o Brasil como um dos países do 

mundo com o índice de percentual de matrículas no ensino superior privado em torno de 60%. 

Santos (2010) afirma que a transformação do conhecimento universitário para o 

pluriversitário (a sociedade deixa de ser objeto das interpelações da ciência, para ser, ela 

própria, sujeito do conhecimento), vai além da mercantilização da universidade e do 
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conhecimento. Ele, cita que a universidade sofreu um desgaste no decorrer das 

transformações do conhecimento em mercadoria.  

O financiamento público, de uma forma geral, passa do financiamento das IES para o 

financiamento de alunos. Tal medida adotada estimula o mercado em busca de alunos que 

passam a ter o conceito de clientes (RIBEIRO e SACRAMENTO, 2010, p.7; TEIXEIRA, 

2006). Há um grande interesse no setor educacional por parte de grupos empresariais, crescem 

também os riscos, entre os quais estão a redução da educação a um perigoso nível comercial, 

seguindo normas com base nas regras gerais do comércio, retirando a função social da 

educação e promovendo a redução da soberania do país (MOROSINI, 2006).  

Atualmente, entre os gastos do governo e da iniciativa privada, o setor educacional 

movimenta expressivo volume de recursos, e isso vem despertando o interesse de grupos 

empresariais, principalmente das áreas de comunicação, de informática, de serviços e de 

educação com fins lucrativos, bem como e o controle da aprendizagem, que é feito por meio 

de exames nacionais que dão credibilidade e transparência ao sistema de ensino. Esse 

conjunto de ações forma a pluralidade conceitual da qualidade como educativa que, por ser 

considerada como fenômeno social, não encontra tanta harmonia dentro do sistema 

(SANTOS, 2010). Para este autor, a qualidade da educação superior não pode ser pensada 

fora das ações das instituições e dos compromissos que cada uma instaura com suas 

vinculações internas, com o seu entorno, com a sociedade do conhecimento e com o Estado, 

aponta Dias Sobrinho (2008).  

Essa questão da “democratização” da educação superior adquiriu fôlego nestas últimas 

décadas e entrou fortemente na agenda das políticas públicas. Ela já era considerada 

importante, desde meados do século passado, pela teoria do capital humano e pela teoria 

residual do desenvolvimento econômico (SGUISSARDI, 2005). Segundo essas teorias, o 

desenvolvimento econômico requer grandes investimentos em educação de modo mais 

efetivo; elas propõem a política de expansão da escolaridade da população em geral.  

Em um mundo em que as nações globalizadas são intimamente ligadas ao crescimento 

econômico contínuo do primeiro mundo. O referencial teórico aponta para a relação entre 

economia e forças culturais, para o abismo entre ricos e pobres e para a hegemonização 

cultural (BANERJEE; LINSTEAD, 2001).  

A universidade exerce um papel central no paradigma econômico-produtivo e 

sociopolítico, tendo em vista a sua relação direta com o conhecimento. Nessa direção, 

avanços alcançados no âmbito das ciências, das tecnologias, no campo social, no econômico, 

no político e ético têm, claramente, efeitos sobre a educação superior (MOROSINI, 2008). 
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Espera-se, nesse nível de ensino, um  foco nas funções econômicas e laborais, fatores 

de competitividade como o conhecimento, a capacidade de aprender e sua aplicação 

intensificada com a interconectividade, que fazem com que o ensino superior adquira uma 

enorme importância como instância produtora das fontes de riqueza, geradora e 

disseminadora de conhecimentos da capacidade de utilizar os saberes adquiridos e de 

aprender ao longo de toda a vida (DIAS SOBRINHO, 2005). Por fim, espera-se a 

internacionalização universitária, como decorrência do processo de globalização, o acelerado 

processo de formulação de políticas educacionais públicas estatais, a expansão da educação 

em quase todos os países, principalmente no Brasil e a possibilidade de classificação da 

educação superior como serviço (GATS), com o predomínio do conceito isomórfico de 

qualidade (MOROSINI, 2006; SANTOS, 2010).  

 

2.4 A INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 
 Antes de tudo, é preciso entender o desenvolvimento do processo que leva à 

internacionalização da educação superior no Brasil e seus reflexos na sociedade de forma 

geral. Entre esses processos estão incluídos o delineamento do quadro nacional e 

internacional, as influências sobre o processo e sua estruturação, tais como as que envolvem a 

globalização e o Estado-Nação (MINTO, 2004).  

Durante os anos de 1980, as IES, de certa forma, criam condições no sentido de 

facilitar mudanças. Principalmente, quando se afastam das suas funções sociais mais 

importantes e se abrem ao neoliberalismo que se impôs como modelo global de capitalismo 

(SANTOS, 2010).  

Já na década de 90, essa tendência passou a ser observada de perto pelas agências de 

fomento como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Além Agência 

Brasileira de Cooperação (ABC) e do Ministério da Administração e Reforma do Estado 

(MARE) através de apoio aos projetos inseridos em programa desenvolvidos em atenção a 

demandas mercadológicas de prioridades nacionais, objetivando sempre a integração 

acadêmica entre brasileiros e estrangeiros (MOROSINI, 2005, LAUS, 2012). 

No Brasil, o termo internacionalização da educação superior se explicita quando a 

CAPES passa a estabelecer padrões de avaliação internacional para as atividades de pós-

graduação e para as atividades relacionadas à pesquisa, especialmente nas instituições 
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públicas de ensino superior, no que se refere a produção e a qualidade da produção científica 

(LAUS, 2012).  

Sabe-se que a internacionalização do sistema de educação superior remete à ideia de 

relação entre nações. Essas relações podem e devem acontecer entre atores nacionais ou 

internacionais (governo e instituições de educação superior), ao estabelecerem políticas e 

programas de ajustes, conforme exigências de um sistema mundial denominado globalização 

(MOROSINI, 2006, p.97). Santos (2010, p.58) afirma que “no século XXI as nações devem 

desenvolver projetos nacionais de qualificação de inserção na sociedade global.” Portanto, a 

internacionalização é um sistema complexo, com diferentes terminologias e fases. Tais fases 

podem ser compreendidas como: a) a fase da dimensão internacional, que é apresentada 

segundo Morosini, (2006) como incidental e menos organizada; b) a fase da educação 

internacional como uma atividade organizada e desenvolvida nos Estados Unidos, no período 

que permeia a Segunda Guerra Mundial e o fim da guerra fria combinada com questões de 

cunho político e razões de segurança nacional (SANTOS, 2010). Esse fato desencadeou outro 

processo, ou seja, o início do processo de internacionalização da educação superior, com 

características e estratégias definidas ligadas à globalização e à regionalização das sociedades 

e os impactos na educação superior, finaliza Morosini (2008). Neste sentido, Dourado (2002) 

complementa que a abertura do comércio globalizado, no qual o conceito basilar de 

globalização está ligado ao processo de adequação e transformação de diversas comunidades, 

tais transformações acontecem através da expansão de tecnologia, economia, conhecimento, 

valores, ideias e, além disso, das fronteiras geopolíticas.  

Para Justino (2009), não há mais fronteiras capazes de impedir a circulação de pessoas 

e de bens. Nesse sentido, a sociedade é vista como um todo e sua diversidade ignorada.  

Santos (2010) conclui que a expansão não foi apenas do comércio, mas também do 

ensino universitário, que passou a ser considerado como mercadoria nacional.  

Para alguns autores a regionalização do sistema na área de educação nos últimos 20 

anos vem se desenvolvendo e impactando diretamente na educação superior. Tais teóricos 

afirmam que esse fato pode ser notado mais claramente na regionalização da educação do que 

no acontecido na globalização (MOROSINI, 2006).  

Além disso, considera-se que a movimentação além-fronteiras, seja ela nacional, 

regional e/ou jurisdicional, é um elemento-chave no processo de internacionalização, sendo, 

portanto, diferenciado pelas formas de se apresentar, que é peculiar e depende de sua 

fundamentação, o que, de acordo com Morosini (2006), pode ser da seguinte forma: inter-

regional (a relação pode ser entre nações ou IES de uma mesma região); regional (relação 
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entre nações de um determinado Continente) e supra-regional (resulta do trabalho de 

organismos internacionais para a educação superior como por exemplo, a UNESCO). 

Contudo, é a internacionalização a fase que envolve várias etapas, entre as quais a 

multinacionalização do ensino superior. Nesta fase o foco principal está nos programas 

acadêmicos de uma IES que são ministrados em outro país. As relações são entre desiguais e 

têm como objetivo maior o lucro, ou seja, a mercantilização do ensino apresentada por autores 

que afirmam que ao longo do século passado, a sociedade moderna presenciou o crescimento 

desenfreado de instituições de ensino superior pela iniciativa privada (LAUS, 2004; DIAS, 

SANTOS, 2010). Morosini (2006) esclarece ainda que: 

O novo século mantém esta característica e acrescenta à expansão da privatização a 

via da sociedade limitada ou de capital aberto, não importando mais os limites 

políticos do Estado-nação. . No Brasil, pode ser citado como exemplo o grupo 

Laureate, americano, com 51 unidades de ensino, sendo ao todo 20 universidades 

espalhadas ao redor do mundo: Chile, China, Costa Rica, Equador, Espanha, Estados 

Unidos, França, Holanda, Honduras, México, Panamá, Peru, Suíça. Juntas, as 

universidades abrigam um total de cerca de 250 mil alunos. Laureate, em dezembro 

de 2005, comprou 51% das ações da 22ª maior universidade do Brasil, a paulista 

Anhembi Morumbi, que possui cerca de 30 mil estudantes. Pode ser também citado 

a sociedade entre a Faculdade Pitágoras MG) com o Grupo Apolo, dos USA, porém 

com o controle de 50% do capital, pela primeira (MOROSINI, 2010, p.96 -97). 

Nesse mesmo sentido, Ristoff (2008, p. 41) conclui que “as políticas educacionais são 

implantadas na forma de ajustes, sob orientação de atores internacionais, no sentido de elitizar 

e privatizar o ensino”. Em uma compreensão elitizada, o ensino superior público é um 

problema e não uma solução (TEIXEIRA, 2006, p.10).  

A segunda fase pode ser considerada como a transnacionalização4; vai além das 

barreiras nacionais e regionais (MOROSINI, 2006; SANTOS, 2010). Esse conceito tem 

relação direta com o ensino, os cursos integrais ou parciais ou qualquer tipo de serviço 

educacional voltado para alunos de países distintos do país de origem da IES. Ou seja, a 

“mcdonaldização” do ensino superior, que são pacotes de cursos em outro país, também 

conhecido, segundo Kruppa (2010), como “franchising” ou “joint degree” (como programas 

conjuntos oferecidos por instituições de educação superior em dois ou mais países) Nesse tipo 

de sistema, embora o campus seja no estrangeiro, o sistema de creditação é feito no país de 

                                                 
4As principais iniciativas dos organismos internacionais multilaterais (Banco Mundial, Fundo Monetário 

Internacional, Organização Mundial do Comércio, dentre outros) no campo da educação, com o objetivo de 

transformá-la em um instrumento de bens de serviço, ou seja, o processo educativo seguiria a mesma dinâmica 

do mercado globalizado, em razão do caráter transnacional que a educação passaria a ter. Neste sentido, esses 

organismos passam a agir com o intuito de influenciar e direcionar as políticas educacionais dos países em 

desenvolvimento, como pode-se evidenciar no atual contexto brasileiro, por meio das 4políticas educacionais 

(voltadas para o empresarialismo) implementadas pelo Estado para o ensino Superior ao longo da década de 

1990 (MOROSINI, 2008). 
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origem; o currículo é o da instituição estrangeira; o idioma é o inglês; os programas dos 

cursos são desenvolvidos por países industrializados voltados para os países em 

desenvolvimento (podendo ser através de cooperação sem ligação com a educação, ou seja, 

voltados para o mercado; por uma instituição educacional ou pela combinação das duas 

coisas), conclui a mesma autora. Para Santos (2010, p.34), o GATS distingue os quatro 

maiores modos de oferta de serviço universitário transnacional: oferta transfronteiriça, 

consumo no estrangeiro, presença comercial e presença de pessoas.  

Vários autores entre eles (CELANO e GUEDES, 2014; DIAS SOBRINHO, 2005) 

afirmam que o neoliberalismo remete a uma fase mais atual que as corporações 

multinacionais, conglomerados de mídia, e grandes universidades exercem maior poder, 

dominando assim, o mercado do conhecimento por diversas razões, sejam políticas ou 

ideológicas, com o foco principal voltado para o lucro. Justino (2009) afirma que é uma 

intensificação das atividades financeiras resultando um maior grau de interdependência 

econômica. Celano e Guedes (2014) destacam que os países desenvolvidos tentam impor aos 

países em desenvolvimento seus pensamentos dominantes; uma forma de fazer isso é através 

da imposição de padrões pré-estabelecidos para a educação. Lima (2009) afirma que se trata 

de um processo de internacionalização ativa, pois está relacionada aos processos impostos por 

países desenvolvidos aos países semiperiféricos ou periféricos da economia mundial, com o 

objetivo de atender às necessidades comerciais e não culturais. Na visão de Faria, Wanderley 

e Guedes (2013), essa hegemonia faz com que a educação superior tenha como foco a 

economia e suas capacidades laborais, nas demandas imediatistas, pragmáticas e 

individualistas, levando as universidades a esquecer de sua principal vocação, que é a 

construção do conhecimento e da formação como bens públicos, devendo elas adotar o 

mercado, e não a sociedade, como referência central.  

Para Dourado (2002), tal comportamento promove mudanças sociais, além de 

banalizar as ações do Estado. Siqueira (2006) argumenta que a postura do Estado de mero 

espectador resultam na perda da autonomia intelectual e cultural.Sabe-se que a 

internacionalização da educação superior iniciou-se nos Estados Unidos. O objetivo inicial era 

tornar a educação superior adequado a exigências e aos desafios relacionados ao mercado. 

Mas é na Europa que a internacionalização passa a ser mais observada (MOROSINI, 2006 

p.97; SANTOS 2010, p.37).  
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Devido à grande importância para o desenvolvimento em todos os aspectos, as 

universidades sempre foram acompanhadas de perto pelo empresarialismo5. Isso por causa do 

seu objetivo principal, ou seja, a produção do conhecimento. Os primeiros passos dados na 

direção da internacionalização foram dados informalmente entre docente e discente. 

Posteriormente, as IES adotaram a política de internacionalização através do planejamento e 

da execução sistemática em todos os departamentos organizacionais. Para Kruppa (2001), 

dessa forma a educação passa a ser vista como um meio de preparar o indivíduo para a vida. 

Somente através dessas ações, o Estado poderá garantir o emprego e, ao mesmo tempo, 

aptidão para o trabalho de forma a tornar os profissionais capacitados a atender às demandas 

do mercado de uma sociedade em constante transformação. Para alguns autores, uma forma 

saudável de promover a internacionalização do ensino superior, seria fazê-lo com base na 

interação cultural. Portanto, o que se vê, é, na verdade, a homogeneização cultural, causada 

pela educação transnacional (MOROSINI, 2006; 2008). 

Ao priorizar o conhecimento e o desenvolvimento do capital humano (SGUISSARDI, 

2005; TEIXEIRA, 2006), junto com o tecnológico (tanto da informação quanto da 

comunicação), promove-se, também, a relação entre internacionalização da educação 

superior, globalização e regionalização.  

Em um mundo que passa por rápidas transformações, a ideia de educação nos 

preceitos da “teoria do capital humano” como uma estratégia para qualificar os trabalhadores 

frente às exigências no mundo do trabalho e para firmar as consolidações políticas e culturais 

que legitimem o processo de exploração do capital intelectual em relação às novas habilidades 

para o trabalho (SOUZA E FLEURY, 2009; PEREIRA, 2004).  

O grande desafio, tanto sob a perspectiva ética quanto política, advém do caráter 

público das instituições de ensino superior, não importando se são criadas e mantidas por 

instituições públicas ou pela iniciativa privada. A educação superior é um patrimônio público, 

na medida em que exerce funções de caráter político e ético, desempenha muito mais do que 

uma simples função instrumental de capacitação técnica e treinamento de profissionais para as 

empresas. Essa função é a sua responsabilidade social (DIAS SOBRINHO, 2005, p.8; 

SANTOS, 2010).   

Em sentido oposto, repousam as propostas do BM, que tratam da formação de mão de 

obra qualificada através do ensino superior para atender às necessidades de profissionais 

                                                 
5 Depois da Segunda Guerra Mundial, a Pós-Graduação dos países periféricos e semiperiféricos das 

universidades dos países centrais assumiram outras formas de parcerias entre as universidades de diferentes 

países, algumas delas de orientação comercial, países do norte como a Austrália e a Nova Zelândia. E do sul, os 

países periféricos e semiperiféricos (SANTOS, 2010).  
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capacitados, flexíveis e adaptáveis para lidar com questões adversas do competitivo mercado 

globalizado. Lima (2009) aponta que se trata de um processo conhecido como 

internacionalização “ativa”, ou seja, são ações que articulam práticas e estratégias 

desenvolvidas por países ricos, que favorecem a emergência de uma internacionalização 

hegemônica com o poder de influenciar a organização mundial do sistema educacional.  

Na visão das autoras, Celano e Guedes (2014) trata-se de um processo envolve a 

importação de um modelo educacional pronto. 

A qualidade do ensino em contradição com as necessidades de ampliação de 

formação de profissionais com alta capacidade de adaptação e condições adversas do 

mercado e de fácil readequação (VALLE, 2010, p.107).  

O processo de internacionalização é um fenômeno impulsionado pela velocidade que 

envolve determinadas áreas da Educação Superior, principalmente de pesquisa. Isso porque o 

pesquisador busca no exterior o conhecimento mais atual, afirma Lima (2009).  

Contudo, o mesmo não ocorre nos cursos de graduação, uma vez que este é controlado 

pelo Estado (SIQUEIRA, 2006; RISTOFF, 2008). No Brasil, o controle do Estado se faz 

presente desde a autorização e reconhecimento de uma faculdade ou IES, credenciamento de 

cursos superiores, adequação das diretrizes curriculares dos cursos, implantação e execução 

do processo de avaliação institucional e o reconhecimento de diplomas realizados no exterior. 

O excesso de formalidades e as dependências políticas entravam a autonomia da função do 

ensino no contexto da internacionalização da educação superior. Com o desenvolvimento dos 

blocos econômicos a internacionalização do ensino vem se desenvolvendo e vem sendo 

realizados estudos estratégicos por parte da União Europeia e da América Latina 

(MOROSINI, 2006). Completando esse entendimento está o posicionamento de Boaventura 

de Sousa Santos (2010), no que diz respeito a essa estratégia que, segundo o autor, serve para 

facilitar a mobilidade de alunos e professores. Esse tipo de estratégia de não assumir 

compromissos no âmbito do GATS é pulverizada pelos países da União Europeia, que podem 

assumir compromissos através de convenção e agendas bilaterais e /ou multilaterais de cunho 

comercial ou não, contudo, fora do GATS (SANTOS, 2010, p.38).     

O processo de migração é um movimento de deslocamento tanto de professores 

qualificados quanto de alunos buscando melhores condições de se desenvolver. O 

desenvolvimento pode ser tanto no sentido de estudos formais quanto em busca de melhores 

condições de trabalho. Ela pode ocorrer entre sul-norte, ou seja, de países emergentes para 

países desenvolvidos; norte-norte, entre os países desenvolvidos, e também entre sul-sul que 

abrange os países subdesenvolvidos e/ou emergentes. Para tanto, a mobilização é uma forma 
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eficaz de garantir essa troca de informação (KRAEMER 2004, p. 10). Trata-se de um 

fenômeno interessa tanto às universidades brasileiras quanto às estrangeiras e também as 

Agências de Fomento tais como a CAPES e o CNPq.  

Esse processo de migração, para alguns autores ficou conhecido como brain drain 

que, até então era considerado perigoso, pois se temia pela perda permanente de cérebros, 

conforme Teixeira (2006, p.9), que entende que esse processo aumenta a exclusão de países 

periféricos, isso decorre do controle que os países centrais detêm do conhecimento. Hoje, esse 

cenário está mudando, os acadêmicos que saem de seus países de origem em busca de 

melhores condições de estudos ou de trabalho, de alguma forma, continuam mantendo 

contatos, e essa relação que tanto pode ser científica ou social, geralmente os trazem de volta 

na condição de professores visitantes, pesquisadores e consultores. Acrescenta ainda Teixeira 

(2006) que esse intercâmbio é saudável na academia, e que vem sendo bastante incentivado e 

facilitado pelo uso da internet (MOROSINI, 2008, p.298). Contudo, Teixeira (2006, p.10) 

indaga que: “até que ponto a presença de IES no território nacional pode impor sua cultura em 

detrimento desse intercâmbio e da autonomia de geração de conhecimentos que atendam às 

necessidades do país?”. Nesse sentido, encontram-se autoras como Celano e Guedes (2014), 

que propõem que devemos ter um “olhar crítico” e perder a ingenuidade.      

 Por fim, realizamos aqui um exercício de síntese do que foi pesquisado até o momento 

sobre a educação superior como serviço e como o predomínio do conceito isomórfico de 

qualidade, que tem como fontes: a transnacionalização e os impactos na universidade 

(MOROSINI, 2006; 2008); a mercantilização da educação (DIAS SOBRINHO, 2010); a 

expansão da mercantilização da educação superior (BITAR, 2002; 2008); a geopolítica 

(FARIAS, 2013; JUSTINO, 2009); Estado e mercado (CUNHA, 2000); as transformações 

societais (DOURADO, 2002); o enfoque comercial da educação (SIQUEIRA, 2006); as 

teorias do capital humano e o desenvolvimento econômico (SGUISSARDI, 2005); 

conhecimento, eficiência e produtividade, capacidade e transnacionalização universitária 

(DIAS SOBRINHO, 2002); as teorias da internacionalização ativa e passiva (LIMA, 2009); o 

perfil internacional da universidade e o modelo adotado (TOYOSHIMA, 2007); a missão 

civilizatória (FARIA, WANDERLEY e GUEDES, 2013) e, ainda, competitividade e 

produtividade (DIAS SOBRINHO, 2005), forças culturais, abismo entre ricos e pobres e 

hegemonização cultural (BANERJEE e LINSTAD, 2001; LAUS, 2004, 2012; SIQUEIRA, 

2006; SGUISSARDI, 2005; CELANO e GUEDES, 2014).  

 

2.5 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS TAES 
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No cenário globalizado, marcado por constantes mudanças, o trabalho humano 

estabelece o diferencial da qualidade e acarreta a necessidade de uma formação dinâmica e 

atualizada; a partir de então, surge o binômio de qualificação e capacitação. Cavalcante e 

Oliveira (2011), preceituam que a aprendizagem é promover uma maneira de motivar as 

pessoas a reverem suas formas de fazer e conscientizá-las para a importância do crescimento 

individual. Outros autores entre eles Cavalcante e Silva (2012) entendem que o modo como a 

abordagem de aprendizagem individual, implica uma mudança comportamental no ambiente 

de trabalho por meio da relação com a experiência em um contexto social e reflexivo. Por 

isso, deve-se promover o crescimento e a valorização do desenvolvimento tecnológico e o 

desenvolvimento pessoal, segundo os mesmos autores.  

Portanto, o ser humano necessita ser visto não apenas como um recurso, mas como um 

ser capaz de gerar recursos. Para tanto, surge a necessidade de treinamento, aperfeiçoamento e 

desenvolvimento contínuo (capacitação e qualificação), para desenvolver a eficácia em 

qualificações técnicas, humanas e conceituais. Assim, entendemos que é através da 

qualificação que o indivíduo desenvolverá a sua capacidade crítica inerente ao ser humano. 

Santos (2010, p.9) afirma que: “a imposição de padrões de conhecimento instrumentais, 

considerados úteis na formação de mão de obra qualificada, é uma das exigências do mundo 

capitalista”.  

Nesse sentido, a capacitação e a qualificação passam a ser requisitos essencialmente 

contínuos, uma vez que crenças, valores, aspecto econômico, enfim, são pressões ambientais, 

que exercem influência sobre a atividade organizada, requerendo habilidades para se lidar 

com ela. Para Silva (2012), essa característica está explícita nas universidades, pois elas são 

protagonistas da internacionalização e promotoras da interação, como forma de diminuir as 

barreiras entre povos e nações, aperfeiçoando os avanços no âmbito científico, tecnológico, 

social e cultural mediante a cooperação e a capacitação entre setores específicos em busca de 

melhores resultados.   

Quando as pessoas executam o mesmo trabalho por um longo período de tempo, 

podem se tornar mecânicas e antiquadas. As organizações precisam constantemente redefinir 

suas questões e metas e repensar as estratégias para encontrar soluções para novos problemas. 

É preciso o desenvolvimento da área de RH no setor público, de modo a criar condições, 

objetivando solucionar problemas existentes, tais como a desmotivação do funcionário e a 

precariedade no atendimento ao cidadão (MAGALHÃES et al., 2010, p.57). A qualificação e 

a capacitação têm grande importância na administração das organizações, pois causam 
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transformações, que podem ser de cunho pessoal, de atualização do potencial humano, 

melhorias da qualidade de vida, perspectivas de carreira, etc. No contexto organizacional, a 

aprendizagem visa à capacidade do grupo para melhorar o desempenho da organização frente 

às pressões de um ambiente em constante transformação. Nessa nova conjuntura mundial, 

privilegia-se o conceito de eficiência frente ao novo modelo e ao formato institucionais: essa 

demanda deverá construir uma força de trabalho capacitada (SILVA, 2012).  

É nesse sentido que pensamos ser necessário ao setor de RH das IFES, capacitar e 

qualificar o corpo técnico administrativo, uma vez que o produto final é o conhecimento, 

adquirido e repassado através do bom serviço prestado à sociedade. Além disso, ensino, 

pesquisa e extensão é a grande responsabilidade social dessas instituições. Para tanto, para 

alcançar esse objetivo, é necessário uma política de RH capaz de promover o treinamento, que 

possibilite a capacitação do funcionário para melhor desempenho na prestação de serviços aos 

cidadãos, (MAGALHÃES et al., 2010, p.56). 

Silva (2012, p.5) cita Stallivieri, (2001) e conclui que esse desempenho se reflete nos 

alunos, professores, pesquisadores e gestores, portanto é preciso que sejam oferecidos aos 

servidores novos caminhos para desenvolver novas habilidades, e para que haja mudanças de 

comportamentos que lhes permitam atuar de maneira eficaz. 

Com o aumento da competição nos mercados e com a rápida evolução das novas 

tecnologias, e com a geração de inovação capaz de fazer aumentar o valor do conhecimento 

intelectual, têm-se discutido quais os aspectos do contexto organizacional que favorecem a 

inovação. Dessa forma, as IFES passam a pressionar o governo para que este reconheça a 

necessidade de atualização do corpo técnico administrativo, com a finalidade de alinhar as 

necessidades de qualificação e capacitação dos TAEs às das metas impostas às IFES. O 

governo reconhece essa necessidade e lança o Plano Nacional de Desenvolvimento 

Profissional dos Servidores Integrantes do PCCTAE. Este Programa passa a servir de base 

para que as IFES elaborem seus próprios programas de capacitação, conforme suas 

necessidades e metas. As IFES em todo o Brasil contam, com 121.239 (cento e vinte e um 

mil, duzentos e trinta e nove) TAEs, distribuídos pelos níveis de classificação do PCCTAE, 

sendo que 98.974 (noventa e oito mil, novecentos e setenta e quatro) estão lotados nas 

Universidades Federais (fonte SIAPE, junho de 2013).   

2.5.1 Os programas de capacitação e qualificação no ambiente organizacional da IFES 
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O Plano de Desenvolvimento dos integrantes (PD) do Plano de Carreira dos Cargos 

Técnico Administrativos em Educação (PCCTE) é parte integrante do Plano de 

Desenvolvimento Institucional da IFES pesquisada e dos TAEs, que são objetos desta 

pesquisa. O Plano de Desenvolvimento é um documento desafiador elaborado para efetivar o 

PCCTAE no âmbito da IFES, em conformidade com as Diretrizes do Decreto nº. 5825/06. 

Este plano se destaca de forma relevante por ser um poderoso instrumento para a gestão de 

pessoas ocupantes de cargos e atividades técnicas administrativas na Universidade, 

principalmente os servidores públicos, e pauta-se nos princípios e diretrizes que norteiam o 

Plano de Carreira, alinhados às necessidades institucionais de pessoal, ou seja, o Programa 

de Capacitação e o Programa de Avaliação de Desempenho (PAD), que de acordo com 

Pereira e Silva (2011, p.631) devem estar associados às estratégias da organização, tais como 

visão, missão, objetivos e metas.   

Esse Plano é o resultado de negociações entre representantes sindicais e o governo, 

que por fim reconhecem a falta de políticas públicas destinadas à gestão de pessoas para 

estimular e capacitar seus servidores visando, à melhor qualidade dos serviços prestados 

(CESAR, 2012).  

Sob essa perspectiva, implanta-se o Plano de Desenvolvimento, que tem como 

princípio basilar a valorização do trabalho humano, buscando institucionalizar o processo de 

desenvolvimento, aperfeiçoamento e qualificação. Além disso, busca institucionalizar também 

o sistema de avaliação de desempenho, visando a assegurar o crescimento profissional e 

social para os técnicos administrativos. O Plano de Desenvolvimento do PCCTAE são 

também ações que, além estimular os TAEs, objetivam atingir metas impostas às IFES. Tais 

metas, entre outras, podem ser entendidas como prestação de serviço de qualidade. Pereira e 

Silva (2011, p. 628) confirmam que a atuação dos servidores impacta diretamente na 

agilidade, eficiência e qualidade das atividades prestadas pelo Estado. Para as autoras, isso 

reforça a necessidade da Administração Pública em reconhecer as competências de seus 

gestores no que diz respeito à ação profissional.     

Para tanto, foi necessário combinar o Plano de Desenvolvimento do PCCTAE ao 

Plano de Desenvolvimento Institucional, e esses aos programas de capacitação e de avaliação 

de desempenho e o dimensionamento de necessidades institucionais de pessoal (OLIVEIRA, 

2011). 
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 Embora existam vários princípios que contemplem o plano, essa dissertação vai 

destacar aqui os dois que julgamos mais importantes no Plano de Desenvolvimento do 

PCCTAE: a capacitação e a qualificação.  

 Capacitação é o processo permanente e deliberado de aprendizagem, que utiliza ações 

de aperfeiçoamento e qualificação, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de 

competências institucionais, por meio do desenvolvimento de competências individuais 

(CESAR, 2012, p.26), Esse desenvolvimento podem ser os que contemplam os programas de 

média e o de curta duração, tais como os destinados ao desenvolvimento técnico, 

profissionalizante. Já os de qualificação são os que envolvem mais tempo: de graduação, de 

especialização, de mestrado e de doutorado, que são formas de qualificação profissional. 

Justino (2009, p.5) definiu que a evolução do emprego pode depender de decisões 

determinadas pela sociedade acrescenta ainda, a mesma autora, que essa evolução afeta 

também as IES, na medida em que necessitam preparar profissionais melhor treinados. Esse 

conceito de treinamento contemplam ações educacionais de curta e média duração. De acordo 

com alguns autores (CESAR 2012, p.26; JUSTINO, 2009, p.5), nesse tipo de 

desenvolvimento os programas são voltados para a qualidade de vida no trabalho, a orientação 

profissional, a autogestão de carreira, e visam à capacitação dos TAEs. 

Portanto, a qualificação pode ser conceituada como processo de aprendizagem, 

baseado em ações de ensino e aprendizagem, que vão além da formação exigida para o cargo, 

objetivando torná-lo apto a desenvolver suas atividades (GOERGEN, 2013, p. 48-49). Para 

Sguissardi (2002) trata-se da lógica predominante que é a criação de capital humano 

altamente qualificado e Justino (2009, p.5) define que a evolução do emprego pode depender 

de decisões determinadas pela sociedade, e acrescenta ainda a mesma autora que essa 

evolução afeta, também, as IES na medida em que necessitam preparar profissionais melhor 

(MAGALHÃES et al., 2010). 

Para finalizar, após o processo de capacitação vem o da avaliação, dos servidores. 

Todas as ações de capacitação, para serem reconhecidas, deverão constar no programa da 

Instituição. Somente assim, podem ser consideradas válidas e desse modo, convertida em 

progressão funcional (Decreto nº 5.825/06), que disciplina o programa de avaliação de 

desempenho, tal dispositivo prevê que os resultados da avaliação devem fornecer indicadores 

para futuros programas de capacitação e qualificação, de acordo com as necessidades da 

instituição. Além disso, o processo avaliativo deve não só propiciar melhorias no processo de 

trabalho, mas também avaliar o desempenho individual e coletivo, converter em concessão 

por mérito para a progressão (Decreto nº 5.825/06, art.8º § 1º, inciso de I ao V). Para 
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Cavalcante (2012, p.2), a participação nas ações de capacitação está condicionada à 

motivação financeira. Afirma ainda o mesmo autor que: o incentivo à qualificação está 

relacionado ao percentual percebido pelo servidor após a obtenção do certificado relativo à 

formação superior exigida ao cargo Magalhães et al (2010, p.59). Nesse sentido, Oliveira 

(2011, p.93) conclui que a remuneração dos servidores é condicionada ao PCCTAE.  

Entende-se por progressão por capacitação Profissional quando há mudança de nível 

de capacitação, no mesmo cargo e nível de classificação, decorrente da obtenção, pelo 

servidor, de certificação em programa de capacitação, compatível ao cargo ocupado, o 

ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida, respeitando o interstício de dezoito 

meses, conforme a Lei nº 11.091/05 de 12 de janeiro de 2005, artigo, 10 § 4º.  

Magalhães et al.(2010) afirmam que a progressão resulta em retorno financeiro e que 

isso serve para motivar os servidores no que diz respeito ao envolvimento profissional. 

Segundo a referida lei, o servidor que fizer jus à progressão por capacitação profissional será 

posicionado no nível de capacitação subsequente, no mesmo nível de classificação, em padrão 

de vencimento na mesma posição relativa à que ocupava anteriormente, mantida a distância 

entre o padrão que ocupava e o padrão inicial do novo nível de capacitação, ou seja, o fato do 

servidor se capacitar não permite sua mudança de cargo, uma vez que a Constituição Federal 

(1988) e a legislação vigente preceituam que o ingresso no serviço público será através de 

concurso público. Nesse caso, o retorno financeiro vem através de incentivos à qualificação 

(DECRETO nº 5.825/2006); porém, permanece o servidor ocupando o cargo de origem. Esse 

percentual varia conforme a relação direta ou indireta com o ambiente organizacional. 

De forma a ilustrar, o parágrafo anterior vou usar como exemplo: um servidor que 

ingressa no serviço público com o nível de escolaridade de técnico. Assim, ele ocupará o 

cargo de técnico ou de assistente (em determinada área). Durante sua carreira, o servidor 

conclui o nível superior, ou até mesmo, especialização, mestrado, doutorado, esse servidor 

continuará ocupando o cargo de técnico e o reconhecimento de seus esforços será através de 

gratificações, cujo percentual varia conforme o nível da capacitação ou qualificação, para o 

curso de graduação o percentual é de 25%, de pós-graduação, 30%, mestrado, de 52% e de 

doutorado 75%). Esses percentuais são em relação ao salário base do servidor (Brasil, Lei n° 

12.772 de 28 de dezembro de 2012; Brasil. Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005 e Brasil, 

Instrução Normativa nº 01/2008). 

Aos servidores titulares de cargos de nível de classificação E (superior), a conclusão, 

com aproveitamento, na condição de aluno regular de disciplinas isoladas que tenham relação 

direta com as atividades inerentes ao cargo do servidor, em cursos de mestrado e de doutorado 

http://cpp.pr4.ufrj.br/images/LEI_N%C2%BA_12.772_DE___28_DE_DEZEMBRO.pdf
http://cpp.pr4.ufrj.br/images/LEI_N%C2%BA_12.772_DE___28_DE_DEZEMBRO.pdf
http://cpp.pr4.ufrj.br/images/Lei_11.091_de_12_de_janeiro_de_2005.pdf
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reconhecidos pelo Ministério da Educação – MEC, desde que devidamente comprovados, 

poderá ser considerada como certificação em programa de capacitação para fins de progressão 

por capacitação profissional. A valorização de titulação acadêmica deve ser a principal 

diretriz no processo de seleção, afirma Farias (2004). Os autores referem-se a difícil tarefa de 

conciliar a escassez de recursos humanos com o aumento da eficiência e, além disso, motivar, 

acompanhar e ajustar é uma tarefa complexa que exige mais do que uma mera titulação; é 

necessário, portanto, que o servidor possua um conjunto de competências individuais, que são 

essenciais para a gestão. Isso, sim, conduz a instituição em direção a uma boa gestão 

independente da área de formação do servidor (GUIMARÃES, 2012). 

 

2.6 CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

 
A globalização promoveu não somente a expansão da tecnologia, mas também trouxe 

consequências graves para os países em desenvolvimento, principalmente no que se refere ao 

ensino superior. Tais consequências são visíveis, pois elas promoveram grandes reformas no 

sistema educacional do país, principalmente no ensino superior.  

As ações do Estado promoveram privatizações e o sucateamento das universidades 

pública (TOYOSHIMA, 2007; LAUS, 2011). Desse modo, serão considerados neste estudo 

os seguintes critérios descritos no subitem 2.2: a) as influências de instituições nacionais e 

internacionais, de Toyoshima (2007) e Celano e Guedes (2014); b) perda de autonomia e 

liberdade acadêmica, de Morosini (2006) e Santos (2010); c) a mercantilização do ensino 

superior, de Stallivieri (2004) e Morosini (2006, 2008).  

Como consequência dessas ações, a crise no ensino superior se estabeleceu. As 

instituições, para atender a novas demandas (entre elas a ampliação do número de matrícula, o 

aumento da produção científica, o reconhecimento internacional e o novo perfil profissional, 

entre outros), passou a buscar recursos financeiros junto às empresas privadas, o que acentuou 

a crise do ensino. Esse mercado, por sua vez, dita as regras e exige uma maior eficiência e 

qualidade das universidades para preparar profissionais com maior capacidade de 

desempenho e alto conhecimento tecnológico (MOROSINI, SANTOS, 2010). Assim sendo, 

foram considerados neste estudo os seguintes critérios descritos no subitem 2.3: a) a redução 

de recursos do governo destinados às IFES, de Dias Sobrinho (2005) e Santos (2010); b) as 

privatizações, de Teixeira (2006), Toyoshima (2007) e Laus (2012). As atuais políticas 

públicas têm foco nas organizações de sistema de informações e de controle, por meio do qual 
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são elaboradas questões normativas que regulam e avaliam o sistema educacional (DIAS 

SOBRINHO, 2005;GOERGEN, 2013).  

As universidades públicas, ao se conscientizarem do total abandono por parte do 

Estado, entraram em um processo que ficou conhecido como a crise da educação superior 

(SANTOS, 2010). O autor apresenta esse processo através de três diferentes fases a saber: a 

crise institucional, a de autonomia e a de legitimidade. 

Os financiadores da educação superior se voltam para a exigência de padrões de 

qualidade internacional da educação superior, que se materializam através de relação entre 

nações, políticas, programas de governo, voltados para a globalização. Assim, os critérios de 

análise adotados serão: a) a pressão por captação de recursos; b) o reconhecimento 

internacional; c) a produção científica, descritos no subitem 2.4 (MOROSINI, 2006; LAUS, 

2012).  

Em paralelo ao processo de internacionalização, está ancorada a necessidade de 

serviço público de qualidade, tanto na área acadêmica quanto na área técnica. Para tanto, 

fazem-se necessários servidores capacitados e qualificados, uma vez que seus desempenhos 

refletem-se nos alunos, nos professores, nos pesquisadores e nos gestores. Portanto, é preciso 

que sejam oferecidos aos servidores novos caminhos para desenvolver novas habilidades, que 

lhes permitam atuar de maneira mais eficaz, resultando em um serviço de qualidade para a 

sociedade (CESAR, 012).  

Assim sendo, foram usados como critérios de análise, como descrito no subitem 2.5, 

as novas habilidades que os TAEs precisam desenvolver e que devem estar em conformidade 

com as metas da IFES (SANTOS, 2010 ; MAGALHÃES et al., 2010) para alcançar a eficácia 

exigida pelo padrão de IFES internacional de Stallivieri, (2004); Lima (2009). 
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3. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, descrevemos o método e sua aplicação no estudo, bem como 

apresentamos a instituição estudada. Após expor as questões relativas à internacionalização 

das instituições de ensino superior no Brasil, passamos a relatar como está estruturada nossa 

pesquisa, descrevendo suas etapas que seguem a metodologia estabelecida por Yin (2006) 

para o estudo de caso único. 

Para que um fato real seja explicado, deve-se levar em conta não apenas os 

conhecimentos baseados em suas próprias representações. Por isso os caminhos 

metodológicos fornecem a possibilidade de convergir diferentes perspectivas, quando se 

pretende realizar uma pesquisa (OLIVEIRA, 2011). 

Os procedimentos metodológicos são etapas que desenham e qualificam uma pesquisa. 

De acordo com Flick (2009), há uma diversidade de métodos e/ou técnicas ou a triangulação 

desses para compreender o fenômeno em questão. Dessa maneira, a pesquisa contempla uma 

visão de mundo intrínseca, única, do pesquisador que percebe os fenômenos com base na 

realidade composta por padrões objetivos e subjetivos, no campo das ciências, e de ordem 

regulatória ou de mudanças profundas dentro da sociedade. 

De maneira geral, no campo dos estudos organizacionais, os quatro paradigmas 

descritos por Burrel e Morgan (1979) são: (a) funcionalista; (b) estruturalista radical; (c) 

humanista radical e (d) interpretativo. Porém, há outros estudos que trabalham um ou mais 

paradigmas, sinalizando as diferentes visões de mundo (CALDAS, 2007). Desse modo, 

conforme anteriormente descrito na introdução deste trabalho, a pergunta de pesquisa e os 

objetivos delineados inserem-se em dimensões de natureza subjetiva da ciência e regulatória 

da sociedade, caracterizando-se assim, como uma pesquisa, com a perspectiva paradigmática 

interpretativista, seguindo a linha de raciocínio os autores Burrel e Morgan, (1979) e Caldas 

(2007). 

Para os interpretativistas, as organizações são processos que surgem das ações 

intencionais, podendo ser de uma única pessoa ou de grupos, sendo uma rede complexa e 

subjetiva. Para Vergara (2005, p. 68), as pesquisas empíricas de cunho subjetivista 

contemplam a visão de mundo do sujeito, definindo as amostras intencionais, selecionadas 

por tipicidades ou acessibilidades, e os resultados obtidos não são generalizados. A sociedade 

tem status ontológico precário e o mundo real social é fantasia, ou seja, não existe em termos 
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concretos, e sim produto de experiências subjetivas e intersubjetivas de cada pessoa. O mundo 

social é um processo emergente construído de acordo com interesses de cada indivíduo, na 

visão de Burrel e Morgan (1979). O paradigma intervencionalista abrange amplamente o 

aspecto do pensamento filosófico ao tentar entender o mundo social através dos olhos dos 

envolvidos, construindo, a partir daí, suas teorias, sem que haja uma única forma de ver a 

realidade. Então, surge a fenomenologia descritiva, a realista, a construtivista e a 

hermenêutica de Martin Heidgger (1889-1976); a existência humana é interpretativista. É 

nesse cenário que surgem duas escolas de pensamento cujos pressupostos são de grande 

utilidade para os estudos organizacionais. A etnometodologia e o interacionismo simbólico, 

que se caracterizam pelo estudo mais detalhado do dia a dia, buscando descobrir “como e o 

que” do feito diário e a natureza da realidade construída, dando relevância à fala das pessoas. 

Em termos metodológicos, são levados em considerações às observações simples ou 

participativas de entrevista individual ou de grupo, de história de vida, de cartas, de diários, de 

painéis de discussão, de conversas, de documento público, de estudo de caso (VERGARA, 

2005, p. 69).  

Por fim, descrevemos, neste capítulo, o tipo de pesquisa, a estratégia de pesquisa, os 

sujeitos da pesquisa, as técnicas de coleta de dados, a análise de dados, o tratamento dos 

dados e, além disso, o delineamento da pesquisa, esclarecendo o tipo de método científico que 

utilizamos e suas limitações. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 
A pesquisa qualitativa tem como base o conhecimento teórico empírico que tem por 

finalidade dar cientificidade à pesquisa. Os estudos com base em pesquisa qualitativa tiveram 

início a partir da segunda metade do século XX. Primeiramente, o reconhecimento aconteceu 

nas áreas de sociologia e antropologia. Somente nos últimos 40 anos, a pesquisa qualitativa 

ganha reconhecimento entre outras áreas, como psicologia, educação e administração 

(OLIVEIRA, 2011). 

Portanto, a pesquisa qualitativa é considerada uma ferramenta poderosa para os 

pesquisadores que desejam explorar e obter entendimento sobre um determinado tipo de 

problema que tenha algum significado, seja, individual, ou para um determinado grupo de 

pessoas. Assim, refere-se Flick (2009), a pesquisa qualitativa é recente e ocorreu 

concomitantemente em diversas áreas, uma atividade situada que posiciona o observador no 

mundo. Ela consiste em um conjunto de práticas interpretativas e materiais que tornam o 
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mundo visível. Com base no descrito, optou-se, assim, por uma pesquisa teórico-empírica, de 

natureza qualitativa e de caráter exploratório. Segundo Yin (2006), esse tipo de pesquisa tende 

a facilitar o pesquisador, proporcionando-lhe maior familiaridade com o problema ainda 

pouco estudado.  

 

3.2 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 
A metodologia da pesquisa qualitativa orienta-se por uma perspectiva mais 

interpretativa e construtivista. A pesquisa qualitativa agrupa diversos tipos de estratégias de 

investigação que partilham determinadas características. Nesse tipo de investigação, os dados 

coletados são destinados a estudar fenômenos complexos em seu contexto natural, o que se 

aplica ao objetivo aqui proposto de investigar como a internacionalização da Instituição de 

Ensino Superior (TOYOSHIMA, 2007; DIAS SOBRINHO, 2005; LAUS, 2004, 2011; 

MOROSINI, 2006, 2008; LIMA, 2009; SANTOS, 2010; DAL-SOTO, 2013) impacta o corpo 

técnico administrativo de uma universidade (CAVALCANTE e SILVA, 2012; CESAR, 2012; 

CGRIFES, 2012; DIAS SOBRINHO, 2005; LIMA, 2011; MAGALHÃES, 2010; OLIVEIRA, 

2012; PDI/UFRJ, 2005-2010).  

As abordagens metodológicas apresentam variações conforme a interpretação do 

pesquisador. Existem várias classificações apresentadas pelos pesquisadores. Yin (2006) 

apresenta três tipos básicos que se destacam: a) descritivo: busca descrever uma determinada 

situação com profundidade, ilustrando e dando realismo através de grandes quantidades de 

dados coletados; b) explanatório: objetiva explicar a ligação entre diversos componentes do 

mesmo caso, através da relação causal; c) exploratório: em caso de situação nova, busca-se 

criar hipótese que possa ser testada em investigação futura (YIN, 2006). 

Enquanto a pesquisa quantitativa procura a lógica da descoberta, a pesquisa qualitativa 

busca a construção do conhecimento. Alguns autores (YIN, 2006; FLICK, 2009; 

CRESWELL, 2010) ressaltam a relevância de usar simultaneamente os métodos quantitativos 

e qualitativos, devendo um complementar o outro, e não rivalizar. 

O estudo de caso como estratégia de investigação é tratado por vários autores entre 

eles (YIN, 2006 ; FLICK, 2009). Para eles, um caso pode não ser algo bem definido ou 

concreto, como um indivíduo, um grupo ou uma organização, podendo inclusive ser menos 

definido em um plano mais abstrato, tal como as decisões, os programas, os processos de 

implantação ou de mudanças organizacionais.  
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Os pesquisadores se utilizam da técnica de estudo de caso quando se trata de 

pesquisa empírica destinada a investigar um fenômeno contemporâneo, no contexto 

da vida real; especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são 

claramente definidos, e a investigação de estudo de caso enfrenta situação 

tecnicamente única em que haverá muito mais vulneráveis interesses do que pontos 

de dados; e, como resultado, várias fontes de evidências, com os dados precisando 

convergir em um formato de triângulo, que pode se dar de várias formas, entre as 

quais estão a triangulação de dados, de pesquisador, de teoria, e de métodos e, com 

outro resultado, beneficia-se do desenvolvimento prévio das preposições teóricas, a 

fim de conduzir a coleta de análise de dados (YIN, 2006 p.33).  

  

As características do estudo de caso regem-se pela lógica que serviu de guia para as 

sucessivas etapas de análise e interpretação, com o propósito de investigar profundamente o 

caso. Embora existam algumas diferenciações na bibliografia, um conjunto de características 

que ajuda na construção da metodologia do estudo de caso, como natureza da investigação, é o 

seu caráter holístico, o contexto e sua relação com o estudo. Além disso, a possibilidade de 

generalização de uma teoria e o caráter interpretativo. Na concepção de Creswell (2010), um 

pesquisador pode generalizar resultados para uma determinada população se o fenômeno 

estudado apresentar as mesmas características.   

O desenho da investigação determinou, em parte, a coleta de dados e também as 

técnicas que usamos no desenvolvimento do nosso estudo. Entre elas, o uso de várias fontes, o 

que nos possibilitou convergir as linhas de investigação, traçando a triangulação. Essa técnica 

torna toda descoberta ou conclusão mais convincente e as informações melhor apuradas, se 

baseadas em fontes múltiplas (YIN, 2006, p.125). Para isso, deve-se analisar o estudo de caso, 

sob diferentes olhares e de diferentes vieses, a fim de concluir algo consubstancial (JOIA, 

2006, p.129). 

Para Vergara (2005), a escolha metodológica seja por um ou mais tipos de 

triangulação deve, necessariamente, ser norteada pelo problema de pesquisa. Autores como 

Yin (2006) e Flick (2009) concluem que a triangulação é um conceito comum e muito 

importante na metodologia de pesquisa qualitativa no estudo de caso e apresentam a 

triangulação como estratégia de validação. Conforme se permite a combinação de 

metodologias para estudos do mesmo fenômeno, possibilita-se ainda extrair informações de 

várias fontes e de diferentes dados do mesmo fato, o que aumenta a confiabilidade da 

informação. Portanto, sob uma abordagem construtivista admite-se a existência de um papel 

mais flexível do sujeito e, consequentemente, a existência de uma realidade subjetivista. 

Segundo Flick (2009), a observação participativa é mais frequente nas investigações 

qualitativas, podendo inclusive o investigador tornar-se parte ativa do campo observado. Para 

Yin (2006), a observação participativa é uma forma especial de observação em que o 
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pesquisador não é apenas um mero observador passivo, podendo assumir, inclusive, uma 

gama de papéis no estudo de caso, atuando ativamente em acontecimentos a serem estudados. 

Embora não seja uma tarefa fácil, pois requer certa habilidade do pesquisador para agir 

duplamente, tanto no papel de investigador quanto de participante: 

 

Pode não haver outro meio de coletar evidências a não ser através da observação 

participativa. Outra oportunidade que pode ser também interessante é a capacidade 

de perceber a realidade com os olhos de quem está dentro do caso, e não do ponto de 

vista externo (YIN, 2006, p.122). 

  
 

O estudo de caso fornece ainda a possibilidade de obter informações a partir de 

múltiplas fontes de dados; portanto, o pesquisador deve escolher a forma como vai obter os 

dados, a estrutura e os meio tecnológicos que pretende utilizar, entre os quais se encontram os 

registros dos roteiros de entrevistas, o diário, o questionário, as fontes documentais, as 

entrevistas, que podem ser individuais ou em grupo (VERGARA, 2005). 

As fontes documentais relacionadas à temática são uma estratégica básica bastante 

comum no estudo de caso, podendo se apresentar de forma diversificada: relatórios, 

propostas, planos, registros institucionais internos, comunicados, dossiês, entre outros. As 

informações servem para contextualizar o caso, acrescentar informação ou validar evidências 

trazidas de outras fontes. Desenvolvemos um questionário com questões abertas e fechadas 

envolvendo a técnica de análise comparativa (YIN, 2006).  

Posteriormente, seguimos para a fase da entrevista semiestruturada, já que a 

estruturada limita, pois impõe ao sujeito “quando,” em que “sequência” e “como” tratar o 

assunto. Segundo alguns autores (JOIA, 2006; CRESWELL, 2010), vieses inerentes a 

qualquer tipo de método não cancelam ou neutralizam outros. 

Por sua vez, a entrevista semiestruturada não segue uma ordem sequencial para 

formular perguntas, dando flexibilidade para fazê-las no momento que julgar oportuno, 

conforme a resposta do entrevistado, afirma Flick (2009). Para tanto, Creswell (2010) 

acrescenta que a flexibilidade oferece uma melhor forma de ajuste entre pesquisador e o 

entrevistado. Para o pesquisador, o resultado da entrevista é considerado uma fonte de 

informação de grande importância e essencial nos estudos de casos pontua Yin (2006). Ela 

capta as diversidades da descrição e da interpretação individual da pessoa sobre a realidade. 

Esse interesse está relacionado à expectativa previsível de que os entrevistados expressem seu 

ponto de vista em uma entrevista aberta em vez de uma padronizada ou em um questionário. 

Os registros eletrônicos, embora recentes também se configuram uma fonte essencial para 
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análise, entre os quais se destacam: mensagens eletrônicas, fóruns, “chats” e “wikis” (FLICK, 

2009, p.89). 

Com base no descrito, optamos como estratégia de pesquisa por um estudo de caso 

único, o que se justifica tanto pela representatividade da IFES para o país quanto para a toda 

sociedade acadêmica na qual estão os docentes, os discentes e os técnicos administrativos, por 

se tratar de um local destinado ao desenvolvimento cultural, social e profissional. Além desse 

motivo, a IFES, também possui um grande número de servidores. A escolha da estratégia deu-

se pelo motivo de a metodologia de estudo do caso ser bem adequada para responder a 

perguntas do tipo “como” e “por que”. Além disso, ela é considerada apropriada para gerar e 

construir teorias em áreas em que há poucos dados e quando o pesquisador não tem controle 

total dos dados (YIN, 2006).  

A utilização da metodologia de estudo de caso na área de ciências sociais aplicadas é 

amplamente difundida, ela serve para contestar teorias já estabelecidas, pode ser para explorar 

áreas novas do conhecimento ou pode ser ainda para avaliar intervenções, afirma Morra e 

Friedlander (in JOIA, 2006).  

Um bom projeto de pesquisa deve objetivar construir a lógica capaz de unir os dados 

coletados às questões que deram origem ao estudo. Para tanto, é primordial que sejam 

maximizadas as condições relacionadas à qualidade do projeto, entre aos quais estão: a) 

validade do construto; b) validade interna; c) validade externa e d) confiabilidade 

(VERGARA, 2005; YIN, 2006 ; FLICK, 2009; CRESWELL, 2010). 

 

3.3 SUJEITO DA PESQUISA 

 
O sujeito da pesquisa compreende o corpo técnico administrativo em educação da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, o qual vem promovendo e institucionalizando sua 

internacionalização.  

A escolha dessa IFES motivou a pesquisa devido a sua grande importância para o 

mundo acadêmico. Outra motivação da escolha é o fato da pesquisadora pertencer ao quadro 

do corpo técnico administrativo. Segundo Creswell (2010), conhecer o ambiente onde ocorre 

à pesquisa, geralmente, constitui um bom motivo para fundamentar a escolha. Além desses, 

outro fator relevante que nos motivou a escolher a instituição foi o grande quantitativo de 

servidores técnicos administrativos.  

Inicialmente, foi solicitado à IFES uma autorização para citar o nome da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro no corpo do trabalho e para o acesso às informações, como também 
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para aplicar os questionário para o grupo focal dos técnicos administrativos e para realizar 

entrevistas com o grupo focal de Gestores, seguindo assim o protocole de ética (YIN, (2006). 

Para desenvolvermos a pesquisa, foram selecionados servidores técnico 

administrativos e gestores docentes com o seguinte perfil: a) ativo do quadro permanente da 

instituição, independentemente do nível de escolaridade e de formação, bem como de gênero, 

b) com atribuições exclusivamente técnicas nas áreas administrativas e de ensino, c) com 

exercício nos setores de relações internacionais na Reitoria, na Escola Politécnica e na 

Faculdade de Arquitetura, todos com atividade de RI, d) com um mínimo seis meses no 

serviço público na instituição.  

O quadro abaixo contém os dados demográficos dos respondentes que participaram da 

pesquisa. Esse grupo focal é constituído por servidores técnicos administrativos que 

desenvolvem suas atividades profissionais relacionadas a RI nos setores da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo/FAU. Na Escola Politécnica/POLI (Divisão Acadêmica de Relações 

Internacionais/DARI) e no Setor de Convênios e Relações Internacionais/SCRI, (ver apêndice 

A). 

Quadro 1 - dados demográficos TAEs 

Local da coleta de 

dados: SCRI  FAU 

DARI 

Período da coleta 

de dados: 08/09  a 

06/10/  2014 

Perfil do servidor 

respondente: 

escolaridade 

Perfil do servidor 

respondente: 

tempo de serviço 

na UFRJ 

Perfil do 

servidor 

respondente: 

tempo de 

serviço no 

local de 

exercício 

T 1 08/09/2014 Graduação 1 a 5 anos  1 mês 

T 2 11/09/2014 Especialização 5 a 10 anos 1  mês  

T 3  11/09/2014 Graduação 1 a 5 anos 2 meses 

T 4 10/09/2014 Mestrado 5 a 10 anos 1 mês  

T 5 08/09/2014 Graduação 1 a 5 anos 4 anos 

T 6 08/09/2014 Doutorado Acima de 25 anos 5 anos e 7 

meses 

T 7 10/09/2014 Especialização 10 a 15 anos 7 anos 

T 8 26/09/2014 Mestrado 1 a 5 anos 2 anos e 2 

meses 

T 9 06/10/2014 Graduação 20 a 25 anos 3 anos 

 Fonte: quadro elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos pelo questionário.   
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Para as entrevistas, elaboramos cinco roteiros diferentes para orientar cada grupo de 

gestores. Todos os gestores foram codificados com a letra “G” seguido da numeração que 

variou entre 1 a 8.  

No quadro abaixo é possível observar as entrevistas contendo informações dos 

gestores que participaram da nossa pesquisa. Esse grupo focal é constituído por docentes e 

servidores técnicos administrativos que desenvolvem suas atividades profissionais 

relacionadas a RI ou atividades consideradas chave para o desenvolvimento da pesquisa. 

Desta forma, segue as informações do grupo focal, assim organizado: 

 

 

Quadro 2 - dados demográficos gestores 

Loca
l da 
Cole

ta 

Entrevistado 
Data da 

entrevista 
Cargo do servidor 

entrevistado 
Tempo de 

Gestão 

Tempo de 
serviço na 

UFRJ 

PR-1 

G1 22/10/2014 

Coordenadora de 
Relações 

Internacionais 
4 anos  4 anos 

G2 
17/11/2014 

19/11/2014 

Coordenadora de 
Relações 

Internacionais 
Não informado 

Não 
informado 

PR-2 

G3 06/11/2014  

Membro do Conselho 
de Relações 

Internacionais 
 2 anos  19 anos 

G4 06/11/2014 

Superintendente 
Acadêmica de Pós-

Graduação 
4 anos 17 anos 

PR-4 
G5 03/10/2014 

Subcoordenador de 
formação profissional 

18 meses 3 anos 

G6 29/10/2014 Pró-Reitor de Pessoal 
3 anos e 3 

meses 
27 anos 

SCRI 

G7 20/10/2014 

Coordenador de 
Relações 

Internacionais 
1 ano 

6 anos 2 
meses  

 G8 28/10/2014 
Fundador do 

SCRI/UFRJ 

1º período de 4 
anos  

2º período de 
10 anos 

27 anos  

 Fonte: quadro elaborado pela autora a partir de dados fornecidos pelos entrevistados.  
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3.4 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS  

 
Para obter os dados primários, a pesquisa foi dividida em duas partes e em duas fases. 

Na primeira, buscamos dois tipos de dados: os dados que conceituamos de institucionais e os 

pessoais. 

Para as informações institucionais, foram realizadas pesquisas em diversos bancos de 

dados. Inicialmente realizamos a busca por dados gerais, por meio da qual foi possível obter 

informações sobre a evolução do ensino superior nas IES públicas e privadas. 

Com o resultado alcançado, elaboramos os três primeiros gráficos que ilustram o 

crescimento entre números de matrículas, de cursos e de vagas oferecidas no período de 1995 

a 2011 nas instituições de ensino superior públicas e privadas. Os dados estatísticos utilizados 

em nossa pesquisa documental estão disponíveis no banco de dados do INEP (2012). 

Em uma segunda fase da nossa pesquisa, fizemos buscas em arquivos de dados 

disponíveis nos sites oficiais da própria instituição. Primeiramente, na página oficial da Pró-

Reitoria de Graduação (PR-1). Os dados foram organizados e, em seguida, confeccionamos os 

gráficos de forma a demonstrar a evolução dos números de vagas oferecidas nos concursos de 

acesso à graduação da IFES nos últimos anos. O período representado compreende entre 2002 

e 2012.  

Por fim, seguimos para a coleta de dados, a fim de representarmos graficamente o 

desenvolvimento dos cursos de pós-graduação da IFES. Para tanto, tentamos encontrar na 

página oficial da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PR-2), os números correspondentes aos 

alunos matriculados nos cursos de Mestrado Acadêmico, Mestrado Profissional e Doutorado. 

Além desses dados, procuramos ilustrar em nossa pesquisa a evolução do número de bolsas 

de pesquisa oferecidas aos alunos de pós-graduação da IFES através das agências de fomento 

representadas pela CAPES e pelo CNPq. O período representa a evolução dos últimos seis 

anos. Não conseguimos localizar dados estatísticos anteriores a essa data. Assim, foram 

coletados dados referentes ao período compreendido entre 2008 a 2013. Para os números 

referentes ao Mestrado Profissional, encontramos dados a partir de 2009. 

Para obter informações sobre os servidores envolvidos na pesquisa, examinamos as 

informações no Plano de Cargos e Carreira dos Técnicos Administrativos em Educação 

(PCCTAE), que foi publicado em 2005, e no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

elaborado pela IFES em 2006, e na nova proposta de avaliação de desempenho elaborado pela 
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PR-4 em 2014. Esse procedimento guiou nossa pesquisa, no sentido de demonstrar o nível de 

perfil profissional exigido pela IFES. 

Passamos para a fase de coletar os dados. A nossa ideia, era apresentar os cursos que 

são oferecidos pela própria instituição e, desenvolver nossa teoria de que não há um 

alinhamento entre os programas de desenvolvimento profissional dos servidores que 

contemple especificamente os técnicos administrativos que trabalham com relações 

internacionais. Para se chegar a essa conclusão, foi necessário descobrir quais atividades os 

técnicos administrativos desenvolvem nos setores de RI e quais são suas necessidades de 

treinamento. Dessa forma, conseguimos responder ao terceiro objetivo específico. Finalizando 

essa etapa, identificamos o perfil profissional que é exigido para os servidores que trabalham 

com RI, dando assim a resposta ao quarto objetivo específico. Contudo, deixamos em aberto 

novas questões para outras possibilidades de novos dados, se necessário, para responder ao 

objetivo específico, ou seja, como o processo de internacionalização da UFRJ impacta nas 

atividades desses servidores e como são pensadas as ações para minimizar tal impacto.  

Foram aplicados questionários desenvolvidos para os técnicos administrativos e 

entrevistas semiestruturadas para os gestores. 

 Durante a pesquisa de campo, foram selecionados nove servidores técnico 

administrativos com atividades de RI nos setores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

(FAU), da Escola Politécnica (POLI) e do Gabinete do Reitor (SCRI). Foram aplicados 

questionários para esse grupo focal. Todos os servidores foram codificados pela letra “T”, 

seguida de um número que variou de 1 a 9. Elaboramos um questionário com 14 perguntas, 

das quais 11 tiveram desmembramentos do tipo “como”, “porque” ou o pedido de um 

“exemplo”. Elaboramos também uma pergunta com 16 opções para que os respondentes 

assinalassem quais atividades observava entre as novas demandas que impactavam o seu dia a 

dia. Para a realização dos estudos, foi solicitada a IFES, a autorização para citar o nome e para 

divulgar os dados da IFES, além de realizar as entrevistas com o pessoal TAEs e docentes da 

IFES, seguindo assim, o protocolo de ética (FLICK, 2009).  

O instrumento que utilizamos para as gravações foi um aparelho gravador com 

autonomia de horas de gravação ininterruptas. Após a entrevista, o arquivo contendo a fala de 

cada respondente era imediatamente transportado para dois computadores e dois pen drives. 

Esse procedimento garantia com segurança a transmissão de um arquivo para outro. Em 

seguida, toda a gravação era ouvida e transcrita na íntegra. A transcrição foi feita pela própria 

pesquisadora. 
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O roteiro confeccionado para a Pró-reitoria de graduação (PR-1) tratou de discutir 

questões relacionadas à internacionalização da IFES, referentes aa atividades da graduação da 

IFES (Apêndice B). O roteiro de entrevista elaborado para a Pró-reitoria de Pós-Graduação 

(PR-2) foi desenvolvido para explorar questões relacionadas à pós-graduação a IFES 

(apêndice C).  No roteiro de entrevista desenvolvido para a Pró-reitoria de pessoal (PR-4), as 

questões foram direcionadas para obtermos informações a cerca das políticas e das ações de 

capacitação desenvolvidas pela IFES para os TAEs. Por isso, foram entrevistados dois 

gestores (apêndice D). Dois roteiros foram desenvolvidos especificamente para o Setor de 

Relações Internacionais/SCRI. Um para o atual coordenador do SCRI, e o outro, se destinou 

ao docente que fundou o setor (conforme constam nos apêndices E e F). 

Buscamos assim, demonstrar que, além do aumento das atividades acadêmicas ao 

longo dos últimos anos, as ações voltadas para promover e institucionalizar a 

internacionalização da IFES elevaram, também, o nível do perfil profissional e a exigência de 

habilidades para desenvolver as novas atividades impostas pelo processo de 

internacionalização. Dessa maneira, consideramos evidenciado o impacto desse processo de 

internacionalização nas atividades profissionais desse grupo profissional.  

O que buscamos esclarecer através do número de servidores com curso de graduação, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado, do número de servidores técnicos administrativos cuja 

atividade profissional é fazer relações internacionais, são as implicações do processo de 

internacionalização da UFRJ nas atividades dos técnicos administrativos.  

 

3.5 PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO DOS DADOS 

 
Para todos os dados coletados, aplicamos os seguintes tratamento técnicos: para cada 

tipo de dado fizemos um arquivo separado. Para os dados institucionais e pessoais, 

procedemos ao registro no computador e, posteriormente, esses dados foram organizados e 

transportados para uma tabela do programa Excel. Em uma segunda etapa, elaboramos os 

quadros e os gráficos dimensionais.  

Para os questionários, aplicamos a técnica de transcrever o que cada servidor 

respondente passou de informação em cada questão. A organização desses dados nos 

possibilitou confeccionar os quadros (GIL, 2007). O questionário desenvolvido continha 

questões abertas e fechadas, visando a um determinado grupo focal, cujas respostas foram 

analisadas qualitativamente e, posteriormente, transcritas. Esse procedimento serviu para 

indicar a posição do respondente em relação à pergunta e para a elaboração do quadro. 
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Depois, separamos os dados e as transcrições e prosseguimos com a etapa da descrição 

das questões aberta do questionário, que também gerou um arquivo. A partir desse arquivo, 

foram desenvolvidas a análise comparativa, de acordo com Flick (2009).  

Em seguida, com a obtenção do resultado foi feito a comparação, confrontando os 

documentos previamente analisados e o resultado do questionário, conforme anteriormente 

descrito. Com isso, o estudo objetivou saber se, dentre os cursos oferecidos pelo programa de 

desenvolvimento profissional da IFES, há algum treinamento específico para os servidores 

que desenvolva atividades de RI. 

Após, seguindo as etapas, foram realizadas as entrevistas, e em seguida concluímos as 

transcrições para posterior análise. Para a análise das entrevistas semiestruturadas, foi 

realizadas a análise comparativa, de acordo com Flick (2009), que segundo o autor é técnica 

de interpretar os significados. 

Segundo Yin (2006), a entrevista semiestruturada capta as diversidades da descrição e 

da interpretação individual da pessoa sobre a realidade. 

Para os dados extraídos das entrevistas, foi criada uma categoria temática, que foi 

utilizada para a elaboração da análise qualitativa, que forneceu dados para a confecção de  

quadros descritivos para servir de comparação entre a demanda dos técnicos administrativos 

para capacitar-se ou qualificar-se, e as ofertas da IFES de programas de capacitação e 

qualificação. Procurou-se dessa forma, confrontar necessidade versus oportunidade. 

As categorias criadas a priori e seus indicadores são predeterminados em função da 

busca de uma resposta específica do pesquisador. As que não serviram foram descartadas. Já 

as criadas a posteriori, surgiram a partir das falas e do conteúdo das respostas. Para isso, foi 

necessária uma maior organização. Posteriormente, elas serviram de indicadores de categorias 

mais amplas, que foram tratadas para se chegar a uma conclusão.  

Dessa forma, em nossa dissertação, optamos pela criação a posteriori, buscando, 

assim, apresentar uma definição operacional para cada categoria criada, capaz de abranger 

todo o constructo, foi então escolhido, o que mais se aproximou do nosso objetivo. Segundo 

Flick (2009) em um conjunto de categorias deve ter aspectos que o identificam. Deste modo, 

ainda na visão do autor, em um mesmo conjunto de categorias, só pode haver um único tipo 

de análise. Portanto, a objetividade e a fidelidade estão presentes, quando bem definidas  

Em consonância com a literatura apresentada, foram criadas categorias que expressam 

o nível de internacionalização da IFES estudada. 
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Posteriormente, foram selecionados os trechos das entrevistas nos quais os 

respondentes expressaram suas ideias sobre a internacionalização da IFES e a cada trecho em 

que casa um informou dados relevantes foram classificados, estabelecendo-se uma categoria. 

 Por fim, os dados obtidos através de fontes, entrevistas e fundamentação teórica 

foram triangulados. Segundo Vergara (2005) a triangulação é uma opção para a validação do 

estudo, uma estratégia que estabelece maior rigor, complexidade e apresenta maior 

profundidade à pesquisa. 

Portanto, a escolha do tipo de triangulação vai depender do objetivo da pesquisa, 

podendo inclusive ser utilizado mais de um tipo de triangulação. Trata-se de um relatório 

holístico, que propõe que se estude o fenômeno em tempos (datas – explorando as diferenças 

temporais), espaços (locais – tomando a forma de investigação comparativa) e com indivíduos 

diferentes, nesse momento, a pesquisa documental por ser considerada uma forma técnica 

mais lógica, quando se trata de pesquisa exploratória (FLICK, 2009). 

 Para o presente estudo, o método utilizado foi o da triangulação entre fontes, 

entrevistas e fundamentação teórica. Esse conjunto foi submetido a análise comparativa, a fim 

de conferir se, havia pertinência nas categorias propostas 

 

3.6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

 
Mesmo com todo o rigor metodológico é necessário destacar que, no decorrer do 

desenvolvimento da pesquisa, como em qualquer outro método, o estudo de caso apresenta 

suas limitações. Flick (2009) e Gil (2007) alertam sobre alguns fatores importantes de 

limitação nas pesquisas científicas, estando entre estes a abordagem pelo método qualitativo 

envolvendo a subjetividade. Além desse, outros problemas dizem respeito aos estudos de caso 

pois não permite fazer generalizações.  

Outro fato relevante refere-se à coerência entre as categorias da análise e o problema 

da pesquisa. Quando o pesquisador ignora esse fato relevante para o estudo, certamente ele 

terá dificuldade na interpretação dos resultados obtidos. Vergara (2005) acrescenta que esse 

problema pode ser resolvido através de delineamento de pesquisa paralela com a associação 

de métodos complementares. Existem também outros fatores limitadores, deve o pesquisador 

estar atento às etapas das entrevistas, tais como preparação, execução e condução. Outra 

forma de limitação está relacionada à seleção dos sujeitos da pesquisa, que podem não 

representar o universo em estudo. Além disso, o pesquisador pode não alcançar as 

informações necessárias para o estudo através das respostas obtidas por meio das entrevistas 
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semiestruturadas; seja por questões pessoais ou políticas, os entrevistados podem omitir as 

informações solicitadas. Isso pode acontecer inclusive pelo simples fato de o entrevistado 

observar a situação através de “visões distorcidas”. Essas limitações podem dar ao 

pesquisador conclusões infundadas sobre a realidade dos acontecimentos. Flick (2009) 

comenta quatro critérios a serem observados, entre eles: planejamento, condução da 

entrevista, não direcionamento, especificidade e aspecto, além da profundidade e do contexto 

pessoal do entrevistado de acordo com Yin (2006).   

Durante a pesquisa de campo, alguns acontecimentos limitaram o estudo, 

especialmente por se tratar de estudo de caso único. Durante a coleta de informações sobre a 

internacionalização da IFES, foi solicitado, junto ao setor denominado Comissão de 

Avaliação Docente (CAD), o envio de dados referentes ao número da produção científica. 

Após 7 meses de longa espera, os dados foram enviados. A demora não chegou a prejudicar o 

estudo, mas causou transtornos.  

Outro fator considerado como limitação do estudo ocorreu durante a aplicação dos 

questionários. Um dos respondentes demorou muito para devolver o documento com as 

respostas. Porém, após várias insistências, o respondente entregou o documento. Dessa forma, 

embora tenha atrasado um pouco a pesquisa, não consideramos que foi algo tão prejudicial 

para o desenvolvimento deste trabalho. 

Quanto às entrevistas, alguns imprevistos ocorreram, tais como repetidas remarcações 

das entrevistas. Entre o grupo de entrevistados, um componente do grupo entendeu que o 

roteiro preparado para guiar a entrevista continha perguntas complexas e que precisava de 

tempo para analisa-las. O tempo foi dado, mas como não obtivemos resposta em um tempo 

considerado razoável, foi solicitado à PR-2 que indicasse um substituto. Solicitação esta, 

prontamente atendida. Assim sendo, não consideramos que esse episódio tenha influenciado 

negativamente a nossa pesquisa. Entretanto, o mesmo não aconteceu com o Coordenador de 

Relações Internacionais da FAU. Por várias vezes a entrevista foi marcada e remarcada. Em 

todas elas a pesquisadora buscou entender os motivos do convidado para ser respondente e 

aceitamos por diversas vezes remarca-la. Porém, a entrevista não chegou a ser realizada, o que 

consideramos uma perda para nossa pesquisa, uma vez que a FAU é uma Unidade da IFES 

bem internacionalizada, motivo pelo qual tinha sido escolhida para fazer parte do estudo.        
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4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO CASO  

 

4.1 HISTÓRICO DA IFES 

 
A Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi criada em 7 de setembro de 1920; tem 

hoje, portanto, 94 anos de existência. A atualmente a IFES está estruturada da seguinte forma: 

uma Reitoria, que funciona como Sede da Administração Central, e está composta de uma 

Auditoria Interna, uma Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), um Complexo 

Hospitalar, uma Coordenadoria de Relações Institucionais e Articulações com a Sociedade, 

uma Coordenadoria Geral de Comunicação Social (Coordcom), um Setor de Gerência de 

Tecnologia da Informação, uma Ouvidoria Geral, uma Procuradoria Federal na UFRJ, um 

Protocolo do Gabinete, uma Secretaria de Órgãos Colegiados (SOC) um Setor de Convênios e 

Relações Internacionais, 6 Pró-Reitoria (uma de Graduação, uma de Pós-Graduação, uma de 

Planejamento, Desenvolvimento e Finanças, uma de Pessoal, uma de Extensão e uma para 

Gestão e Governança), uma Prefeitura e um Escritório Técnico da Universidade. E 

recentemente foi criado o Conselho de Relações Internacionais (UFRJ, 2014). 

O total de efetivos da IFES é de 13.511 servidores, sendo 9.410 servidores técnicos 

administrativos e 4.101 servidores de carreira docente (CGP/PR-4, 2014). Além disso, a IFES 

possui 3 campi, 8 Centros Acadêmicos e 50 Unidades Acadêmicas com aproximadamente 60 

mil alunos dos quais 80% são dos cursos Graduação distribuídos entre os 238 cursos diurno e 

noturno (UFRJ,2014).  

Para facilitar nossa compreensão, fizemos uma demonstração gráfica geral da 

evolução do quadro do ensino superior no Brasil. Posterior a isso, ilustramos graficamente a 

evolução acadêmica da IFES estudada com dados do INEP de 2012 e da UFRJ.   

O gráfico 1 ilustra a evolução do número de matrículas nos cursos de graduação 

presencial relativo ao período de 1995 a 2011. A visível diferença entre os números de 

matrículas das IES privadas e públicas pode ser vista no referido gráfico (INEP, 2012). 
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Gráfico 1: evolução do número de matrículas nos cursos de graduação presencial 

relativo ao período de 1995 a 2011. Elaboração da própria autora com dados do INEP (2012.  

 

O gráfico 2 demonstra a evolução do número de vagas oferecidas nos cursos de 

graduação da IFES estudada. Nota-se que o desenvolvimento da curva gráfica aponta para um 

crescente desenvolvimento. A elaboração do gráfico acima foi possível através de dados do 

INEP (2012)  
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Gráfico 2 : Elaboração da própria autora a partir dos dados fornecidos pela UFRJ/PR-1 (2014).  

 

Foram elaborados também gráficos referentes às informações que evidenciassem o 

crescimento do número de alunos inscrito nos cursos de Graduação da IFES estudada (PR-

1/UFRJ, 2014).  

O gráfico 3 apresenta a evolução do número de alunos matriculados nos cursos de Pós-

Graduação. Em 2009 a IFES incluem em seus Programas de Pós-Graduação o Curso de 

Mestrado Profissional 
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Gráfico 3: Elaboração da própria autora a partir dos dados fornecidos pela (UFRJ/PR-2, 2014) .  

 

Da mesma forma, buscamos neste estudo demonstrar o desenvolvimento das políticas 

das agências de fomento CAPES e CNPq que ilustrasse o número de bolsas destinadas aos 

alunos de Pós-Graduação dos Cursos de Mestrado da IFES. Há uma diferença entre as 

concessões de origem da CAPES e do CNPq (PR-2/UFRJ, 2014).  
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Gráfico 4: número de bolsas destinadas aos alunos de Pós-Graduação dos Cursos de Mestrado da IFES. 

Elaboração da própria autora a partir dos dados fornecidos pela UFRJ/PR-2, 2014).  

 

No gráfico 5 apresentamos de forma ilustrativa o desenvolvimento das políticas das 

agências de fomento CAPES e CNPq com relação a número de bolsas destinadas aos alunos 

de Pós-Graduação dos Cursos de Doutorado da IFES. Nesse quadro também nota-se que há 

uma diferença entre a concessão de origem da CAPES e o CNPq (PR-2/UFRJ, 2014).  
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Gráfico 5: número de bolsas destinadas aos alunos de Pós-Graduação dos Cursos de Doutorado da 

IFES. Elaboração da própria autora, a partir dos dados fornecidos pela (UFRJ/PR-4, 2014). 

 

A Pós-Graduação contava no final de 2014 com 11.542 alunos: 5.389 são de Mestrado 

Acadêmico, 615 de Mestrado Profissional e 5.538no Doutorado, distribuídos por 107 

Programas com aproximadamente 192 cursos, de acordo com informações da PR-2, dos quais 

15 são para o Mestrado Profissional, 92 para o Mestrado Acadêmico e 85 destinados ao 

Doutorado (PR-2/UFRJ, 2014). A área responsável pelo desenvolvimento de pessoal tem os 

três principais cargos ocupados por servidores técnicos administrativos: A Pró-Reitoria, a 

Superintendência Geral de Pessoal e a Coordenação Geral de Pessoal (PR-4, a 2013). 

A Coordenação de Políticas de Pessoal, entre outras coisas, desenvolve o papel de 

identificar e promover a adequação entre os servidores, em conformidade com as políticas e 

diretrizes institucionais, sendo essa a sua principal missão (PR-4 b, 2013). 

A Coordenação de Políticas de Pessoal é o setor responsável por identificar o perfil do 

pessoal e verificar o dimensionamento real da necessidade de funcionários versus vagas. 

Observando o regulamento institucional e atendendo de forma satisfatória às necessidades 

internas da cada Unidade (CPP/PR-4, 2013).  

Além desse setor, a IFES conta com a Sub-Coordenação de Políticas de Pessoal, que 

coloca em prática as ações de capacitação dos servidores. A Seção disponibilizou em 2011 
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diversos cursos de capacitação, entre os quais o de informática lidera o ranking, totalizando o 

efetivo de 230 cursos. Em 2012 foram oferecidos 35 cursos de capacitação. Ao longo do ano 

de 2013 a IFES organizou diversos cursos de capacitação, totalizando 797. Já em 2014 o 

número caiu para 105 cursos, conforme informações da SPP/PR-4 (2014).  

A IFES também oferece cursos de idiomas, entre eles os de inglês, francês, espanhol e 

português Instrumental. Os cursos são organizados em três níveis: básico, intermediário, 

instrumental. Em 2011 a oferta foi de 92 cursos. Em 2012 foram 62 cursos de idiomas 

oferecidos aos servidores. Em 2013 foram organizados 249 cursos de idiomas. Em 2014 a 

IFES ofereceu apenas 15 cursos de inglês e nenhuma vaga foi aberta para os outros cursos, 

conforme dados da SPP/PR-4 (2014).  

4.1.1 Processo de internacionalização da IFES 

 

No Brasil há 59 Instituições de Ensino Superior, segundo o Conselho de Gestores de 

Relações Internacionais das Instituições Federais de Ensino Superior (CGRIFES, 2012). Os 

órgãos de articulações de políticas para internacionalização em âmbito nacional são os 

seguintes: FAUBAI, Andifes/CGRIFES6; em território estadual é o REARI/RJ (SCRI/UFRJ, 

2014).  

A Rede de Assessorias de Relações Internacionais de Ensino Superior do Rio de 

Janeiro/REARI/RJ é um grupo formado por gestores representantes das universidades 

Públicas Federais, Estaduais e Municipais. Apenas a Pontifícia Universidade 

Católica/PUC/RJ tem representante nesse grupo (SCRI, 2014). 

Em 2011, o Conselho de Gestores de Relações Internacionais das Instituições Federais 

de Ensino Superior, o CGRIFES, realizou em 2011 um amplo levantamento sobre a 

Internacionalização das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) no Brasil. O gráfico 6 

ilustra a distribuição das IFES que responderam ao levantando. 

                                                 
6 A FAUBAI é uma Associação Brasileira de Educação Internacional responsável por assuntos internacionais, 

cujo objetivo é promover a integração e a capacitação dos gestores da área. (http://faubai.org.br/pt-br/sobre-a-

faubai/, acesso em 3 de dezembro de 2014). A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 

Ensino Superior Andifes representa oficialmente as universidades federais na interlocução com o governo 

federal, com as associações de professores, de técnicos administrativos, de estudantes e com a sociedade 

(http://www.andifes.org.br/?page_id=224 acesso em 3/12/2014). 

 

http://faubai.org.br/pt-br/sobre-a-faubai/
http://faubai.org.br/pt-br/sobre-a-faubai/
http://www.andifes.org.br/?page_id=224
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Gráfico 6: Distribuição de atendimento ao questionamento da CGRIFES realizado em 2012. 

Fonte: CGRIFES (2012). 

 

O ponto abordado por representantes do CGRIFES está relacionado à mão de obra 

qualificada. Para o Conselho de Gestores a maioria das Instituições Federais de Ensino 

Superior não possui pessoal qualificado em Relações Internacionais, o que prejudica o bom 

desenvolvimento das estratégias para a internacionalização. A título de ilustração, segue o 

gráfico que demostra a posição da IFES frente ao processo de internacionalização das outras 

IFES, conforme ilustrado na Figura 7. 

 

Gráfico 7: Distribuição de pessoal envolvido com Relações Internacionais em várias IFES brasileiras em 2011. 

Fonte: (CGRIFES, 2012). 
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           Certamente, as IFES cujas RIs contam com maiores suportes institucionais são também 

aquelas que apresentam os melhores resultados absolutos e relativos de internacionalização. 

Contudo, ainda existem sérios problemas de subnotificação nas RIs do que efetivamente 

ocorre em termos de internacionalização nas IFES, sobretudo no que diz respeito aos 

indicadores de pós-graduação (CGRIFES 2012).  

 Do ponto de vista do Coordenador do RI da UFRJ, ele considera que o processo de 

internacionalização da IFES é um dos mais avançados, conforme ilustração do gráfico 7 que 

demonstram a posição frente ao processo de internacionalização das outras IFES brasileiras. 

Ele também aponta que, entre tantos outros problemas, está a necessidade urgente do 

envolvimento do servidor técnico administrativo em educação no sentido de assessorar os 

docentes envolvidos nas diversas etapas do processo de internacionalização do Ensino 

Superior no ambiente organizacional das IFES (CGRIFES, 2012).    

A estrutura de Relações Internacionais dos três setores que compõem essa pesquisa 

funciona com a seguinte estrutura: FAU dois membros: uma Coordenadora de Relações 

Internacionais de carreira docente e de um servidor técnico administrativo (UFRJ, 2014).  

Na Divisão de Relações Internacionais da Escola Politécnica/DARI, o grupo é 

formado por uma coordenadora de relações internacionais, e por dois servidores técnicos 

administrativos (UFRJ, 2014). 

No Setor de Relações Internacionais da Administração Central do SCRI, a 

estruturação é a seguinte: um Coordenador de Relações Internacionais, um chefe de 

mobilidade acadêmica, um Chefe de convênios internacionais acadêmicos, e três servidores, 

todos de carreira técnica administrativa. Atualmente o SCRI conta com um docente 

Coordenador Geral do Programa Ciência sem Fronteiras (SCRI/UFRJ, 2014).   

O SCRI oferece quatro tipos de Programas de Mobilidade Acadêmica, entre os quais 

estão o Erasmus Plus, Programa de Mobilidade Regular, Santander Universidades e o 

Programa Ciência sem Fronteiras. O SCRI possui convênios acadêmicos com 39 países e 

parcerias com aproximadamente 226 instituições de ensino superior a saber: 

Na África do Sul, uma; Alemanha treze; na Angola uma; na Argentina sete; na 

Austrália uma; na Áustria duas; no Azerbaijão; na Bélgica duas; na Bolívia uma; no Canadá 

cinco; no Chile duas; na China cinco; na Colômbia onze; na Costa Rica uma; em Cuba duas; 

na Dinamarca quatro; na Eslováquia uma; na Espanha treze; nos Estados Unidos sete; na, 

França sessenta e oito; na Grécia uma; na Índia quatro; na Irlanda uma, em Israel uma; na 

Itália dezesseis; na Lituânia uma no México cinco; na Noruega duas; nos Países Baixos duas; 
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no Paraguai uma; no Peru oito; na Polônia uma; em Portugal vinte e uma; no Reino Unido 

cinco; na República Checa uma, na República Dominicana uma; na Romênia duas; na Suécia 

duas; na Suíça uma e Tunísia também uma. (SCRI/UFRJ,2014). O quadro abaixo dá uma 

dimensão dos acordos acadêmicos geridos pelo setor de convênios e relações internacionais 

da UFRJ. 

As Agências brasileira de fomento entre elas CAPES e o CNPq, são as grandes 

impulsoras da cooperação internacional da Instituição. Elas exigem da IFES a necessidade de 

desenvolver ações para criar um setor específico que desenvolva as relações internacionais 

(PDIi, 2014).  

Em 1978, a CAPES já estimulava a internacionalização através do Programa CAPES-

COFECUB, (Commitee for the Evaluation of Academic and Scientific Coorporation with 

Brazil) de cooperação bilateral entre França e o Brasil. A partir de então, novos programas 

foram surgindo e se estendendo para a Europa, a América do Sul e a África. O CNPq 

contribui para as ações de internacionalização das instituições de ensino superior, com 

programas paralelos aos da CAPES no âmbito da pós-graduação. Essas ações beneficiaram 

sobremaneira a internacionalização da UFRJ que, a partir de 1990, começa a ter uma maior 

participação nos projetos financiados pela Comunidade Econômica Europeia (PDIi, 2014). 

Ao fim da década de 90, a CAPES lança o Programa de Graduação Sanduíche, com a 

participação da Alemanha e dos Estados Unidos e da França. Os alunos dos cursos de 

engenharia se submetiam a um processo seletivo e eram posteriormente direcionados à 

universidade estrangeira. O modelo utilizado era de intercâmbio não supervisionado, 

conforme disposto no Plano de desenvolvimento Institucional para internacionalização da 

IFES (PDIi, 2014). 

Surge então, em 1994, a necessidade de institucionalizar as ações de 

internacionalização da UFRJ, mudando assim o cenário por completo (PDIi, 2014). Durante o 

período de 1994 a 1998, tentou-se mobilizar a comunidade acadêmica, no sentido de mostrar 

a importância de institucionalizar a cooperação internacional. Nessa época, muitos 

professores da UFRJ se afastavam da Sede para concluir doutorados em outros países com 

bolsas da CAPES. A ideia era que se canalizassem esses contatos e que a experiência vivida 

fora do país fosse partilhada na Instituição (PDIi, 2014). 
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Quadro 3- convênios acadêmicos do SCRI 

País Número de IES parceiras 

África do Sul 1 

Alemanha 13 

Angola 1 

Argentina 7 

Austrália 1 

Áustria 2 

Azerbaijão 1 

Bélgica 2 

Bolívia  1 

Canadá 5 

Chile 2 

China  5 

Colômbia 11 

Costa Rica 1 

Cuba  2 

Dinamarca 4 

Eslováquia 1 

Espanha 13 

Estados Unidos 7 

França 68 

Grécia 1 

Índia 4 

Irlanda 1 

Israel 1 

Itália 16 

Lituânia 1 

México 5 

Noruega 2 

Países Baixos 2 

Paraguai 1 

Peru 8 

Polônia 1 

Portugal 21 

Reino Unido 5 

República Checa 1 

República Dominicana 1 

Romênia  2 

Suécia 2 

Suíça 1 

Tunísia 1 

Fonte: quadro elaborado pela autora a partir de dados fornecidos pelo SCRI/UFRJ (2014).  
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Em 2001, a CAPES lança novos programas para expandir suas políticas direcionadas 

para a mobilidade internacional voltada para a graduação e visando aos cursos de Engenharia, 

foram assim criado o Programa UNIBRAL (Brasil e Alemanha), o CAPES-FIPSE (Brasil e 

Estados Unidos) e o BRAFITEC (Brasil e França) (PDIi, 2014).  

Em 2008, a IFES passou a integrar os Consórcios da Janela de Cooperação Externa, 

que mais tarde veio a se transformar no programa doravante chamado de Ação 2 do Erasmus 

Mundus da Comissão Europeia.(o programa envolvem três fases: Ação1.Ação 2 e Ação 3) A 

UFRJ apenas participa do Ação 2). Atualmente Erasmus Plus (PDIi, 2014).   

Em 2011, o Governo Federal cria o Programa Ciência sem Fronteiras, do qual a UFRJ 

participa. Essa ação política do Governo aumentou consideravelmente a demanda de 

intercâmbio entre alunos de graduação e pós-graduação (PDIi, 2014). Em 2014 o Governo 

Federal anunciou a segunda etapa do Programa Ciências sem Fronteiras II, cuja meta é atingir 

100 mil bolsas de estudos no exterior entre 2015 e 2018 (PDIi, 2014).  

Outras ações de apoio e fomento à internacionalização são realizadas com algumas 

empresas privadas, tais como Santander, Michelin, Peugeot, Technip, Thyssen Krupp, entre 

outras que atualmente têm financiado as ações de internacionalização da UFRJ. Essa ação 

também é incentivada pela LDB 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estimula as parcerias 

entre as IES e a iniciativa privada (PDIi, 2014). 

A demanda foi grande, o que levou a UFRJ a formalizar ainda mais suas ações já 

existentes, e mais precisamente a Escola Politécnica e a de Química, no sentido de se 

organizarem para atender à crescente demanda. Essas ações exigiram das Escolas que 

buscassem institucionalizar suas ações de internacionalização. Foi criado o CRI/UFRJ 

(Conselho de Relações Internacionais) (PDIi, 2014).   

A mobilidade internacional administrada pela IFES nos últimos anos está aumentando, 

sobretudo na graduação. Isso se deve à adesão da IFES ao Programa Ciência sem Fronteiras. 

Até julho de 2014 a UFRJ já tinha enviado 1.800 alunos para o exterior. Os cursos de 

Engenharia representam um percentual de 48% do efetivo, seguido das áreas biológicas, com 

35%, e das áreas de comunicação e artes, com 17%. (PDIi, 2014). 

Através dos outros programas de mobilidade acadêmica, o SCRI, enviou e 

recepcionou os seguintes números de intercambistas conforme disposto em ordem 

cronológica no quadro 4. 
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Quadro 4 - mobilidade acadêmica 

Alunos da UFRJ 

enviados para 

exterior ano  

Número 
Alunos do exterior 

recebido pela UFRJ 
Número 

2003 4 2003 - 

2004 15 2004 2 

2005 36 2005 14 

2006 91 2006 56 

2007 109 2007 46 

2008 200 2008 60 

2009 153 2009 88 

2010 230 2010 142 

2011 194 2011 122 

2012 249 2012 262 

2013 143 2013 235 

2014 133 2014 272 
Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nos dados fornecidos pelo SCRI/UFRJ (2014).  

 

Os principais países que lideram na escolha da IES acolhedora são os de língua 

inglesa. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália são os principais destinos de 

preferência dos alunos da UFRJ (PDIi, 2014).  

4.1.2 Do modelo avaliativo 

 

A IFES, de fato, não se preparou adequadamente para a mobilidade acadêmica 

internacional e atualmente enfrenta uma série de desafios para atender às demandas internas 

do corpo discente. Além disso, há as crescentes demandas dos órgãos de fomento, como a 

CAPES e o CNPq, por relatórios de avaliações. Outro ponto considerado frágil diz respeito a 

algumas resoluções do conselho de ensino de graduação (CEG) e do conselho de ensino para 

a pós-graduação (CEPEG) que tratam de questões de internacionalização e precisam ser 

reestruturadas (PDIi, 2014). 

As questões sobre a equivalência das disciplinas cursadas fora da IFES datam de 1975, 

quando a mobilidade acadêmica era limitada a transferências de alunos entre Universidades 

Brasileiras (PDIi, 2014). Outra questão relevante é a necessidade de revisão normativa 

referente à dupla-diplomação, publicada em 2007. Além disso, outra questão que carece de 

atenção é o caso da pós-graduação, que não tem normatizado as cotutelas (PDIi, 2014).  

Do ponto de vista do sistema de acompanhamento e de controle acadêmicos relativos 

às atividades desenvolvidas durante a mobilidade acadêmica internacional, os programas do 
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MEC/MCTI exigem da IFES relatórios detalhados do desempenho acadêmico do aluno que 

regressa à IES de origem (PDIi, 2014). 

Além desse, atualmente existe outro modo de avaliação decidido pela IFES em relação 

à avaliação do corpo docente. O CONSUNI (Conselho Universitário) da UFRJ 

institucionaliza as atividades ligadas a promover a internacionalização e no rol das avaliações 

está: 

 

Art. 10. A avaliação de desempenho de docentes candidatos à progressão e à 

promoção se fundamentará no Relatório de Atividades. 

§ 1º O Relatório de Atividades será acompanhado de documentos comprobatórios, 

de acordo com as exigências de cada Unidade, e do curriculum vitae do docente no 

formato padrão definido pela UFRJ. 

§ 2º O Relatório deverá incluir a relação das atividades do docente no período de 

avaliação que atenda ao disposto nesta Resolução. 

Art. 11. Na avaliação de desempenho do docente, serão consideradas suas atividades 

de magistério, agrupadas da seguinte forma: 

i) atividades que promovam a formação internacionalizada dos estudantes, desde 

que informada ao Setor de Convênios e Relações Internacionais (SCRI), tais como: 

promoção de palestras, aulas, vídeos-conferências e outros, no contexto das 

disciplinas regulares (RESOLUÇÃO Nº 08 CONSUNI p.5, 2014). 

 

 

 Além desses modelos, há um Programa de Avaliação de Desempenho dos Servidores 

técnicos administrativos, com proposta da PR-4 para modernizar a maneira como são feitas as 

avaliações dos servidores técnicos administrativos, de forma a poderem se alinhar à 

progressão por mérito profissional e ao incentivo à qualificação, vinculando o 

desenvolvimento do servidor ao cumprimento das metas institucionais (PADSTA/PR-4, 

2014). 

 

4.1.3 Das pressões por captação de recursos 

 

As pressões que o mercado econômico exerce sobre as universidades são enormes. 

Isso é visível quando vemos as universidades públicas procurando meios de angariar apoio 

financeiro junto a empresas privadas. No caso da UFRJ, são várias as parcerias, entre elas 

citam-se: o banco Santander, Mechelin, Peugeot, Technip, Thyssen Kurpp. Essas empresas 

vêm apoiando a IFES, no sentido de promover a mobilidade acadêmica discente. Além disso, 

a IFES também conta com as ações do governo que oferecem apoio e fomento à 

internacionalização (PDIi, 2014).   

O Setor de Convênios e Relações Internacionais da IFES não possui recursos 

orçamentários próprios. Isso causa danos materiais para acompanhar o crescimento da 
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demanda interna da IFES; da mesma forma, o SCRI/UFRJ não possui recursos financeiros 

para promover suas atividades de internacionalização e nem concede bolsas para os alunos 

(PDIi, 2014).   

Em relação às parcerias entre a IFES e as empresas privadas, não foi possível 

encontrar dados, porém segundo Comissão de Avaliação Docente (CAD), trata-se de um 

numero considerável de contratos. Sabe-se, no entanto, que o montante financeiro é da ordem 

de R$ 360.000.000 por ano (CAD/COPPE/UFRJ, 2014).   

O destaque nos padrões internacionais se evidencia e passa a ser o balizador nos 

processos de avaliação da CAPES, o que se percebe quando os cursos ministrados recebem 

notas 6 ou 7. Isso já eleva os padrões da IES de internacionalização. Manter-se nesse patamar 

dá mais visibilidade à Universidade, o que facilita a captação de recursos junto às empresas 

privadas (PDIi, 2014).  

 

4.1.4  Do reconhecimento internacional: o ranking 

 

   O Times Higher Education (THE) concluiu em 2013, a classificação das 100 

melhores universidades localizadas nos países emergentes. Nesse ranking somente quatro 

universidades brasileiras conquistaram o status de ser ranqueada. A Universidade Federal do 

Rio de Janeiro ocupa a 60ª posição. O que parece um motivo de orgulho para o país, também 

configura uma preocupação, pois o Brasil ocupa a sexta posição na economia mundial e o 

quinto lugar em território, além de ter a quinta maior população. Do ponto de vista do ranking 

global, a única universidade brasileira que ocupa uma posição nesse ranking é a Universidade 

de São Paulo; mesmo assim, está entre as vinte últimas colocadas (PDIi ; SCRI/UFRJ, 2014).   

Em 2012, o rankeamento da Quacquarelli Symonds (QS) na América Latina ficou 

configurada da seguinte forma: em primeiro lugar a Universidade de São Paulo; em segundo a 

Pontifícia Universidad Católica de Chile; em terceiro a Universidade Estadual de Campinas; 

em quarto a Universidad de Los Andes na Colômbia; em quinto a Universidad de Chile, em 

sexto a Universidad Nacional Autónoma de México; em sétimo lugar o Instituto Tecnológo y 

de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) no México; em oitavo a Universidade Federal 

do Rio de Janeiro; em décimo segundo lugar a Universidad Nacional de Colômbia e em 

décimo terceiro lugar, a Universidade Federal de Minas Gerais, conforme dados fornecidos 

pelo setor de relações internacionais da IFES (SCRI/UFRJ, 2014). 
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Quadro 5 - Disposição do ranking 

Universidade  Ano 2012 Posição 

Universidade de São Paulo  1º 

Pontifícia Universidad Católica de Chile  2º 

Universidade Estadual de Campinas  3º 

Universidad de Los Andes na Colômbia  4º 

Universidad de Chile  5º 

Universidad Nacional Autónoma de México  6º 

Instituto Tecnológo y de Estudios Superiores 

de Monterrey 
 7º 

Universidade Federal do Rio de Janeiro  8º 

Universidad Nacional de Colômbia  12º 

Universidade Federal de Minas Gerais  13º 
Fonte: elaborado pela própria autora a partir de dados do UFRJ/SCRI (2014). 

 

Em 2013 o rankeamento da QS na América Latina, estavam configuradas da seguinte 

forma: Em primeiro lugar a Universidade de São Paulo; em segundo a Pontifícia Universidad 

Católica de 7Chile; em terceiro a Universidade Estadual de Campinas; em quarto a 

Universidad de Los Andes na Colômbia; em quinto a Universidad de Chile; em sexto a 

Universidad Nacional Autónoma de México; em sétimo lugar o Instituto Tecnológo y de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) no México, em oitavo a Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, em nono a Universidad Nacional de Colômbia e em décimo lugar a 

Universidade Federal de Minas Gerais (SCRI/UFRJ, 2014). 

As três universidades brasileiras melhor pontuadas no ranking da QS, são a 

Universidade de São Paulo; a Universidade Estadual de Campinas e a Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, conforme disposto no quadro abaixo. 

 

 

 

 

 

                                                 
7 O Chile é o principal país acolhedor de estudantes internacionais na América do Sul, afirma Lima (2009). 

Para o atual coordenador do setor de relações internacionais da UFRJ, as IES brasileiras situadas em cidades 

pequenas, são as preferidas pelos alunos estrangeiros. Isso se justifica por causa do aumento do custo de vida nas 

cidades grandes, tais como São Paulo e Rio de Janeiro.  
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Quadro 6 - Disposição do ranking 

Universidade  
Ano 

 2013 
Posição 

Universidade de São Paulo  1º 

Pontifícia Universidad Católica de Chile  2º 

Universidade Estadual de Campinas  3º 

Universidad de Los Andes  4º 

Universidad de Chile  5º 

Universidad Autónoma de México  6º 

Instituto Tecnológo y de Estudios Superiores 

de Monterrey 
 7º 

Universidade Federal do Rio de Janeiro  8º 

Universidad Nacional de Colômbia  9º 

Universidade Federal de Minas Gerais  10º 
Fonte: elaborado pela própria autora a partir de dados da UFRJ/SCRI (2014). 

 

Das instituições brasileiras na lista, a melhor colocada é a Universidade de São Paulo 

(USP), que aparece na faixa entre as posições de 101 e 150. È a única da América Latina entre 

as 150 melhores do mundo.  

As outras instituições de ensino superior do Brasil no Top 500 são as universidades 

UFRJ; UFMG; a UNICAMP todas na faixa entre as posições 300 e 400, no âmbito mundial, 

2-5, no nacional. Em seguida vem a UFRS, na faixa mundial entre as posições 401 e 500, 

sendo a sexta na escala nacional.A lista das 10 melhores universidades brasileiras, segundo a 

QS a saber: USP; UNICAMP; UFRJ, UFMG; UNESP; UFRS; UNIFESP; PUC-Rio; UnB e 

PUC-SP.    

Para o Plano de Desenvolvimento Institucional para internacional (PDIi) da IFES, 

melhorar a posição da UFRJ e de todas as universidades brasileiras implicam em variados 

fatores, entre os quais estão ancorados a inovação, a flexibilização de currículos, o ensino em 

línguas estrangeiras, ambiente multicultural, publicação de artigos em línguas estrangeiras e 

manter uma boa reputação do ensino e da pesquisa. Só assim nós podemos posicionarmos 

quanto à internacionalização (PDIi, 2014). 

Diversos fatores, entre os quais estão ancorados a inovação, a flexibilização de 

currículos, o ensino em línguas estrangeiras, ambiente multicultural, publicação de artigos em 

línguas estrangeiras e manter uma boa reputação do ensino e da pesquisa. Só podemos 

posicionarmos quanto à internacionalização (PDIi, 2014). 
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 A inovação diz respeito aos processos que são desenvolvidos dentro da IFES e que 

produzem uma resposta para a sociedade (PDIi, 2014). A flexibilização de currículos está 

relacionada ao aproveitamento de créditos cursados por alunos da IFES em intercâmbios 

(PDIi, 2014). 

 O ensino em língua estrangeira significa dizer que a IFES deve oferecer aos alunos 

intercambistas de universidades exteriores, aulas em idioma mundialmente reconhecido, ou 

seja, em inglês (PDIi, 2014). Espera-se um ambiente multicultural frente à diversidade de 

alunos, professores e funcionários, que eles tenham experiência e saibam tratar de diversos 

assuntos e consigam resolver problemas com facilidade, respeitando as diferentes culturas 

(PDIi,2014). 

 Nesse caso, a publicação de artigos em revistas internacionais propicia à Universidade 

um maior reconhecimento e também maior facilidade para buscar parcerias em outras 

universidades (PDIi, 2014). 

 A boa reputação do ensino e da pesquisa está relacionada ao processo avaliativo da 

CAPES que, além de exercer a pressão para que as pós-graduações mantenham uma boa 

pontuação, também as promovem através de ofertas de bolsas de estudos e para proporcionar 

intercâmbio para o Mestrado e Doutorado. Para a graduação, a avaliação dos cursos é 

realizada pelo MEC (PDIi, 2014). Esse processo avaliativo foi amplamente discutido por 

autores entre eles Morosini (2005) Laus (2004; 2012; Doas Sobrinho (2005) Santos, (2010) 

entre outros.   

     

4.1.5  Da produção científica 

 

A internacionalização da UFRJ acontece de forma diferenciada entre a graduação e a 

pós-graduação. Isso porque a IFES possui boa parte dos cursos na pós-graduação com 

avaliação entre 6 e 7, o que já indica um perfil internacionalizado (PDIi, 2014).  

A produção científica da IFES apresentada é referente à produção do corpo docente da 

COPPE/UFRJ, e segue da seguinte forma, de acordo com os dados da Comissão de Avaliação 

Docente (CAD), que é responsável pela avaliação da produção científica dos docentes da 

COPPE/UFRJ e pela inclusão dos dados estatísticos no sistema interno da Coordenação dos 

Programas de Pós-Graduação: Em 2009, foram publicados 373 artigos em revistas 

internacionais e a produção científica entre publicações e participações em eventos 

internacionais totaliza 1.832; em 2010 foram 355 publicações de artigos e entre todos os 

eventos totaliza 1.617;.em 2011 foram publicados 423 artigos e toda a produção envolvendo 
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inclusive a participação em eventos internacionais de 1702;.em 2012 somam 427 artigos e o 

total da produção científica ficou em 1.792 e em 2013 389 artigos e 1.430 participações em 

eventos internacionais (CAD/COPPE/UFRJ, 2014). 

Quanto aos afastamentos, só são contabilizados os que correspondem aos afastamentos 

fora do país: segundo o CAD, é algo em torno de 200 pedido de afastamentos por ano, para 

participação em conferências, congressos e para realização de visitas técnicas entre outros. 

Essas informações são de exclusividade do CAD da COPPE e não estão disponíveis 

(CAD/COPPE/UFRJ, 2014).  

 

4.2 GESTORES DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

4.2.1 Gestores docentes 

 

Durante a pesquisa de campo, foram realizadas entrevistas, semiestruturadas. Foi 

seguido o modelo da entrevista focada, segundo Flick (2009). Os gestores foram 

considerados, por sua efetiva inserção nas questões pertinentes ao processo de 

internacionalização da IFES. Nosso objetivo foi abordar os principais pontos importantes para 

o presente estudo conforme fundamentação teórica apresentadas nos critérios de análise 

descritos no item 2.6.  

A ideia partiu da necessidade de identificar se a IFES possui uma política formal para 

a internacionalização. Além disso, desejava-se saber se suas principais ações para 

institucionalizar-se foram discutidas na comunidade acadêmica. Trabalhamos também a 

questão da prioridade com que as questões ligadas à internacionalização são tratadas dentro da 

Instituição, bem como o modo como são implementadas. Nesse cenário, realizamos a 

descrição das entrevistas, começando pelas falas dos responsáveis do SCRI/UFRJ, mais 

especificamente os respondentes (G6) e (G7).  

 Os respondentes destacam como surgiu o Setor de Convênios e Relações 

Internacionais da IFES: 

O SCRI foi criado em 1994, quando eu fui para a Reitoria” [...] antes disso, 

funcionava uma coisinha pequena que tratava de convênios, mas não de 

intercâmbio, [...]então resolvi tentar desenvolver essa pequena estrutura.[...] Os 

anos de 1994 a 1998, foi um período de contato de trabalho dentro da 

Universidade, mostrando qual a importância da institucionalização da cooperação 

internacional (G7).  
 

Para o respondente (G6), o processo de internacionalização da UFRJ entrou na agenda 

para discussão a partir de 2013.  
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No decorrer da pesquisa buscamos informações sobre os principais objetivos do SCRI 

desde a sua criação.  

O maior objetivo que orienta é o processo de internacionalização na instituição [...] 

uma instituição que tem 60 mil alunos, que a gente atinja um padrão mínimo de 

intercâmbio de 8 a 10 % (G7). 

 

  Na visão do informante G-6, as expetativas do SCRI são de ampliar suas parcerias no 

âmbito da América Latina e África. “A nosso expectativa é conseguir se relacionar com áreas 

do mundo com as quais nossas relações ainda são muito incipientes ou quase inexistentes”. 

Para Yin (2006) o pesquisador deve perceber a realidade através dos olhos de quem está 

dentro do caso.  

No decorrer da entrevista formulamos uma pergunta com o objetivo de conhecer o 

SCRI e saber se ele possuía orçamento próprio para a realização de suas atividades. .Ouvimos 

como resposta: 

 E eu acho também que a estrutura organizacional da Universidade naquele 

momento não tinha vocação para a institucionalização do intercâmbio [...] sempre 

dizia que não tinha dinheiro [...] mas tudo sem recursos, sem orçamento (G7). 

 

Então partimos para a questão para saber se o SCRI captava recursos externos durante 

a sua gestão. Não. Recurso externo, não, afirma o docnte (G7).  

Quanto ao questionamento sobre qual é o papel do SCRI na formulação da política de 

internacionalização da UFRJ, a resposta foi a seguinte: 

 
O SCRI não tem vocação para formular qualquer coisa que seja [...]. A vocação 

dele é institucional administrativa. Ele não tem vocação acadêmica [...]..Ele é um 

escritório administrativo institucional para administrar relações internacionais da 

Universidade, e executar as politicas de internacionalização formuladas pela 

Universidade (G7).  
  

Outra questão considerada importante para a pesquisa foi procurar descobrir como os 

gestores avaliam o processo de internacionalização da UFRJ: 

 
 Eu acho que melhorou muito [...] de vinte anos pra cá você sair do zero e chegar a 

um patamar medíocre é rápido, porque foi isso que aconteceu [...] mas nós já 

conseguimos colocar a Universidade nesses rankings dessas agências de 

rankeamento internacional (G7).  
    

Sobre o processo de internacionalização da UFRJ, diante de perguntas tais como sua 

importância, as razões e motivações para implementá-la, obtivemos a seguinte respostas. Que 

a internacionalização na UFRJ ainda não é vista como uma prioridade, afirma G-7.  

Corroboram a conclusão as afirmações dos entrevistados, como por exemplo, as 

entrevistas dos respondentes G-1 e G-4 que declararam que a prioridade número um da IFES 
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é formar alunos e profissionais com ética acrescentando que o processo de internacionalização 

da UFRJ deve vista como uma segunda prioridade. 

Na opinião da coordenadora de relações internacionais a IFES deve buscar-se 

internacionalizar, segundo ela, a visão da administração é de uma IFES de excelência, e para 

isso deve-se buscar cada vez mais promover as ações de internacionalização através de 

políticas sólida e levar o desenvolvimento internacional para a Graduação, neste sentido, 

procura-se um programa integrado com a PR-1 para que haja uma transmigração de um 

modelo (G3).  

A IFES deve ter um modelo de internacionalização democrática, ampla e inclusiva, 

afirma o atual coordenador do SCRI. Não queremos um modelo imposto nem pelo governo 

nem pelo mercado, mas criado por nós e para nós, com noção de universidade pública 

voltada para a formação de seres humanos.  

    Ainda na visão do atual Coordenador de Relações Internacionais do SCRI, as ações 

ainda são tratadas com lentidão, não se trata de negligência, e sim de falta de conhecimento 

da Universidade como um todo (G6).  

As razões que levam a IFES a se internacionalizar são apresentadas de formas 

diversas. Cita-se o ranking mas principalmente as pressões externas para se manter nesse 

ranking. É preciso conhecer o que o mundo está produzindo, aprender a ser tolerante com 

outras formas de cultura também é uma boa razão, na visão do respondente (G3):  

 
 O que conta para as IES é o rankeamento, não só o posicionamento em si, mas 

configurar nele, já é um bom passo. Nós temos condições acadêmicas, temos 

qualidade de ensino, temos qualidade de professores. [...] Dessas ações mais 

privilegiadas de intercâmbio... então as ações de intercâmbios são o carro chefe da 

atividade, sobretudo na graduação, porque na Pós-Graduação o pessoal muitas 

vezes conseguem bolsas...Onde atuei muito e venho atuando nesse tempo todo é na 

Graduação.(G7).  

 

Outro fator apontado como um dos motivos a que levam uma Universidade a se 

internacionalizar está relacionado diretamente com as classificações dos rankings e da 

globalização mundial das informações. Trata-se, portanto, de um sistema comparativo, 

afirma G1.  

Há uma distância entre o processo de internacionalização na graduação e a pós-

graduação. A ordem é ir para os congressos internacionais para interagir com a comunidade 

internacional, afirma (G1).  

O processo de internacionalização da graduação para existir depende do processo 

internacionalização da pós-graduação. A graduação é muito ligada à pós-

graduação. Embora o processo aconteça de forma individualizada na pós. Mas o 
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que temos de institucionalizar mesmo é o regime de cotutela, mesmo depois, que o 

trabalho acaba, fica a relação, isso é estratégico para a Universidade (G7). 

 

Essa estratégia de enviar os alunos de graduação para o exterior pode ser uma saída 

legítima para vencer os obstáculos, principalmente os culturais. Estes são um risco. Desta 

forma, é necessário romper com as barreiras do idioma que entravam os processos de 

internacionalização e mudar a visão das pessoas sobre o assunto, como destaca.  

Vencer a barreira cultural, o idioma, porque o Brasil é praticamente um país 

monoglota, além disso, a infraestrutura ruim da Universidade. No que diz respeito 

aos riscos, não vejo nenhum. Mas muita gente que acha isso tem medo de que o 

aluno, o professor fique por lá. Acho isso uma bobagem. Pode até não voltar 

fisicamente, mas mantém o contato, o vínculo com o Brasil. O Brasil é um país 

muito fechado (G7). 

  

Fazer internacionalização positiva, sem malefício e marketing, afirma G1. Contudo, 

não podemos continuar fechados para as questões econômicas e acadêmicas. Na visão do 

respondente, essa é a percepção mundial do Brasil (G6). E o papel dos órgãos 

governamentais é sempre o de buscar romper esses barreiras. 

 
Como a gente tem barreiras culturais, é lógico que elas (as agências) também 

contribuem para o fortalecimento dessas barreiras. Eu acho que poderia ter uma 

filial dessa estrutura ou uma outra empresa nacional para cuidar dessa parte 

afirma o docente que fundou o SCRI G7. 
  

Tratar as questões de forma mais aberta, pode ser um papel estratégico de ações 

voltadas para a internacionalização das Universidades afirma G1.  

A IFES possui parceiras com a iniciativa privada, essa pratica vem sendo incentivada. 

Para o gestor de RI, as parcerias são baixas para os padrões internacionais, ele afirma que a 

IFES está abaixo do padrão desejável. Possuímos muitos contratos e convênios de cotutela. 

Mas não o bastante para os padrões internacionais (G7). 

Na IFES, os docentes cumprem importantes papéis nessa fase da internacionalização. 

São eles os principais catalisadores. Os alunos também são, mas quem estimula o processo 

são os docentes, segundo a coordenadora de relações internacionais da IFES (G3). 

Mais recentemente foi criado o Conselho de Relações Internacionais, com a missão de 

definir a política das relações internacionais da UFRJ, bem como para elaborar suas 

estratégias, visando a beneficiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão. O Conselho é 

composto por um Presidente, nomeado pelo Reitor e um Secretário-Geral (atual Coordenador 

do Setor de Relações Internacionais /SCRI). Além desses, o Conselho conta com mais 11 

membros, todos nomeados pelo Reitor. Dessa forma, o Conselho possui a representação tanto 
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da Administração Central como dos membros representantes das diversas Unidades e áreas do 

conhecimento.  

  

4.2.2. Gestores de pessoal 

 

Do ponto de vista dos gestores da área de pessoal, há uma determinação para que as 

ações de internacionalização da IFES sejam feitas através de um processo organizado e 

institucionalizado. Por isso o Setor de Convênios e Relações Internacionais passa a ser o foco 

para essa interação. Mas por ser um processo recente tem muito a acrescentar, avançar e se 

desenvolver (G6). 

Então eu não diria que a gente tem cursos voltados diretamente para as atividades 

de RI, o que a gente tem aqui é uma política de capacitação para servidores em 

geral. E dentro dessa política geral, existem os cursos de idiomas que poderiam 

favorecer essas relações internacionais. Não consigo visualizar nada diferente disso 

(G5).  

 

A Universidade está trabalhando com uma série de ações de desenvolvimento, 

aperfeiçoamento e capacitação. Mas as ações são para todos. Reconhecemos que não há ainda 

ações focadas para os servidores de relações internacionais.  

 
Na nossa compreensão, quanto maior for a oferta de aperfeiçoamento e de ações 

nessa direção, melhor serão os resultados para a Universidade; isso já traz por si 

só, uma exigência da Instituição de que estamos caminhando para um novo perfil 

(G6).  

 

Para o Pró Reitor de pessoal (PR-4), a IFES desenvolve ações de capacitação de uma 

forma geral. Segundo ele, o que temos desenvolvido aqui é a capacitação do servidor de 

forma geral, independentemente se está relacionada a RI ou não (G5). Deve-se considerar 

uma ação fundamental para a integração o desenvolvimento da IFES no cenário internacional. 

Contudo, há uma acrescenta o gestor da PR-4 que há uma lacuna que a Universidade tem para 

com os servidores técnicos administrativos. O mesmo não acontece com o pessoal docente 

nem com os alunos, ainda segundo ele. Vemos isso como uma limitação ao desenvolvimento 

desses setores de relações internacionais. Neste sentido, embora o Plano de Carreira 

(PCCTAE) tenha sido um avanço, ele também é uma contradição, pois exige 

aperfeiçoamento e ao mesmo tempo limita a progressão funcional (G6).  

Mesmo um diplomata treinado pelo Itamaraty levaria pelos menos um ano para 

entender a lógica das relações internacionais de uma Universidade Pública, pois não é o 

mesmo fazer política externa (G7). 
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Neste processo de investimento para capacitação, todos saem ganhando: a IFES, com 

o pessoal técnico altamente qualificado; e o pessoal, com um bom nível profissional. 

Atualmente, o sistema de avaliação da IFES ainda é o burocrático, mas é totalmente 

desatualizado e ineficiente. Afirma o entrevistado que: estamos desenvolvendo um novo 

sistema avaliativo, ele ainda é uma proposta (G6).  

Embora tenhamos concentrado esforços no sentido de melhorar as ações de 

desenvolvimento voltadas para nossos servidores, não temos conhecimento sobre as reais 

necessidades dos servidores que trabalham em relações internacionais. Nem mesmo quais são 

as atividades desenvolvidas e como esse processo impacta no dia a dia deles, Mas acho que é 

um fenômeno localizado (G6).  

Os setores de relações internacionais precisam de pessoal preparado e com o perfil 

pré-delineado. Isso deve ser desenvolvido através de ações que promovam viagens 

internacionais para capacitar o servidor a receber delegações estrangeiras e a participar de 

eventos de natureza empresarial e governamental (G7).  

Do ponto de vista do coordenador de relações internacionais, não se trata de 

negligencia da gestão de pessoal, o que acontece realmente é a falta de conhecimento da 

Universidade como um todo; Nossas necessidades são muito peculiares (G7). Não há ações 

concretas de desenvolvimento do pessoal de relações internacionais no âmbito da IFES. No 

momento, nossas demandas não são atendidas, afirma o coordenador (G7).  

Para o setor de formação profissional da IFES, não há de forma clara uma ligação 

entre a internacionalização da IFES com a necessidade de formação profissional. Não consigo 

visualizar esse aspecto dentro da formação profissional porque eu não tenho realmente 

conhecimento sobre o que é isso. Eu vou te confessar que eu nunca escutei essa palavra (G5). 

     

4.3 IMPACTOS NO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

  De acordo com o questionário aplicado junto ao corpo técnico-administrativo da IFES, 

a primeira pergunta refere-se à identificação do aumento na carga de trabalho nos últimos 

anos e a sua intensidade. Alguns respondentes disseram que não identificavam nenhuma 

alteração na carga de trabalho (T1, T3 e T4). Por outro lado, a maioria dos respondentes 

considera que aumentou demasiadamente a carga de trabalho. Vejamos alguns relatos abaixo 

sobre o questionamento do aumento na carga de trabalho: Pelo menos de onde eu vim, PR-4, 

com intensidade bem grande de processo (T2). 
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O respondente T5 classificou como “intensidade média e para T 6 “dobrou” a carga 

de trabalho nos últimos anos.  

Os respondentes T 7, T 8 e T 9 qualificam o aumento da carga de trabalho como de 

muita intensidade, em função da redução da equipe e do aumento das atribuições sob 

responsabilidade do setor de convênios e relações internacionais, acrescenta (T8) . 

A seguir questionamos a motivação para desenvolver as atividades profissionais e 

pedimos aos respondentes que apontassem o motivo. Entre as motivações está a identificação 

pessoal com o setor de ri, por se tratar de um ambiente dinâmico;  

 

Não é um serviço mecânico, afirma o técnico administrativo, exige criatividade e 

inovação. Há muito espaço para mudanças/melhorias, a equipe compreende as 

necessidades do setor e se importa com o bom funcionamento do mesmo, os 

ambientes e pessoas envolvidos são motivadores e para (T 9), é um trabalho 

interessante, conclui o outro respondente ( T 7). 

 

Para os que se declararam não motivados, foram apresentados como fatores de 

insatisfação vários aportes que vão desde baixos salários, pouco apoio por parte da gestão; 

desvio de função, planos de carreiras inadequados e a pouca visibilidade que o setor de RI 

recebe da própria instituição:  

 
Porque a instituição não oferece suporte adequado ao desempenho das minhas 

atribuições profissionais. Não possui planos de carreira e salário adequados aos 

técnicos administrativos que atuam na área de relações internacionais, não oferece 

treinamentos específicos, além de as atividades voltadas à internacionalização 

figurarem regularmente na parte inferior das prioridades institucionais (...). Porque 

desempenho funções totalmente opostas às que oficialmente deveria desempenhar 

na instituição, recebendo um salário aquém do que julgo adequado, sobretudo 

tendo-se em vista o fato de as minhas qualificações serem superiores ao mínimo 

exigido, não sou bem recompensado (T 8). 

 

Ao abordarmos o fator ligado ao apoio e às ações da instituição para se capacitar e 

para desenvolver atividades profissionais, obtivermos poucas respostas positivas, como por 

exemplo: Intermitente, apesar de haver boas oportunidades (T3). Além disso, encontramos 

situação de servidor que entende serem totalmente insuficientes as oportunidades. Segue o 

entendimento de servidores que consideram que as ações de capacitação são insuficientes: 

 
O servidor precisa descobrir por conta própria se há cursos de capacitação que se 

adequem a suas necessidades e contar com a sorte de seu chefe imediato para 

liberá-lo para a realização do curso em horário de serviço, se for o caso, como se a 

capacitação do servidor não fosse essencial também para o desenvolvimento da 

instituição (T 5). 

Posso dizer que é suficiente. Contudo, não requer que a instituição tome alguma 

atitude, mas apenas aceite de forma passiva algumas demandas a ela impostas (T 

7). 

 



103 

 

A IFES tem feito algumas ações buscando promover a capacitação dos servidores, 

contudo, as ações ainda são consideradas insuficientes e longe de atender às necessidades 

reais dos seus servidores. Muitos encontram dificuldades para frequentar cursos, palestras e 

outras atividades oferecidas pela instituição, devido ao deslocamento de seus locais de 

trabalho, afirma (T9). Há relatos de servidores que acreditam que as ações são boas, mas 

ainda precisam melhorar muito, e outros que entendem que a IFES não atua proativamente no 

sentido de promover desenvolvimento profissional: 

E quando o faz, oferece cursos cujo conteúdo é superficial ou não tem 

aplicabilidade prática ao cotidiano do trabalho O respondente T7 relata que 

Estamos em uma universidade. Poderiam haver oferta de vagas em cursos 

regulares de graduação e pós-graduação específicas para funcionários (T8).  

 

Para os servidores existem até alguns bons programas, mas todos relatam que faltam 

cursos de línguas estrangeiras. A IFES oferece mais eles não são considerados pelos 

servidores eficazes, exemplifica o respondente codificado por (T9).  

 
De um modo geral, os cursos de capacitação devem envolver idiomas, informática, 

gestão pública; mas acredito que o mais importante seja oferecer horários mais 

adequados e cursos mais específicos para as diferentes áreas de atuação ( T 8).  
 

Há relatos de um servidor que expõem sua frustração, pois alega trabalhar na IFES há 

sete anos e até o momento não conseguiu concluir o curso devido ao horário de trabalho que 

exige muita responsabilidade de acordo com a função exercida. Por isso, as faltas são 

frequentes, e isso compromete o aproveitamento das aulas, desmotivando o servidor até 

chegar ao abandono: 

A instituição oferece suporte tácito à capacitação, flexibilizando os horários de 

trabalho na medida do possível. No entanto, a ausência de uma regulação 

abrangente e detalhada sobre capacitação na instituição impede o tratamento 

isonômico dos servidores interessados em se capacitar (T-8). 

 

Do ponto da vista qualidade de atendimento, aos alunos estrangeiros, todos os 

respondentes classificaram-na como boa, ótima, satisfatória, razoável ou ainda que pode 

melhorar, mediante capacitação. Houve quem considerou a qualidade do atendimento 
 

 Bastante satisfatória, porém acho que sempre podemos fazer melhor, por isso a 

importância dos cursos, do treinamento e do contato com outras universidades, com 

realidades diferentes que podem nos ajudar a melhorar a qualidade do nosso 

trabalho (T9). 

 

No sentido de avaliar se os servidores identificam um aumento no nível de exigência 

profissional, muitos acreditam que suas atividades vão, além do horário de trabalho na IFES 

( T 7). Ou ainda, relatam que trabalhar com intercâmbio exige muitas habilidades, o que 
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corresponde a um cargo de nível superior e que o salário não corresponde às suas 

responsabilidades (T5;T6). Nesse sentido,    

  
Há uma pressão pelo desenvolvimento de novas soluções para a 

internacionalização, tais como novos processos, serviços e instrumentos jurídicos 

que facilitem o intercâmbio de alunos e a promoção de pesquisas conjuntas. Todas 

essas novas soluções se caracterizam por possuir maior densidade técnica em 

relação ao que era habitualmente empregado (T-8 e T7). 

 

Devido ao grande aumento da demanda de um público diferente, há a necessidade do 

desenvolvimento de novas habilidades. Como revela o seguinte depoimento: A IFES precisa 

estar atenta para as necessidades desse novo perfil. A informatização e a língua inglesa tem 

sido um desafio a ser vencido frente às novas demandas (T9).  

 

Dando continuidade a esse questionamento, perguntamos a cada respondente se a área 

de treinamento e desenvolvimento da Instituição atende às novas demandas, tendo obtido 

respostas como a reproduzida abaixo: 

 

Não são oferecidos treinamentos para os servidores que atuam na área de relações 

internacionais e os setores intervenientes nas atividades de relações internacionais 

adotam postura mais punitiva/retaliativa do que construtiva/formativa, reificando a 

dependência em relação a esses setores e impossibilitando o desenvolvimento mais 

profundo dos servidores que atuam diretamente na área de relações internacionais 
(T8).  

 

Para os respondentes, a área de treinamento e desenvolvimento da Instituição não 

atende às novas demandas; segundo eles, os problemas não são pensados de uma forma geral, 

eles são resolvidos de forma isolada, evidenciando a falta de conhecimento das normas 

coletivas (T7):  

A meu ver, é preciso uma política de treinamento mais específica para as 

áreas/setores. Nesse sentido, acho que os servidores oriundos dos concursos para 

técnico administrativo são os que mais carecem de atenção, visto que o concurso 

para está modalidade é bastante generalista e constitui grande contingente de 

servidores da UFRJ, atuando nos mais variados setores(T9). 
 

  Para a maioria dos servidores que ingressam no serviço público, não há qualquer tipo 

de treinamento. Dos oito participantes, apenas um disse ter recebido treinamento. O 

treinamento que fiz foi cerimonial, protocolo e cerimonial de eventos, afirma o servidor (T5).  

  Dando seguimento ao estudo, pedimos a cada participante que avaliasse, se o 

treinamento proporcionou alguma vantagem pecuniária de forma satisfatória. A maioria dos 

respondentes alegou que não foram treinados, e o único que se disse treinado pela IFES 

respondeu que não está satisfeito (T9).  
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Ao serem questionados sobre qual era o impacto do processo de internacionalização da 

instituição nas suas atividades profissionais, as respostas foram positivas e os trabalhos foram 

considerados intensos. Entretanto, o conhecimento resultante disso é amplo. Fazer contatos 

com as universidades estrangeiras é algo visto como recompensador. Contudo, faltam 

recursos para lidar com essa realidade (T5). 

  Os respondentes apresentaram o que seria a falta de recursos, como participar de 

intercâmbio para entender o mecanismo desses processos no exterior. Outro apontou a 

vontade de fazer um doutorado sanduiche de forma a expandir “o contato com o mundo lá 

fora” (T4 e T 6).  

Do ponto de vista mais amplo, há uma internacionalização desordenada, o que causa 

uma grande pressão sobre os servidores que trabalham com relações internacionais. Não há 

nada sequer de infraestrutura que ofereça o mínimo de condições de trabalho. Isso precisa 

mudar. Certamente é necessário pensar em padronizar e compartilhar esse processo (T8).  

O processo de internacionalização teve forte impacto na rotina das instituições que 

nele ingressaram. O servidor considera o impacto positivo na medida em que os obrigam a 

acompanhá-lo, buscando informações e recursos para melhor se adequá-los: 

  

 Em contrapartida, acompanhar o processo de internacionalização exige dos 

funcionários de RI um esforço hercúleo para dar conta de suas atividades que são 

bastante complexas. O processo de internacionalização não foi proporcional ao 

número de funcionários na área de RI. Lamentavelmente, há um déficit que 

sobrecarrega bastante o grupo que atua no SCRI e nas áreas de RI de algumas 

unidades no momento. Sem contar a estrutura física, instalações, suporte técnico, 

etc. que ainda estão distantes das necessidades que a prática diária exige (T9).  
 

O quadro 7 ilustra na primeira coluna as novas demandas frente ao processo de 

internacionalização da IFES apontadas pelos respondentes. Na segunda coluna, elas foram 

organizadas de forma a evidenciar as vezes que a atividade foi mencionada pelos servidores 

respondentes. 

A ideia de formar uma equipe bem orientada e capacitada em que todos tenham acesso 

a treinamentos mais específicos deve ser assegurada pela IFES. Para os setores que trabalham 

com relações internacionais dentro da UFRJ, a internacionalização está passando por um 

processo de expansão, e a tarefa de divulgar o nome da IFES no exterior também inclui os 

servidores técnicos administrativos. Por isso, as necessidades de treinamento são mais 

específicas.   
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Quadro 7 - Novas demandas 

NOVAS DEMANDAS FREQUÊNCIA 
Contato telefônico e /ou e-mail à IES estrangeira / Atendimento à IES 

estrangeira 
9 

Acordo acadêmico internacional 5 

Atendimento de aluno estrangeiro 5 

Análise de documentos para intercâmbio 5 

Gerenciar o programa de mobilidade estudantil 4 
Participar de reuniões, recepções e outros eventos significativos da esfera 

política educacional 
3 

Recepção de delegação estrangeira 3 

Homologação de documentos 3 
Encaminhamento/acompanhamento em intercâmbio de alunos nacionais ou 

estrangeiros 
3 

Palestra dentro da Instituição 2 
Orientar pessoal de IES estrangeiras na divulgação de oportunidades de 

vagas 
1 

Elaboração de chamada para intercâmbio 1 

Divulgação de abertura de chamada no site 1 

Fonte: elaborada pela autora a partir dos dados fornecidos pelo questionário.       

 

O quadro 8, relativa a demanda por cursos de capacitação, estão expostas algumas das 

necessidades dos técnicos administrativos identificadas e sugeridas por eles durante os 

questionamentos confeccionados no sentido de responder a nossa pergunta de pesquisa. Dessa 

forma, em nossa dissertação, optamos por tabelar as necessidades desses servidores técnicos 

administrativos que contribuíram para a realização da nossa pesquisa de campo. 

 

    Quadro 8 - necessidades sugeridas 

Curso solicitado pelos Técnicos-

administrativos lotados em Setores de 

Relações Internacionais 

Disponível na 

IFES 

Atende às 

necessidades 

de RI 

Número de 

respondentes que 

citaram o curso 

Centralização e coordenação da recepção de 

alunos estrangeiros 
Não - 1 

Atendimento ao público Não - 1 

Gestão de processos Não - 1 

Gerenciamento acadêmico de intercambista 

brasileiros e estrangeiros 
Não - 1 

Criação de acordos e convênios 

internacionais 
Não - 1 

Gerenciamento de programas de intercâmbio Não - 1 

Treinamento das secretarias acadêmicas para 

intercâmbio 
Não - 1 

Negociação internacional Não - 1 

Direito internacional Não - 1 

Gestão intercultural Não - 1 

Línguas estrangeiras Sim Não 9 
Fonte: quadro elaborado pela autora a partir dos dados do questionário. 
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4.4 ANÁLISE COMPARATIVA 

 

4.4.1 Influências de instituições nacionais e internacionais 

 

Com base na análise dos documentos institucionais, das entrevistas e dos 

questionários, e também na observação direta, buscamos responder aos indicadores que 

apontam aos elementos construtivos de um processo de internacionalização, quais sejam, as 

razões e as motivações políticas, os programas e as estratégias institucionais para capacitar os 

servidores. Buscamos também identificar como o processo de internacionalização da UFRJ 

impacta as atividades profissionais dos servidores técnicos administrativos em atividade de 

relações internacionais e os métodos apontados pela PR-4 para desenvolver e capacitar esses 

servidores, suas atividades e os resultados desse processo em casa.     

Conforme descrito nos capítulos anteriores, as ações do Estado promoveram o 

sucateamento das universidades públicas e assim modificaram as normas que regulam nosso 

sistema educacional, especialmente o ensino superior, através de políticas, recursos e 

programas desenvolvidos para sua regulação, sob influência de instituições internacionais e 

nacionais, incluindo um conceito de qualidade, de evolução ou de desenvolvimento do ensino 

superior, embasando exatamente assim o conceito de internacionalização da Universidade que 

norteou o presente estudo, conforme apresentados pelos autores Toyoshima (2007) e Celano e 

Guedes (2014).  

Outros autores apontam entre outros aspectos, a estagnação das ações de melhoria do 

ensino superior, o qual levou as universidades ao estabelecimento de um longo período de 

crises institucionais. Tal ponto de vista é corroborado por um dos entrevistados, ao afirmar 

que institucionalmente a Universidade não tinha vocação para institucionalizar suas ações de 

intercâmbio. Nesse momento que ficou conhecido como a era perdida para a UFRJ que viveu 

uma crise institucional entre 1998 e 2003. A crise institucional estabelecida nas IES 

apresentada por Santos (2010). 

Do ponto de vista do respondente, a crise na UFRJ se estabeleceu em 1998, quando o 

então Ministro Paulo Renato nomeou um Reitor que não tinha nenhuma identificação com a 

IFES, levando a instituição ao longo período de crise institucional que durou 4 anos, 

ocasionando enormes prejuízos para a comunidade acadêmica, conforme descrito pelo 

informante (G8). Para Santos (2010) esse também foi um dos motivos das crises estabelecidas 

na universidade. 
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 As IFES se viram compelidas a atender às novas demandas impostas pelo Ministério 

da Educação e Cultura (MEC) para atender as necessidades mercadológicas, que entre outras 

previam a ampliação do número de matrículas nos cursos de graduação. Nesse cenário, o 

comércio abarcando a oportunidade de envolver o ensino superior como um lucrativo e 

promissor mercado. Dessa forma, vemos aumentar os números de cursos e de matrículas na 

Graduação em todo o país saltar de 6.252 em 1995, para 28.557 em 2010, conforme dados do 

INEP (2012). Não havendo qualquer preocupação com o conteúdo dos cursos e com o nível 

dos conhecimentos neles abordados (G1), Confirmando assim a mercantilização do ensino 

superior apresentada por diversos autores entre eles: Stallivieri (2004) e Morosini (2006, 

2008).  

Do ponto de vista de G8, em pouco tempo não teremos bons o profissionais, o que 

pode ser atribuído à baixa qualidade do ensino superior nas universidades, mas a regra é 

atender ao mercado, conclui o respondente. Esse posicionamento também é apresentado por 

autores como: Sguissardi, (2002) que apresenta a teoria do capital humano, e Santos (2010) 

que apresenta a produção do conhecimento traduzida em produção mercadológica e por isso, 

os diplomas de baixa qualidade.   

Já do ponto de vista da PR-4, o mercado faz exigência cada vez maior de profissional 

altamente qualificado. Isso traz consigo uma preocupação para a IFES, que relata não saber 

como agir com esse pessoal, se o salário não acompanha, em pouco tempo, não terá mais 

servidor capacitando-se, isso tudo pode-se atribuir à falta de motivação (G6). Esse fato pode 

ser confirmado nos estudos de Magalhães e colaboradores (2010) além desses autores, 

Cavalcante e Oliveira (2011) também pontuam e apresentam as mesmas questões.  

4.4.2 Redução dos recursos do governo para as IFES 

 

Atualmente as Universidades vivem, a todo instante, sofrendo pressões externas 

(mercado) de Dias Sobrinho (2005) muito mais fortemente do que as pressões internas tais 

como as de qualidade do ensino, apresentadas por Morosini (2008). Devemos respeitar nossas 

diferenças culturais e de comportamento acadêmico para que todo mundo cresça, afirma G1. 

O fenômeno conhecido por hegemonização é confirmado pelos autores Faria, Wanderley e 

Guedes (2013) e por Celano e Guedes, (2014).  

Tais pressões podem ser atribuídas às ações políticas desenvolvidas e elaboradas por 

meio das questões que normatizam, regulam e avaliam o sistema educacional, controle este 

por meio do qual são desenvolvidas e elaboradas as questões normativas que regulam e 
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avaliam o sistema educacional, conforme apresentados por Dourado (2002) e por Dias 

Sobrinho (2005). 

Essas pressões também são visíveis no corpo técnico administrativo que desenvolvem 

atividades de relações internacionais na IFES. Os servidores se dizem sobrecarregados e 

apresentam uma rotina estressante de trabalho. Não é um serviço mecânico, o trabalho exige 

muita criatividade e inovação, afirma T7, exigindo uma maior eficiência e qualidade das 

universidades para preparar profissionais com maior capacidade de desempenho e alto 

conhecimento tecnológico, conforme os autores Dias Sobrinho (2005) que apresenta o novo 

perfil profissional e Sguissardi, (2002) apresenta em seus estudos a teoria do capital humano e 

Stallivieri (2004) que apresenta a internacionalização em casa.  

Outra questão relevante frente a esse processo vivido pelas universidades, diz respeito 

à redução de recursos do governo destinados as IFES. Os baixos investimentos no ensino 

superior podem ser descritos, entre outras formas, quando vemos a distribuição de bolsas de 

estudos destinados aos alunos de mestrado acadêmico e de doutorado referentes aos 

programas de pós-graduação da IFES. Os investimentos das agências de fomentos como a 

CAPES e o CNPq são, na verdade, bem inferiores ao que podemos verificar em relação ao 

aumento do número de cursos disponíveis durante os últimos 6 anos. Em 2013 houve uma 

drástica redução nos investimentos das agências de fomento. Tal fato pode ser justificado 

pelos novos Programas da CAPES e do CNPq, que oferecem bolsas com valores altíssimos 

para alunos de graduação em intercâmbio no exterior. Isso pode justificar a redução do 

volume de recursos para as bolsas de pós-graduação no âmbito das IFES brasileiras. Afinal, 

mandar um aluno para fazer intercâmbio no exterior custa para os cofres públicos sete vezes 

mais caro do que mantê-lo estudando no Brasil. Para o respondente G8, a mobilidade de 

intercâmbio deve desenvolver-se junto com as necessidades da Universidade. Ainda do ponto 

de vista de G8, isso não pode ser uma prioridade sozinha, tem que ser junto com o 

desenvolvimento das universidades públicas, corroborando com o que nos apresenta os 

estudos de Toyoshima (2007).  

Para reduzir os custos desse processo, foi apresentada pelos informantes uma solução 

capaz de barateá-lo: trazer professores visitantes para a UFRJ. Isso seria possível se a IFES 

oferecesse cursos ministrados em inglês afirma G3 (CAVALCANTE e OLIVEIRA, 2011). 

 Já do ponto de vista dos servidores TAEs, os poucos recursos podem ser visto nas 

descontinuações das ações de capacitação e de qualificação dos servidores, de acordo com 

relatos dos respondentes T8 e T9. Configura-se dessa forma, entre outras coisas, a redução 

dos recursos apresentada por Teixeira (2006). 



110 

 

Buscamos concentrar-nos nos níveis de parcerias privadas com base na fundamentação 

teórica apresentada por Dias Sobrinho (2010), que apresentou o sucateamento das 

universidades públicas, o que levou a pressões por captação de recursos junto à iniciativa 

privada. A IFES evidentemente não apresentou as suas parcerias, alegando que não tem 

estatisticamente disponíveis essas informações (CAD/COPPE/UFRJ (2014).  

Corroborando com nossas informações, o Setor de Comissão de Avaliação Docente 

concorda que o número de parcerias é gigantesco entre a UFRJ e a iniciativa privada. Outra 

forma de comprovar isso é a existência de incubadora de empresas no Campus do Fundão e o 

Parque Tecnológico (MOROSINI, 2005; DIAS SOBRINHO, 2003). 

Embora não tenhamos conseguido as informações sobre as parcerias privadas, o CAD 

informou que o montante do orçamento anual da COPPE gira em torno de 300 milhões de 

reais. Para administrar esse montante, a COPPE criou uma Fundação, chamada Fundação 

COPPETEC. Essa Fundação é responsável por administrar todo o orçamento captado pelos 

docentes da COPPE. A captação pode ter origem de consultorias, de parcerias, de projetos e 

convênios (CAD/COPPE/UFRJ, 2014).O procedimento de captação de recursos foi discutido 

nos estudos de Dourado (2002) no qual apresenta uma crítica ao abandono do Estado e a 

entrega do ensino para a iniciativa privada e, para Toyoshima (2007) as universidades para se 

manterem atuantes, procuram fazer parcerias com as iniciativas privadas.  

É certo, no entanto que tal processo acontece conforme, corroborado nas falas de 

entrevistados que ressaltam que a UFRJ possui muitas parcerias com empresas privadas, para 

os gestores, isso é necessário, pois internacionalizar uma IFES com a dimensão da UFRJ é um 

processo difícil e caro (G3 G8) segundo Laus (2012) a universidade deve buscar meios ético 

para promover sua internacionalização.  

Um ponto que não ficou evidenciado durante a pesquisa foram as privatizações 

apontadas por Teixeira (2006). Contudo, evidenciamos na fala de G8 que no Brasil não há de 

fato separação do que é publico e do que é privado. Todos os segmentos dos setores têm um 

pouco de cada coisa, afirma G-8, amplamente discutida nos estudos de Santos (2010).  

Existe uma estratégia por parte do mercado, segundo nos relatou o gestor da POLI. A 

estratégia fundamental dos financiadores é direcionar suas ações, levando a IFES no caminho 

por eles traçado para obter sucesso: “a gente precisa desse financiamento” finaliza G-1 Essa é 

uma entre tantas outras razões que levam o docente a se transformar em gestor 

(GUIMARÃES, 2012). 

Dessa forma, conclui, se as questões levantadas pelo autor Sguissardi (2002) 

corroboram o que encontramos na pesquisa de campo realizada na IFES, ou seja, que as ações 
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Governamentais nacionais incentivam as IFES a buscarem financiamento junto às empresas 

privadas, desincumbindo parcialmente o Estado de suas funções primordiais de manter o 

ensino superior e a pesquisa, conforme apresentado por Sguissardi (2002). 

Inferimos ao longo dos estudos que o Setor de Convênios e Relações Internacionais 

tem parcerias com algumas empresas, entre elas: Banco Santander, Michelin, Peugeot, 

Techinip, Thyssen, Krupp. Entretanto, essas parcerias englobam o financiamento da 

mobilidade acadêmica discente (PDIi, 2014). O fato foi apresentado por Campos (2008) e 

colaboradores ao qual se refere as competências gerenciais do professor gestor. 

 Nessa dimensão, pudemos compilar nos documentos institucionais apenas os dados 

contidos no relatório informado pelo CAD da COPPE da UFRJ. Os dados referem-se às 

publicações em língua estrangeira que puderam ser inferidos a partir dos totais informado pela 

IFES, como os relacionados à produção científica internacional e às participações em 

eventos internacionais, além da estimativa de afastamentos dos professores para eventos 

internacionais, aspectos estes apresentados por Laus (2012) que aponta para o quantitativo 

exigido como índice de qualidade.  

Nesse contexto, passamos a resumir os resultados obtidos através de análises das 

dimensões, entre elas a institucional, a dimensão docente ligada à produção científica , e ao 

reconhecimento internacional, e também a discente ligada à mobilidade acadêmica 

(MOROSINI, 2005; FREITAS, 2005) .  

Pudemos identificar a existência de quatro programas de mobilidade acadêmica, 

seja a de estudante de graduação e de pós-graduação, seja a de professores, financiados pelas 

agências nacionais e estrangeiras, todos administrados internamente pelo SCRI/UFRJ. 

Identificamos ainda a existência de 226 acordos acadêmicos com IES estrangerias de 39 

países. A não existência formal de um sistema institucional não nós dá a real dimensão da 

internacionalização da UFRJ, conforme afirmação dos gestores entrevistados, que relatam que 

a internacionalização da IFES é naturalmente desordenada. No entanto, que há um plano de 

institucionalizar as ações ligadas a RI, conforme disposto no Plano de Desenvolvimento 

Institucional para internacionalização da UFRJ de 2014 Laus (2012) apresenta a 

internacionalização em casa, ou seja, a universidade deve promover suas ações 

ordenadamente.     

O Brasil perde muitas possibilidades, de fazer boas parcerias com as boas 

universidades estrangeiras, mesmo assim, a IFES tem uma boa produção acadêmica. Isso se 

deve ao fato da qualidade acadêmica do corpo docente, do ensino e da pesquisa desenvolvida 

no âmbito da IFES. Segundo o entrevistado G8 o Brasil produz muita pesquisa e em todas as 
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áreas, é quase 2% da pesquisa mundial. Isso poderia ser maior se a IFES institucionalizasse o 

regime de cotutela. A produção acadêmica é estratégica para a Universidade, isso se deve ao 

fato de que essa prática, fortalece a cooperação acadêmico-científica internacional. Segundo o 

respondente, mesmo depois que acaba a relação de cotutela, permanece o elo 

interinstitucional. O outro ponto relevante é a necessidade de aumentar a produção científica. 

Trata-se, portanto, do processo de homogeneização cultural debatida criticamente nos estudos 

de Faria, Wanderley e Guedes (2013).  

A IFES tem grande produção de artigos publicados em revistas internacionais. O 

corpo docente participa ativamente de eventos internacionais, tais como congressos e 

seminários e, além disso, possui grande número de colaboração com grupos internacionais. O 

que facilita a produção científica conclui G3. 

De forma a ilustrar essa informação, buscaram-se na PR-2 indicativos de produção 

acadêmica no âmbito de toda a IFES, que segue estruturada conforme gráficos anteriormente 

elaborados.  

Quanto à produção científica internacional, os dados apresentados são relativos aos 

Programas de Pós-Graduação da COPPE, e não representam toda a produção científica da 

UFRJ. Nessa questão, pudemos compilar nos documentos institucionais e nas falas dos 

gestores os dados referentes às publicações em línguas estrangeiras que puderam ser inferidas 

que nos últimos 4 anos: a COPPE publicou 1.584 artigos em revistas internacionais e 

patrocinou a participação de 6.945 docentes em eventos internacionais (CAD/COPPE/UFRJ, 

2014). Essa pode uma das condições da pós- modernidade de mudança cultural apresentada 

por Harvey (1989).  

O que foi constatado é que para os gestores respondentes o Brasil perde muitas 

possibilidades; mesmo assim, a IFES tem uma boa produção acadêmica. Eles atribuem esse 

fenômeno à qualidade acadêmica do corpo docente, do ensino e da pesquisa desenvolvida no 

âmbito da IFES. Segundo o entrevistado G8 produzimos nas mais diversas áreas, 

aproximadamente 2% da pesquisa mundial. O que é bastante, e poderia ser muito mais se a 

IFES institucionalizasse o regime de cotutela. Isso é estratégico para a Universidade, pois 

mesmo depois que acaba a relação de cotutela mais permanece o elo interinstitucional, e 

facilitaria o propiciaria aumentar a produção científica, na opinião dos gestores G3 e G8 

(JUSTINO, 2009; KRAEMER, 2004).  

A meta é transmigrar esse modelo de produção científica também para a graduação, 

incentivando os alunos a se prepararem não só para o Brasil, mas para o mundo, conclui G-3.      
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Para as autoras Celano e Guedes (2014) um modelo próprio para a educação superior, sem 

interferências de países no norte, acrescentam os autores Faria, Wanderley e Guedes (2013).   

Além disso, outra meta estipulada é apostar na formação de pessoal técnico 

administrativo bem treinado para a internacionalização. Para internacionalizar a UFRJ é 

preciso fomentar iniciativas de cooperação internacional de seu corpo docente, discente e 

técnico. Este último deve inclusive receber a formação adequada para lidar com as demandas 

que surgem diariamente, conforme disposto no PDIi, (2014). 

Os servidores técnicos administrativos reconhecem a importância de seu papel dentro 

dos setores de RI da IFES. Contudo, as ações se desenvolvem de forma aleatória. Os setores 

responsáveis pelo treinamento adotam posturas mais punitivas/retaliativas do que 

construtiva/formativa, afirma T8.   

Desta forma, fica corroborado o apontamento de Laus (2012) quando afirma que o 

aumento da produção científica exigido pela CAPES e as pressões exercidas pelo mercado, 

que demandam novas habilidades na vida profissional dos Docentes e dos TAES da IFES.  

No que diz respeito a questão relacionada ao reconhecimento internacional da IFES, 

é um fator que depende de vários fatores externos e internos. Os fatores internos são os 

relacionados aos centros acadêmicos de pesquisa. Os externos são as influências sazonais. 

Não se trata de algo homogêneo a internacionalização da IFES. Segundo os respondentes, a 

internacionalização acontece de forma individualizada e totalmente distinta entre a graduação 

e a pós-graduação. Essa situação é diferenciada entre os cursos porque depende dos acordos 

firmados, das áreas envolvidas, afirma os gestores G1, G3, G8.  

4.4.3 A internacionalização do Ensino Superior na UFRJ 

 

Constatamos, através de relatos dos gestores, que a UFRJ possui aproximadamente 

entre 30 e 40% dos cursos de pós-graduação com avaliação entre 6 e 7. Segundo os gestores, 

esse fato para a CAPES traduz-se em internacionalização. Ou seja, o perfil da UFRJ é de uma 

universidade internacionalizada afirma, G3.  

Levando em consideração a relação de cooperação acadêmica entre docentes de 

diversos países e o número de publicações em nível internacional a UFRJ se encontra em uma 

posição bem confortável. Atualmente, a IFES ocupa a 3ª posição no Raking de classificação 

da Asia Quacquarelli Simonds Pet Ltda (QS), empresa produtora de ranking Mundial e 

ranking na América Latina em 2014. Essa questão foi pautada nos apontamentos de Stallivieri 

(2004), Dias Sobrinho (2005) e Morosini (2006) onde apontam quais os principais fatores 

influenciadores das razões institucionais para a internacionalização.  
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Para os gestores, há uma grande muralha considerada como fator de atraso para a 

internacionalização da IFES, que todos os gestores entrevistados apontaram: a barreira da 

língua (G-4).  

Outra questão apresentada pelos entrevistados, diz respeito a ministrar cursos de 

graduação e de pós-graduação em línguas estrangeiras na IFES, para os docentes 

entrevistados, isso não tornará a IFES uma refém nas mãos de imperialismo cultural. “Não 

acredito que questões científicas são impostas por outras culturas” afirma, a conselheira de 

relações internacionais, “Internacionalizar não significa interagir com Estados Unidos e a 

Europa”, a IFES pode se internacionalizar interagindo com outros países da América Latina e 

da Ásia, conclui G7.  

Os gestores não demonstraram nenhum tipo de receio em relação à dominação cultural 

de países desenvolvidos para com os países em desenvolvimento. O que pudemos evidenciar 

e que na visão dos gestores entrevistados isso é um mito. O Brasil possui 200 milhões de 

pessoas falando português, Na visão do Conselho de Relações Internacionais, a graduação é a 

mais afetada. Outra questão apresentada como barreira seria a internacionalização dos 

currículos. Essa questão na IFES se apresenta como uma questão delicada. “O Brasil tem um 

papel protagonista dentro da América Latina, e da África e da Ásia”, segundo G3. Isso se 

deve ao fato de produzirmos uma boa parte das pesquisas.  

Hoje já não é mais possível fazer pesquisa sem que ela seja internacionalizada. 

Pesquisa local, não tem mais vez. Temos que conhecer o que o mundo nos oferece, o que está 

sendo produzido. Não precisamos copiar nada. Temos condições de fazer as nossas 

pesquisas. Nosso corpo discente hoje é o maior catalizador, mas o corpo docente é a 

alavanca principal, destaca G3.  

Apesar dos esforços de levar a IFES em direção ao reconhecimento internacional, o 

mesmo não acontece em casa. Foram várias situações em que durante a pesquisa o 

entrevistado não sabia sequer que a IFES se encontra em processo de institucionalização da 

internacionalização. Ou seja, internacionalização em casa, é bem menos divulgada (G1). 

Nesse sentido, autores entre eles Laus (2004) e Lima (2009) apresentam os desafio da 

internacionalização em casa e da internacionalização ativa.  

Do ponto de vista do entrevistado, não há nenhuma atribuição importante quanto à 

posição da IFES no rankeamento. Para o ele, o mais importante para a IFES é configurar 

nele, afirma o gestor G8. 

Em síntese, a fundamentação teórica que aponta para a necessidade imposta por atores 

nacionais e internacionais às IES de promover o reconhecimento internacional para manter-se 
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em patamares cada vez mais elevados. Essa questão pode ser confirmada através do 

apontamento de diversos autores, entre eles Morosini (2006) que diz que a qualidade do 

ensino superior é medida pela quantidade através da avaliação CAPES. Para Dias Sobrinho 

(2005), o conhecimento produzido não deve e não pode ser mensurado pelo mercado. Faria, 

Wanderley e Guedes (2013) apresentam a geopolítica do conhecimento. Para as autoras 

Celano e Guedes (2014), o ensino superior brasileiro deve desenvolver seu modelo próprio de 

ensino. Já segundo Santos (2010) o ensino superior deve ser de qualidade e gratuito e 

Toyoshima (2007) conclui que, o principal motivo das IES buscarem apoio junto à inciativa 

privada, é a falta de políticas públicas voltadas para o ensino superior.  

       

4.4.4 Perfil do profissional 

 

As novas habilidades que os servidores necessitam desenvolver para trabalhar em 

setores de relações internacionais são muito específicas. As atividades de impacto na vida 

profissional desses servidores frente ao novo processo de institucionalização da 

internacionalização da Universidade Federal do Rio de Janeiro exigem cada vez mais mão de 

obra qualificada, perfil de servidor de alto padrão. A UFRJ possui atualmente mais de 9 mil 

servidores técnicos administrativos e menos de 1% desenvolve atividades ligadas a relações 

internacionais. Então, para G8, se as universidades não fizerem um esforço para aperfeiçoar e 

melhorar a qualidade do serviço administrativo de atividade internacional da universidade, 

este vai acabar. Por assim dizer, os servidores dessa categoria devem ser melhor capacitados 

para desenvolver suas atividades. Assim é o que afirmam os autores Justino (2009) a falta de 

ações de capacitação profissional para os TAEs, Magalhães et al., (2010) corroboram com 

esse pensamento. Já na visão de Cesar (2012) existe uma lacuna entre o que as IFES oferecem 

de capacitação e as necessidades dos TAEs.   

No decorrer da pesquisa de campo, através da aplicação de questionário, foram 

evidenciadas situações de stress vividas por esse grupo focal. Manter a IFES com um padrão 

de qualidade internacional se reflete diretamente nos servidores. As demandas dos servidores 

pouco são atendidas ou são mesmo desconhecidas pelas coordenadorias que deveriam 

conhecer as atividades e as necessidades de treinamento. Esse fato é visível frente à parte 

documental, as entrevistas com gestores docentes e aos questionários aplicados aos servidores 

técnicos administrativos com atividades de RI.  

Para o Coordenador do SCRI, a PR-4 desconhece que as necessidades são peculiares 

para esse grupo. Não basta apenas oferecer cursos de línguas, se estas ações, não formam 
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especificamente para o grupo. Isso é uma grave deficiência da UFRJ. Para se ter uma ideia, o 

SCRI foi fundado há mais de 20 anos, mas os problemas continuam os mesmos declara, G7. 

Há um impacto negativo observável no resultado final desse processo, afirma o 

docente que fundou o setor de relações internacionais da UFRJ. Se o nosso pessoal não 

encontra apoio institucional, não há como exigir um bom rendimento. Para ele o pessoal de 

relações internacionais, é altamente qualificado, mas não encontra respaldo para refinar suas 

necessidades. Em atividades de relações internacionais, os servidores precisam recepcionar 

delegações estrangeiras com diálogo em línguas estrangeiras, precisam participar de eventos 

diplomáticos e de eventos de natureza empresarial e governamental. Os servidores atendem de 

alunos, professores nacionais e internacionais a diretores de nível mundial. Por isso, há a 

necessidade de saber se comportar em cada um desses ambientes, seja na Embaixada, seja em 

uma reunião no MEC. 

Os setores de relações internacionais vêm buscando treinar de forma unilateral seu 

pessoal. Mas isso requer orçamento e o setor não dispõe de nenhum, o que dificulta ainda 

mais o avanço. Treinar um servidor para trabalhar com relações internacionais requer pelo 

menos um ano, afirma G7. Mudar essa visão é muito difícil, pois para isso as pessoas 

precisam mudar sua visão do que significa internacionalização. Não podemos viver de 

marketing, isso é ruim, afirma G1. Na visão dos autores Cavalcanti e Oliveira (2011) 

constata-se a necessidade de capacitar os servidores públicos. Os estudos de Casar (2012) 

corroboram com esse entendimento.  

Para o coordenador do SCRI, as ações de internacionalização demandam muito 

trabalho e precisam ser feitas de uma forma muito cuidadosa, pois o que está em jogo são as 

pessoas que se dedicam a trabalhar, seja admirativamente, ou seja, nas pesquisas e na 

docência, afirma o coordenador. 

A IFES demonstra que está tentado mudar esse comportamento, mas a falta de 

estrutura e a falta de orçamento tornam as ações ainda mais precárias, na visão de G8. Para o 

entrevistado, o corpo docente da IFES não atribui a devida importância à atividade 

intercambista, para ele essa pode ser uma explicação para o abandono em se encontram os 

TAEs.  

A PR-4 reconhece que há uma pressão para exigir pessoal qualificado. Essa exigência 

é uma imposição legal do Plano de Carreira dos Cargos do Corpo Técnico Administrativos 

em Educação PCCTAE, com o Decreto nº 5707 de 2006, e, atualmente, com a Lei nº 12.772, 

que altera a carreira dos TAEs. Mas também admite a lacuna entre a exigência legal e as 

ações de desenvolvimento desse pessoal. Admite, ainda, não ter conhecimento nem das 
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necessidades nem das atividades desenvolvidas. Reconheço que é uma grande falha nossa, 

estamos em falta com esse pessoal, são afirmações do Pró-Reitor de Pessoal da IFES, que se 

mostrou desconfortável com a situação. 

A IFES precisa desenvolver grupos orientados para ampliar os intercâmbios e os TAEs 

desenvolvem papel fundamental para a IFES desenvolver o seu processo de 

internacionalização. Os TAEs precisam conhecer o processo de internacionalização para 

desenvolver melhor suas atividades profissionais. Isso é essencial para a estruturação da 

institucionalização das ações de relações internacionais, afirma G3. 

Para a Superintendente de pós-graduação, a IFES deve mover ações eticamente 

voltadas para a internacionalização e para o desenvolvimento do pessoal que apoia a 

internacionalização, ou seja, os TAEs G-4. 

Do ponto de vista dos servidores técnicos administrativos, os programas oferecidos 

pela PR-4 são razoáveis; contudo, não atendem a suas necessidades para o desenvolvimento 

profissional. Os TAEs apresentam situações de irritabilidade com a atual política de 

desenvolvimento e encontram-se em situação de descrença com a possibilidade de mudança. 

Segundo os respondentes, as áreas de RIs da IFES estão buscando a expansão, mas o mesmo 

não acontece com a área de pessoal. Há relatos de excesso de trabalho, de responsabilidade, 

do não cumprimento da jornada de trabalho e da falta de estrutura nos setores. Os 

respondentes apontam a necessidade não somente de cursos de capacitação e de qualificação, 

mas também de um local adequado para trabalhar. No SCRI, podem ser observadas a falta de 

ar condicionado e a presença de goteira quando chove. O desabafo do grupo é gritante quando 

aponta para as questões estruturais e da falta de incentivo: É para nós é vergonhoso receber 

uma delegação estrangeira num ambiente totalmente sem estrutura para cumprir tal função, 

afirma T8. Vários entrevistados apontam que a UFRJ deve primeiro internacionalizar em 

casa, para somente depois buscar trazer gente de fora. Arrumar a casa para receber visitas. 

Temos muitas necessidades e poucas ou quase nenhuma é atendida. Assim sendo, de acordo 

com os critérios de análise que serviram de guia para este estudo, a questão pontuada por 

Santos (2010), Magalhães et al, (2010) isto é, que as novas habilidades para desenvolver as 

atividades de relações internacionais devem estar em conformidade com a meta da IFES, para 

alcançar a eficácia exigida pelo padrão de IFES internacional, confrontado com os 

documentos, as entrevistas e os questionários, podemos concluir que na IFES essa meta inda 

não é atingida.  

Os servidores atualmente desenvolvem atividades de orientar: IES, alunos, 

professores, pesquisadores, empresas e autoridades estrangeiras que desejam obter 
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informações sobre a UFRJ. Desenvolvem também atividades de acordos acadêmicos 

internacionais na esfera administrativa. Os servidores dos setores de relações internacionais 

também promovem ações de levar conhecimentos sobre a internacionalização para as 

Unidades Acadêmicas através de palestras, seminários, reuniões e outros eventos 

significativos da esfera política educacional da IFES, dentro e fora do Campus do Fundão. 

Eles ainda gerenciam programas de mobilidade acadêmica estudantil, além de recepcionar 

delegações estrangeiras. E ainda, elaboram editais para as chamadas e as divulgam nos sites; 

abrem processos e analisam documentos necessários para intercâmbios; emitem documentos, 

declarações e outros que se fizerem necessário junto à Polícia Federal para agilizar a entrada 

ou a saída de alunos em intercâmbio; homologam documentos oficiais e, por fim, direcionam 

os alunos para as unidades acadêmicas Sguissardi (2002) já discutia o assunto quanto em seus 

estudos a teoria do capital humano.  

 Nota-se, portanto, que as atividades são de grande relevância e especificidade que os 

servidores técnicos administrativos da UFRJ que atuam nos setores de RIs. Por isso, deve-se 

ter um “olhar” mais atento para esse grupo focal. 

  

4.4.4.1 Programas de capacitação e qualificação 

 

Embora a IFES apresente um quadro de programas de desenvolvimento variado, nota-

se que os servidores TAEs em atividades profissionais em setores de relações internacionais 

da IFES encontram-se em situação de vulnerabilidade no que diz respeito ás ações de 

desenvolvimento profissional. Isso se justifica pelo desconhecimento das atividades 

desenvolvidas em setores de RI e na inobservância das necessidades desse grupo de 

servidores. 

De acordo com os cursos oferecidos e as necessidades dos servidores Técnicos 

administrativos em atividades de relações internacionais da IFES, há uma lacuna enorme, já 

reconhecida pela PR-4. Para Cesar (2012) existe uma lacuna entre as reais necessidades 

profissionais TAEs ao que realmente vem sendo a eles oferecido pela IFES. 

Ao aplicar os questionários e as entrevistas e ao compará-las com o que vem 

acontecendo em termos de desenvolvimento, podemos concluir o que afirmou Cesar (2012) 

que pontua que as IES contam com um grande número de servidores altamente qualificados, 

porém pouco aproveitados. Durante a pesquisa de campo, foram observados servidores com 

doutorado desenvolvendo função incompatível com o seu grau de instrução. Contudo, esse 

comportamento de buscar maior grau de instrução é incentivado pelo PCCTAE, que paga uma 

gratificação para servidores com qualificação maior do que a exigida para o cargo. Mas 
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notamos que a IFES não aproveita adequadamente esse quadro funcional qualificado nem 

desenvolve ações frente às novas demandas trazidas pelo processo de internacionalização e 

institucionalização das ações, para Cesar (2012) As IFES possuem um quadro de pessoal 

altamente qualificado, mas ainda pouco capacitados. Bianch (2013) apresenta a falta de 

motivação no trabalho. Castel (1998) apresenta a metamorfose no trabalho. Já para os autores 

Cavalcante e Silva (2011) apresentam a auto eficácia dos TAEs, e por fim, Cavalcante e 

Oliveira (2012) desenvolvimento das competências gerenciais. 

Observou-se, assim, que as atividades dos servidores TAEs de RI, conforme o quadro 

4 e as necessidades deles, dispostas no quadro 5, não são atendidas pela IFES. A UFRJ deve 

gradativamente ampliar suas ações em prol de atender às necessidades profissionais desses 

servidores, por meio de ações mais integradas (OLIVEIRA, 2011).  

Atualmente, a IFES oferece cursos de línguas, entre elas: francês, inglês, espanhol e 

português instrumental. Segundo o grupo respondente dos questionários, os cursos não 

atendem ás necessidades de relações internacionais, pois são cursos intermitentes, cujos 

objetivos são de certificação. As necessidades dos servidores seriam melhor atendidas se 

houvesse cursos somente para servidores que apresentam a mesma necessidade conforme 

preceituam os autores entre eles: Magalhães et al,.(2010); Cesar, (2012);CGRIFES, (2012) e 

Guimarães (2012).  

Durante toda a pesquisa, observou-se também nas entrevistas com gestores docentes e 

gestores de relações internacionais da carreira de técnico administrativo, a necessidade de 

aplicar cursos de inglês de forma rápida e eficaz torna-se uma estratégia para as ações de 

internacionalização da IFES. Esses questionamentos foram apresentados por Cesar, 2012, e 

evidenciam a lacuna pelo autor apresentada, correspondente ao qual ele chama de 

desalinhamento entre PDI e PCCTAE e as realidades da IFES. Além de Cesar (2012) 

corroboram com esse pensamento os autores Pereira e Silva (2002). Além desses, outros 

autores afirmam que: desenvolver as competências individuais do servidor, também conduz à 

uma boa gestão, conclui Guimarães (2012).   
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5. CONCLUSÕES 

 

A presente pesquisa buscou responder ao seguinte questionamento: “Como o processo 

de internacionalização da Universidade Federal do Rio de Janeiro impacta os programas de 

capacitação e qualificação dos servidores técnicos administrativos em educação (TAEs)?”  

Constatamos através de documentos institucionais, de questionários realizados com os 

servidores técnico administrativos em educação e de entrevistas com os gestores de relações 

internacionais, que o processo de internacionalização da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro passa por uma fase de estruturação institucional e organizacional de forma a implantar 

um sistema unificado para internacionalização, tanto da Graduação quanto da Pós-Graduação, 

com o objetivo de implantar um sistema de internacionalização institucionalizada, seguindo o 

modelo inclusivo (voltado para alunos do curso de graduação) e menos mercantilizado 

conforme apresenta Celano e Guedes (2014) ao concluírem que devemos seguir nosso próprio 

modelo de educação.  

Na pesquisa de campo ficou evidenciada a necessidade de ações integradas, a fim de 

promover o incentivo dos TAEs a buscarem a capacitação e a qualificação dentro da UFRJ 

extinguindo, assim, a lacuna deixada pela exclusão desse grupo de servidores que não têm 

suas necessidades profissionais consideradas satisfatórias. Entre tais ações, é possível aponta a 

necessidade de: melhorias nas políticas de desenvolvimento profissional, nas estruturas 

organizacionais e a criação de um programa próprio para promover o desenvolvimento 

profissional mais adequado para esse grupo de servidores. Para os estudos de Stallivieri 

(2004) que apresentou a necessidade de profissionais com maior capacidade e desempenho 

profissional e alto conhecimento tecnológico.  

Uma questão relevante evidenciada durante a pesquisa em relação à falta de uma 

política de desenvolvimento profissional dos TAEs integrada às necessidades específicas que 

envolvem atividades de relações internacionais foi apontada pelos participantes como um 

aspecto negativo que gera frustração para os servidores e atrasa o processo de 

internacionalização da UFRJ. 

Foram apontados também alguns cursos específicos como sugestão de opção para os 

TAEs, no sentido de oferecer, de forma mais adequada, a capacitação necessária. Observa-se 

uma crescente demanda de atividades nos setores de relações internacionais, o que leva a uma 

urgência em “olhar” para esses servidores com mais atenção, visto que as funções são 

desenvolvidas e resolvidas conforme as demandas sendo estas as mais diversas e adversas 
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possíveis. Os estudos de Justino (2009) pontua que há uma real necessidade nas IFES para 

que seja desenvolvidos e oferecidos aos TAEs melhores programas de capacitação, que lhes 

permitam desenvolver novas habilidades conforme as novas demandas.  

A UFRJ hoje ocupa o 3º lugar no ranking da Quacquerelli Simonds Pet Ltda (QS). 

Para alguns, isso se mostrou motivo de orgulho. Para outros, motivo de preocupação. Manter-

se no ranking é uma das metas da universidade; mas promover uma internacionalização 

saudável se apresentou como um objetivo mais relevante. Segundo Santos (2010) as IEs 

devem evitar ações que são voltadas para atender as novas demandas mercadológicas. Entre 

tais demandas, o autor cita o reconhecimento internacional.  

No que se refere aos servidores técnicos administrativos com atividades de relações 

internacionais, a pesquisa concluiu que não há nenhum tipo de treinamento por parte da IFES 

para esses servidores. O que existem são cursos de treinamentos gerais, mas nenhum deles foi 

especificamente pensado para desenvolver os servidores desses setores. Os cursos que mais se 

aproximam das necessidades desses servidores são os de idiomas. Contudo, são cursos 

demorados e muito pouco voltados para o trabalho. Para Cesar (2012) este fato se constitui na 

grande lacuna que existe nos programas de desenvolvimento profissional IFES.  

Encontramos um coordenador de relações internacionais de carreira administrativa 

com vasta experiência no assunto que treina seu pessoal de RI e leva suas experiências para as 

outras Unidades da IFES, inclusive para fora da Instituição. E assim promover a 

internacionalização em casa, conforme apresenta Laus (2012).  

Quanto à qualificação profissional, constatou-se a existência de servidores altamente 

qualificados, mas essa qualificação não foi oferecida pela IFES. Muitos servidores já 

ingressaram na universidade oriundos de concursos e com um bom nível de escolaridade. 

Encontramos nos setores participantes da pesquisa servidores com graduação, especialização, 

mestrado e doutorado. Porém, todos recebem salários de nível técnico. A IFES beneficia 

através do pagamento de gratificação os servidores que obtêm qualificação superior à exigida 

ao cargo. Neste contexto, apresenta os estudos de Sguissard (2002) que fala sobre a teoria do 

capital humano, como vantagem competitiva.  

Quanto ao perfil profissional, observou-se que não existe um perfil pré-estabelecido. 

Estabelece-se esse perfil no momento de se elaborar o edital para um determinado concurso, 

no qual se definem as qualificações desejadas e em conformidade com a solicitação de cada 

setor ou Unidade da IFES. Para Dias Sobrinho (2005), há um novo perfil profissional exigido 

pelo mercado. O novo profissional deve ser capaz de desenvolver novas habilidades e ser 
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flexível para se adequar as novas realidades. Corrobora com esse pensamento o autor Harvey 

(1989), que apresenta esse tema como sendo a condição pós-moderna. 

Quanto ao observado no SCRI, pode-se afirmar que é um setor com grandes 

dificuldades de pessoal com enormes problemas estruturais e ainda, apenas, com uma 

promessa de orçamento próprio. Ocupa atualmente uma sala dentro do Gabinete do Reitor e 

não possui local adequado para receber delegações estrangeiras. O grupo que trabalha nesse 

setor é formado apenas por pessoal técnico administrativo, incluindo o coordenador do SCRI. 

Contudo, atualmente encontra-se lotado nesse setor o Docente Coordenador geral do 

Programa Ciências sem Fronteiras. Com isso, ficam evidenciados os apontamentos de Santos 

(2010) entre eles o sucateamento das universidades.  

Em relação à PR-4, não nos causou surpresa encontrar gestores de pessoal que 

desconhecem totalmente que a IFES está se internacionalizando. Tais gestores não 

demonstraram conhecimento da existência de um setor de Relações Internacionais, embora 

ambos os setores estejam no mesmo prédio. Demonstraram também total desconhecimento 

tanto das atividades quanto das necessidades de desenvolvimento profissional desses 

servidores. Contudo, encontramos um Pró-Reitor que demonstrou algum conhecimento e até 

mesmo entrosamento com o Setor de RI da UFRJ. Esse profissional reconhece e assume a 

lacuna existente entre as ações de capacitação oferecidas pela IFES e as necessidades dos 

servidores de setores de RI, já anteriormente citada por Cesar (2012) nos critérios de análises. 

Com base nos resultados obtidos, podemos considerar que a pergunta da pesquisa foi 

respondida, ou seja, que a internacionalização da UFRJ acontece e impacta diretamente as 

atividades de servidores técnicos administrativos em educação que desenvolvem atividades 

profissionais em setores de Relações Internacionais da IFES. Em linhas gerais, o impacto se 

materializa negativamente, através da ausência de ações de desenvolvimento profissional mais 

adequando Consideramos também respondida a questão que se refere a PR-4 responde a essa 

nova realidade, no sentido de pensar as ações de desenvolvimento profissional e de 

capacitação buscando um alinhamento entre PDI, PDIi e PCCTAE. Ou seja, os resultados 

indicam que a internacionalização da UFRJ ainda não é vista como uma prioridade e muito 

menos as necessidades que envolvem as atividades de relações internacionais o 

são.Obviamente, conforme apresentado, não foi possível delimitar a fronteira pertinente à 

dimensão das necessidades dos TAEs, devido à complexidade inerente às especificidades do 

tema.  

O estudo conclui que os servidores TAEs que desenvolvem atividades de relações 

internacionais são considerados como um dos pontos-chave para alcançar as metas de padrão 
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de IFES internacionais. Caso contrário, todos os esforços dos docentes que desenvolvem 

relações internacionais ficam duplamente travados. Por isso há uma grande urgência em 

desenvolver ações voltadas para capacitar os servidores para essa tarefa. Tal apontamento foi 

observado por todos os participantes desta pesquisa. 

Para finalizar este estudo apresenta-se uma reflexão sobre como a IFES deve pensar 

suas políticas de programas de desenvolvimento profissional. As ações de capacitação e 

qualificação precisam ser entendidas como benefícios necessários para cada servidor, de 

forma que, somando-se aos esforços conjuntos, permita-se um bom desempenho profissional 

nas tarefas e atividades executadas por eles. Seria possível, desta forma, melhorar o nível do 

serviço prestado para a comunidade acadêmica da instituição da qual faz parte.  

O presente estudo, também observou a existência de uma proposta por parte do 

pessoal de coordenação de relações internacionais da IFES, para desenvolver programas 

próprios de capacitação de pessoal técnico administrativo uma vez que seus desempenhos 

refletem-se nos alunos internos e externos, nos professores, nos pesquisadores e nos próprios 

gestores de relações internacionais.Contudo deixamos essas questões em aberto para futuras 

pesquisas, visto que o tema aqui tratado é complexo, extenso e bastante interessante.     
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Questionário 

 

UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO - PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY 

ESCOLA DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

Questionário 

Local:  

Respondentes: Servidores Técnico-administrativos em Educação. 

Data:___/___/___ 

Perfil do servidor respondente:  

(a) escolaridade.  

( ) Intermediário ( ) Graduação (  )Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado ( )Pós-

Doutorado  

(b) tempo de serviço na UFRJ.  

( ) 1 a 5 anos ( ) 5 a 10 anos ( ) 10 a 15 anos ( ) 15 a 20 anos ( )20 a 25 anos ( ) acima de 25 

anos  

(c) tempo de serviço no seu local de exercício. 

( ) meses  ( )anos 

1. Você identifica algum aumento dê carga de trabalho nos últimos anos?  

(  ) sim   (  ) não 

1.(a) Com qual intensidade? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Você se sente motivado para desenvolver suas atividades profissionais? 

(  ) sim   ( ) não 

 

2.(a) Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Você é bem recompensado para desenvolver suas atividades profissionais? 

 

(  ) sim   (  ) não 

 

3. (a) Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Como você classifica o apoio dado pela Instituição para o servidor se capacitar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5. Classifique as ações da Instituição para promover o desenvolvimento profissional dos 

servidores técnico-administrativos. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5.(a) Poderia dar um exemplo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

6. Como você avalia a qualidade do seu atendimento ao público? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Você acha que houve aumento do nível de exigência profissional frente às novas 

demandas?  

( ) sim   (  ) não 

  

7. (a) Poderia dar um exemplo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Você acha que a área de treinamento e desenvolvimento da Instituição atende as 

novas demandas? 

( ) sim ( ) não 

 

8.(a) Como? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Você participou de treinamento nos últimos anos? 

( ) sim   (  ) não  

 

9.(a) Se a resposta for sim, de qual? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Você avalia que o treinamento proporcionou alguma vantagem pecuniária? 

( ) sim    ( ) não  

 

10.(a) Isso foi satisfatório? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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11. Qual é o impacto do processo de internacionalização da Instituição nas suas 

atividades profissionais? 

( ) positivo    ( ) negativo 

 

11.(a) Poderia dar algum exemplo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Dentre as novas demandas, como as descritas abaixo, qual (is) tem maior impacto no 

seu dia a dia? Marque quantas forem necessárias. 

( ) Acordo acadêmico internacional  

( ) Atendimento de aluno estrangeiro 

( ) Atendimento à IES estrangeira 

( ) Palestra dentro da Instituição 

( ) Palestra em outras Unidades/Instituição e /ou Estados 

( ) Gerenciar o programa de mobilidade estudantil  

( ) Recepção de delegação estrangeira 

( ) Elaboração de chamada para intercâmbio 

( ) Contato telefônico e /ou e-mail à IES estrangeira 

( ) Divulgação de abertura de chamada no site  

( ) Análise de documentos para intercâmbio 

( ) Homologação de documentos 

( ) Encaminhamento/acompanhamento em intercâmbio de alunos nacionais ou estrangeiros 

( ) Orientar pessoal de IES estrangeiras na divulgação de oportunidades de vagas 

( ) Participar de reuniões, recepções e outros eventos significativos da esfera política e 

educacional 

( ) Outros: 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13. Se você identifica novas demandas vinculadas à internacionalização, para quais delas 

houve treinamento oferecido pela Instituição? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14. Quais seriam, em sua opinião, as áreas que requerem treinamento por parte da 

Instituição frente às novas demandas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista PR-1 

 

UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO - UNIGRANRIO 

Programa de Pós-Graduação em Administração – PPGA 

 

Roteiro de Entrevista  

 

Pró-reitoria de Graduação  

Data e horário da entrevista  

Período de gestão 

1- Há uma política formal de internacionalização da UFRJ como um todo? Se afirmativo, qual 

é a política e onde posso consultá-la?  

2- Como se deu a definição dessa política?  

3 - A internacionalização do ensino superior é uma prioridade na UFRJ?  

4 - Qual é o papel da PR-1 na implementação da política de internacionalização?  

5 - Quais são as principais razões que têm levado a UFRJ a se internacionalizar?  

6- Quais dessas ações têm sido mais bem sucedidas? Por quê?  

7- O processo de internacionalização dá-se de maneira diferente entre a graduação e a pós-

graduação? Como? Por quê?  

8 - Como avalia o processo de internacionalização da UFRJ?  

9 - Qual é o papel da PR-1 na formulação da política de internacionalização da UFRJ?  

10- Quais são os principais catalisadores do processo de internacionalização da UFRJ 

(professores, pesquisadores, estudantes ou a própria administração da universidade)?  

11- Há alguma resistência ao processo de internacionalização? Se afirmativo, qual é a 

origem? (Estudantes, professores e/ou administradores). Quais os principais obstáculos? 

12- Em sua opinião, quais são os principais benefícios da internacionalização para a UFRJ?  

13 - Em sua opinião, quais são os principais riscos da internacionalização para a UFRJ?  

14- Como avalia o papel dos órgãos de governo tais como o MEC, a Capes, o MCT, o CNPq 

e a Finep e de outros organismos - internacionais (Banco Mundial, OMC, OCDE, Unesco, 

entre outros) para o processo de internacionalização da UFRJ?  
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APÊNDICE C – Roteiro de Entrevista PR-2 

 

UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO - UNIGRANRIO 

Programa de Pós-Graduação em Administração – PPGA 

 

Roteiro de Entrevista  
 

Pró-reitoria de Pós-graduação  

Data  

Tempo no cargo 

 

1 - Como avalia a internacionalização da UFRJ?  

2 - Qual é o papel da PR-2 na formulação da política de internacionalização da UFRJ?  

3 - Quais são as prioridades em termos de internacionalização da pós-graduação?  

4- Quais são os principais catalisadores do processo de internacionalização da UFRJ 

(professores, pesquisadores, estudantes ou os técnico-administrativos)?  

5-Há alguma resistência ao processo de internacionalização? Se sim, de onde vem? 

(Estudantes, professores e/ou dos técnicos-administrativos).  

6- Quais os dois principais obstáculos enfrentados pela UFRJ no que diz respeito à 

internacionalização? .  

7 - Em sua opinião, quais são os principais benefícios da internacionalização da UFRJ?  

8-Em sua opinião, quais são os principais riscos da internacionalização da UFRJ?  

09- Como avalia o papel dos órgãos de governo como o MEC, a Capes, o MCT, o CNPq e a 

Finep e de outros organismos - internacionais (Banco Mundial, OMC, OCDE, Unesco, entre 

outros) e/ou estaduais para o processo de internacionalização da UFRJ?  

10 - Quais instituições ou organismos (nível estadual, nacional e/ou internacional) têm 

apoiado as ações de internacionalização da UFRJ?  

11- Há uma política formal de internacionalização da UFRJ como um todo? Se sim, qual é 

essa política e onde é possível consultá-la?  

12- Como se deu o processo de definição de tal política?  

13 - A internacionalização do ensino superior é uma prioridade na UFRJ?  

14 - Qual é o papel da PR-2 na implementação da política de internacionalização?  

15- Em sua opinião, quais outros fatores têm estimulado a internacionalização da UFRJ? 
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APÊNDICE D – Roteiro de Entrevista PR-4 

 

 UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO - UNIGRANRIO 

Programa de Pós-Graduação em Administração – PPGA 

 

Roteiro de Entrevista 

Pró-reitora de Pessoal/PR-4. 

Período de gestão:  

Data da resposta:  

  

1-Como o Senhor (a) avalia o processo de internacionalização da UFRJ?  

2- Há uma política formal na UFRJ de treinamento e de desenvolvimento que capacite os 

técnicos administrativos envolvidos com atividades de relações internacionais da UFRJ? Se 

afirmativo, quais são as suas principais diretrizes? Ela está registrada em qual documento? 

Pode ser consultado?  

3- Qual o papel da PR-4 na definição dessa política? Quando foi definida? Quais os 

setores/agentes envolvidos?  

4- A política de internacionalização representa uma prioridade para a UFRJ? Por quê?  

5-Estão sendo desenvolvidas ações para estimular o corpo técnico-administrativo a participar 

de programas de qualificação e capacitação que contribuam com o processo de 

internacionalização? Quais? 

6- Em sua opinião, quais outros fatores têm estimulado a capacitação dos técnicos 

administrativos da UFRJ?  

7-Em sua opinião, quais são os principais benefícios para os técnicos administrativos 

buscarem se capacitar? Por quê? 

8-Como os técnicos administrativos são avaliados pela PR-4? Quem determina os critérios de 

avaliação?  

9-Existem programas de apoio, em nível nacional e/ou internacional, para capacitar os 

técnicos administrativos que desenvolvam atividades de relações internacionais? Quais?  

10- Quais são as principais atividades que o servidor técnico-administrativo lotado em setores 

de RI desenvolve para a internacionalização da UFRJ?  

11-Em sua opinião o servidor técnico-administrativo pode ser um agente catalisador no 

processo de internacionalização da UFRJ?  

12-É possível identificar os efeitos/impactos da internacionalização da IFES no aumento da 

demanda interna de trabalho dos servidores TAE dessa IFES?  

13- Em sua gestão, como é definido o perfil profissional do servidor desejável para a UFRJ?  
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14 - A UFRJ capta recursos nacionais e /ou internacionais para o envio de técnicos 

administrativos se capacitarem no exterior?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

 

APÊNDICE E – Roteiro de Entrevista SCRI 

 

UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO-UNIGRARIO 

Programa de Pós-Graduação em Administração-PPGA 

 

Roteiro de Entrevista 

Data e horário 

  

1- O Sr. poderia relatar a respeito do surgimento e da evolução do SCRI?.  

2-Quais são os principais objetivos do SCRI desde sua criação?  

3 - O SCRI tinha orçamento próprio para a realização de suas atividades? (Se afirmativo, qual 

montante?)  

4- O SCRI captava recursos externos durante a sua gestão?  

5- Qual é o papel do SCRI na formulação da política de internacionalização da UFRJ?  

6 - Como o Sr. avalia o processo de internacionalização da UFRJ?  

7- A internacionalização do ensino superior é uma prioridade na UFRJ?  

8 - Quais são as principais razões que têm levado a UFRJ a se internacionalizar?  

9 - Quais dessas ações foram mais privilegiadas no processo de internacionalização da UFRJ 

durante sua gestão?  

10 - O processo de internacionalização se dá de maneira diferente entre a graduação e a pós-

graduação? Como? Por quê?  

11 - Quais os principais obstáculos enfrentados pela UFRJ no que diz respeito à 

internacionalização?  

12 - Quais são os principais riscos da internacionalização?  

13- Como avalia o papel dos órgãos de governo como o MEC, a Capes, o MCT, CNPq e a 

Finep e de outros organismos internacionais (Banco Mundial, OMC, OCDE, Unesco) para o 

processo de internacionalização da UFRJ?  

14- A UFRJ possui contratos de pesquisa e serviços com empresas e/ou instituições 

estrangeiras? Se afirmativo, desde quando?  

15- Quantos foram firmados durante a sua gestão?  
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APÊNDICE F – Roteiro de Entrevista Fundador do SCRI 

 

UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO-UNIGRARIO 

Programa de Pós-Graduação em Administração – PPGA 

 

Roteiro de Entrevista 

Período no cargo 

Data e horário  

 

1. Como se deu o processo de internacionalização da UFRJ? Houve discussão e participação da 

comunidade acadêmica de todas as Unidades? 

2. A proposta inicial apresentada foi aprovada no Conselho Universitário? Houve resistência?  

3. A proposta atendeu às expectativas da comunidade acadêmica? 

4. Qual a expectativa da UFRJ em termos de expandir as RI? 

5. Neste processo, quais elementos são considerados mais relevantes? 

6. Quais merecem ser mudados? 

7. Qual modelo serviria de referência para a expansão?  

8. Em sua opinião, qual o perfil de servidor técnico-administrativo necessário essencial para 

desenvolver atividades de RI?  

9. Quais aspectos não podem deixar de ser considerados na nova expansão? 

10.  Em sua opinião, o Setor de RI da UFRJ é negligenciado na agenda de desenvolvimento de 

pessoal? 

11. Quais os principais impactos da ausência de pessoal qualificado para atingir as metas da 

internacionalização da UFRJ? 

12. Você como atual Coordenador de RI e TAE se sente sobrecarregado frente ao processo da 

internacionalização da UFRJ? 

13. Você foi treinado para desenvolver as atividades de RI? Se afirmativo, onde e como? 

14. Como seu pessoal é treinado? 

15. Você encontra apoio da PR-4 para o treinamento do seu pessoal? 


