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RESUMO 

 

Por ano, é crescente o número de publicações realizadas sobre a internacionalização em 
instituições de ensino superior. Este dado, apresentado nessa tese, nos faz compreender a 
complexidade envolvida e perceber que em se tratando de um mundo globalizado, com 
políticas e conexões internacionais densas, há muito ainda o que se estudar e desenvolver para 
haver efetividade em tudo que se projeta para a área. Os setores de relações internacionais, 
nas instituições em que eles existem, apresentam disparidades quanto as suas estruturas, 
recursos e equipe dedicada. Seus gestores são quase que em sua totalidade indicados de forma 
política, construindo sua trajetória e conhecimentos de gestão da internacionalização 
institucional na prática. Eles ainda carregam, a imagem de que ocupam sua atividade viajando 
e realizam poucas ações, o que gera uma demora em fazer a comunidade acadêmica creditar 
confiabilidade a suas práticas. Somado a isso, é recorrente a descontinuidade do processo de 
internacionalização pela rotatividade e relação política que exercem. Diante desse contexto, 
esta tese firma o objetivo de estabelecer estratégias empreendedoras para a 
internacionalização em instituições de ensino superior brasileiras. Para este fim, a pesquisa 
tem como pergunta: como os processos de internacionalização em instituições de ensino 
superior brasileiras podem ser empreendedores? A pesquisa percorreu cinco etapas para 
chegar as suas conclusões: iniciou explorando o referencial teórico, fazendo uso dos métodos 
de revisão integrativa e narrativa, abordando os conceitos de internacionalização no ensino 
superior, empreendedorismo no ensino superior e ensino superior brasileiro. Realizou coleta 
de dados com um estudo multicasos, com pesquisa documental e com entrevista 
semiestruturada com sujeitos da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC e do Instituto 
Federal de Santa Catarina – IFSC. A análise dos dados foi realizada usando o método da 
análise de conteúdo, ela possui duas categorias principais (internacionalização como 
estratégia das IES e internacionalização como um processo empreendedor) e oito 
subcategorias (gestão de relações internacionais atuando em nível estratégico, estratégias de 
comunicação, cultura de internacionalização das IES, capacitação dos atores da 
internacionalização, financiamento da internacionalização, a internacionalização projetando as 
IES no cenário mundial, evidências de sucesso nos processos de internacionalização das IES e 
aspectos restritivos nos processos de internacionalização das IES). O confronto da base 
conceitual com a análise dos dados coletados, deram suporte a criação de trinta e seis 
estratégias, distribuídas em oito eixos estratégicos (comunicação, cultura, capacitação, 
financiamento, políticas, currículo, colaboração e gestão). As estratégias elaboradas passaram 
pela validação de especialistas conceituados nos campos teórico e prático da 
internacionalização do ensino superior e os resultados da validação analisados. Por último as 
estratégias empreendedoras para a internacionalização em instituições de ensino superior 
brasileiras foram estabelecidas. A tese concluiu que é possível aliar internacionalização e 
empreendedorismo no ensino superior, considerando as estratégias distribuídas nos oito eixos 
estratégicos. 
 
Palavras-chave: Internacionalização. Internacionalização do ensino superior. 
Empreendedorismo no ensino superior. Estratégias de internacionalização. Ensino superior. 
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ABSTRACT 

 

Every year, the number of publications on internationalization in higher education institutions 
is increasing. This data, presented in this thesis, makes us understand the complexity involved 
and realize that in the case of a globalized world, with dense international policies and 
connections, there is still a lot to study and develop in order to be effective in everything that 
is projected for the area. The international relations sectors, in the institutions in which they 
exist, present disparities in terms of their structures, resources and dedicated team. Its 
managers are almost entirely politically appointed, building their trajectory and knowledge of 
managing institutional internationalization in practice. They still carry the image that they 
occupy their activity while traveling and carry out few actions, which creates a delay in 
making the academic community credit their practices with reliability. In addition, there is a 
recurrence of the discontinuity of the internationalization process due to the turnover and 
political relationship they exercise. Given this context, this thesis establishes the objective of 
establishing entrepreneurial strategies for internationalization in Brazilian higher education 
institutions. To this end, the research asks: how can the processes of internationalization in 
Brazilian higher education institutions be entrepreneurs? The research went through five 
stages to reach its conclusions: it started exploring the theoretical framework, making use of 
the methods of integrative and narrative review, addressing the concepts of 
internationalization in higher education, entrepreneurship in higher education and Brazilian 
higher education. He performed data collection with a multi-case study, with documentary 
research and with a semi-structured interview with subjects from the Federal University of 
Santa Catarina - UFSC and the Federal Institute of Santa Catarina - IFSC. Data analysis was 
carried out using the content analysis method, it has two main categories (internationalization 
as a HEI strategy and internationalization as an entrepreneurial process) and eight 
subcategories (international relations management acting at a strategic level, communication 
strategies, culture internationalization of HEIs, training of internationalization actors, 
financing internationalization, internationalization projecting HEIs on the world stage, 
evidence of success in the internationalization processes of HEIs and restrictive aspects in the 
internationalization processes of HEIs). The comparison of the conceptual basis with the 
analysis of the collected data, supported the creation of thirty-six strategies, distributed in 
eight strategic axes (communication, culture, training, financing, policies, curriculum, 
collaboration and management). The strategies developed went through the validation of 
renowned specialists in the theoretical and practical fields of the internationalization of higher 
education and the results of the validation analyzed. Finally, entrepreneurial strategies for 
internationalization in Brazilian higher education institutions were established. The thesis 
concluded that it is possible to combine internationalization and entrepreneurship in higher 
education, considering the strategies distributed in the eight strategic axes. 
 
Keywords: Internationalization. Internationalization of higher education. Entrepreneurship in 
higher education. Internationalization strategies. Higher education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A dinâmica que envolve os mais diversos tipos de instituições de ensino superior no 

Brasil e no Mundo, pode passar despercebida aos olhos daqueles que não passaram por elas 

ou os que talvez não se deixaram envolver por elas. Altamente vivaz essas instituições são 

reflexo de suas histórias e constantes renovações, grandes cérebros que produzem, armazenam 

e disseminam os conhecimentos do mundo, nos últimos séculos. 

Para além das estruturas físicas, burocracias, mídias, microfones, quadros verdes ou 

brancos, data shows, essas instituições são feitas de pessoas. E é por meio das pessoas que a 

instituição universitária conta diariamente as suas histórias, por meio delas que ela se doa e 

está sempre recebendo mais, por isso não se basta, é orgânica, necessita ser alimentada para 

poder alimentar uma infinidade de cérebros em construção, que estão se preparando para lidar 

com destinos, fazer seus destinos. Elas pertencem e estão abertas a todos que procuram 

conhecimento, seja ele novo, velho, científico, inovativo, abstrato, concreto ou, das mais 

variadas formas, conceitos, entendimentos e diálogos. Por isso, quando se entra no campo dos 

estudos sobre instituições de ensino superior, é imprescindível conhecê-las, saber de suas 

dinâmicas, seus formatos, suas peculiaridades. 

As universidades vivem uma dialética de mudança e preservação, ambas entrelaçadas 

de forma, hora mais autônomas, hora mais interligadas. Enraízam-se nas mais diversas 

práticas, fazendo movimentos de construir e desconstruir conexões, avançar e estagnar ao 

longo do tempo, garantindo o bom funcionamento da sociedade. Esse paradoxo que habita as 

instituições de ensino superior, é reflexo do que é vivenciado nas sociedades, é a “destruição 

criativa”, o “desequilíbrio dinâmico”, postulados por Schumpeter para caracterizar essa 

natureza que permite estabilidade (TAKEUCHI; NONAKA, 2008). 

A gênese das organizações, especialmente das organizações de ensino superior, está 

direcionada ao desenvolvimento contínuo. 
 

Na origem da universidade estava a transição da humanidade de uma etapa para 
outra: da vida rural para a vida urbana, do pensamento dogmático para o 
racionalismo, do mundo eterno e espiritual para o mundo temporal e terreno, da 
Idade Média para a Renascença. A Universidade é a filha da transição e elemento de 
novos tempos e de novo paradigma (BUARQUE, 1994, p.21). 
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Suas marcas podem ser sentidas desde as pequenas comunidades ao seu redor até 

outras cidades e países, cruzar ruas, pontes, rios, mares, continentes. Mas assim como toda 

organização, especialmente as de caráter público, sofrem severas críticas de um lado, pautadas 

por uma visão de serem estas, ineficientes, ultrapassadas, verdadeiras ilhas do conhecimento, 

e por outro lado vistas como centros fundamentais para o desenvolvimento do ser humano, da 

ciência, da tecnologia que dá suporte a sociedade (MELO, 2002). 

Essa organicidade das instituições de ensino superior ocorre dada a sua imersão em 

meio a sociedade em constantes transformações, a desencadeada mais recentemente, a 

globalização, promoveu mudanças no cenário mundial a partir do início da década de 1990, 

transformando aspectos sociais, econômicos, científicos, políticos e tecnológicos.  

Houve uma expansão do alcance e do potencial dos países para além de suas 

dimensões territoriais, permitindo um crescente acesso a um vasto e complexo campo de 

transações, relações, inovações e conhecimentos, principalmente voltados para a ampliação da 

competitividade e produtividade de países e empresas.  

A necessidade de se repensar e as consequências advindas do impacto causado, 

ampliando a concorrência, promovendo a procura por inovações na produção de bens e de 

serviços, fez emergir uma sociedade calcada no conhecimento, a Sociedade do Conhecimento 

(Drucker, 1997). Drucker, ao descrever a sociedade do conhecimento, colocou o 

conhecimento como peça central, atribuindo a profissionais do conhecimento a dominância da 

força de trabalho. Segundo o autor, as três principais características da sociedade do 

conhecimento seriam: desconstrução das fronteiras, mobilidade ascendente o sucesso ou 

fracasso dependeria exclusivamente de cada indivíduo, pois qualquer um pode adquirir os 

“meios de produção”, ou seja, o conhecimento necessário para o emprego (Drucker, 2001).   

Uma sociedade pautada em conhecimento, “onde o conhecimento é um recurso 

flexível, fluido, sempre em expansão e em mudança” (Hargreaves, 2003, p. 33), deixa para 

trás as amarras da produção braçal focada no poder instituído pelo capital financeiro de fonte 

industrial. O desafio gerado impulsionou a exploração de processos criativos, novas práticas 

de mercado, e um mundo mais aberto a lhe dar com o poder da mente humana.  

Para tanto, passou a se especular por pessoas com capacidades cujo perfil foi se 

alinhando ao do empreendedor. O empreendedor se constituiu enquanto figura importante 

nesse contexto, a inserção do empreendedorismo na formação de profissionais em instituições 

de ensino, permite que competências empreendedoras sejam adquiridas (LAPOLLI; ROSA; 

FRANZONI, 2009). O empreendedorismo, apesar de conhecido de outras décadas, ganhou 
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destaque nessa nova sociedade, passando a contribuir na quebra de paradigmas 

organizacionais. 

As tecnologias de informação e comunicação vêm se construindo e transformando a 

partir de visões empreendedoras, por meio delas novas conexões, mercados e negócios foram 

surgindo e o espaço científico e tecnológico, próprio das universidades brasileiras, vem sendo 

fundamental para essa evolução. Nas instituições de ensino superior o empreendedorismo 

passou a ser melhor estudado, conceituado, praticado e ensinado, elas viraram campo fértil 

para formação do empreendedor, favorecendo uma comunicação mais ampla com a 

sociedade. 

Da mesma forma que o empreendedorismo, a internacionalização ganha destaque em 

tempos de globalização, também passando a ser mais estudado e cada vez mais se fazendo 

presente, especialmente em grandes instituições.  

Apesar da globalização e da internacionalização estarem relacionadas, elas são coisas 

distintas. Enquanto a globalização diz respeito ao contexto econômico e acadêmico que fazem 

parte da realidade do nosso século, a internacionalização inclui as políticas e práticas adotadas 

por sistemas e instituições acadêmicas para lidar com o ambiente acadêmico global 

(ALTBACH; KNIGHT, 2007).  

As dimensões internacionais sempre estiveram permeando a pesquisa, o ensino e a 

extensão nas instituições de ensino superior, mas essas dimensões eram em geral 

fragmentadas e implícitas. A crescente globalização combinada com os aspectos trazidos pela 

sociedade do conhecimento criou um contexto para uma abordagem mais estratégica da 

internacionalização no ensino superior (DE WIT, 2020).  

Da mesma forma que o empreendedorismo, a internacionalização se tornou 

fundamental no ensino superior, não é de se estranhar que ambos os temas, vem ganhando 

espaço no contexto das instituições, pois são fruto de inovações, valorizando conexões e 

potencializando o capital humano. Apesar de ainda encontrarem muitas barreiras, 

especialmente no caso brasileiro, eles têm caminhado lado a lado nos corredores das 

universidades, encontrando naqueles que estão dispostos a sair da zona de conforto, reflexões 

para lhe dar com o excesso de burocracia, o sistema muitas vezes engessado e as relações de 

poder institucional que seguram os avanços que a realidade desafia. Nessa teia que reluz 

conectividade, parceria, criação e evolução, esta pesquisa pretende responder: Como os 
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processos de internacionalização em instituições de ensino superior brasileiras podem 
ser empreendedores? 

 

1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 1.1.1 Objetivo Geral 

 

Estabelecer estratégias empreendedoras para o processo de internacionalização em 

instituições de ensino superior brasileiras. 

 

 1.1.2 Objetivos Específicos 
 

a) Identificar conceitos, características e práticas relevantes de internacionalização e 

empreendedorismo em instituições de ensino superior brasileiras; 

b) Compreender as relações entre internacionalização e empreendedorismo no ensino 

superior; 

c) Elaborar estratégias empreendedoras para a internacionalização em instituições de 

ensino superior brasileiras; 

d) Validar as estratégias criadas.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA DA PESQUISA 
 

Com sua essência baseada na interação entre ensino, pesquisa e extensão, as 

universidades possuem, em diversos aspectos, a chave para a economia e a sociedade baseada 

em conhecimento (ZAHARIA; GIBERT, 2005). Mas, sua inserção na sociedade do 

conhecimento gerou desafios decorrentes do novo cenário que a realidade impôs. Dentre os 

desafios que surgiram, está o crescente interesse por uma maior contribuição para o 

desenvolvimento da economia e da sociedade (ETZKOWITZ ET AL., 2008).  

As universidades se abriram para o mundo e deram atenção à transferência e 

compartilhamento de seus resultados de pesquisa (universidades como fontes de transferência 

de tecnologia), ao mesmo tempo, são constantemente solicitadas a serem mais ativas, 

assumindo novos papéis além daqueles considerados tradicionais, ou seja, produtoras de 

conhecimento e formadoras de capital humano. Isso levou a uma evolução de seu status nos 
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contextos global e regional, e gerou um impacto crescente no desenvolvimento das cidades e 

regiões que estão presentes (LAZZERONI; PICCALUGA, 2015).  

Essas mudanças, provocadas pela sociedade do conhecimento e a economia, exigem 

constantemente reconfigurações das universidades e da indústria, cujos interesses e campos se 

fundem hoje mais do que nunca. O ambiente se apresenta cada vez mais incerto, há uma 

crescente demanda por ensino superior empreendedor e internacionalização do ensino e 

pesquisa, transformando esses em motores dominantes de mudança para a universidade. Esses 

fatores geram novas expectativas em relação ao papel da universidade e sua relação com a 

sociedade (ZAHARIA; GIBERT, 2005).  

Nesse contexto, a internacionalização das instituições de ensino superior ganhou 

destaque, compondo eixo de políticas públicas e passando a fazer parte das metas a serem 

idealizadas. Essa dinâmica acontece, pois, com o advento da globalização, o conhecimento 

que até então era restrito e regional, passou a ser encarado de forma abrangente e 

internacional. 

Os anos de 1980 promoveram uma expansão gradativa no uso do termo 

internacionalização, favorecendo o surgimento de inúmeras iniciativas internacionais por 

organizações, governos e universidades (DE WIT, 1999). Após décadas avançando, fica 

evidente a importância que a internacionalização das universidades passou a apresentar no 

cenário da educação mundial, se tornando cada vez mais complexa (KNIGHT, 2008). 

Dessa forma, a procura por boas práticas e resultados se transforma na mola 

propulsora da universidade internacionalizada.   

Esta pesquisa se propõe a desenvolver um estudo para a teoria e a prática de 

internacionalização em instituições de ensino superior brasileiras. Para a teoria, na medida em 

que pretende articular os vários conhecimentos de internacionalização e empreendedorismo 

no âmbito da universidade sob as mesmas estratégias, o que pode agregar a estudos futuros 

que façam uso dos dois temas. Para a prática, uma vez que fornecerá suporte para uma 

compreensão mais abrangente do que é internacionalização da universidade, permitindo que 

gestores, secretarias de cooperação e internacionalização, governos e organizações possam 

contribuir para o desenvolvimento da sociedade. 

 
As universidades representam a principal fonte de geração e disseminação de 
conhecimento e possuem amplo potencial para colocar este conhecimento em uso, 
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de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico e social das regiões onde 
as universidades atuam (SCHMITZ, 2017, p. 34). 

 
Tendo como objetivo estabelecer estratégias empreendedoras para o processo de 

internacionalização em instituições de ensino superior, o estudo permitirá compreender a 

internacionalização e o empreendedorismo no ensino superior de forma a potencializar 

medidas efetivas. As estratégias propostas: a)  tem a intensão de que se promovam a interação 

e o entendimento acerca do que vem a ser a internacionalização e empreendedorismo no 

âmbito do ensino superior entre os vários envolvidos nesse processo e que possuem diferentes 

visões; b)  pretende contribuir para mudanças nos paradigmas existentes nas instituições de 

ensino superior no que se refere ao entendimento das dinâmicas de internacionalização; c)  

poderá permitir aos gestores e envolvidos nos setores de relações internacionais, conhecer os 

mecanismos relacionados à internacionalização e ao empreendedorismo, permitindo assim a 

tomada de decisões mais assertivas; d)  possibilitam aos criadores de políticas públicas, 

conhecer a abrangência e a importância da internacionalização e do empreendedorismo no 

âmbito da ensino superior, de modo a definir estratégias mais adequadas para o 

desenvolvimento econômico e social das regiões, estados e países.  

É esperado, portanto, que ocorra uma ampliação do potencial de internacionalização 

em instituições de ensino superior, seja por meio das decisões que podem ser tomadas a partir 

da compreensão da internacionalização, seja por meio da melhoria dos processos a ela 

relacionados. A compreensão da internacionalização na academia proporciona suporte aos 

envolvidos, possibilitando uma redução dos riscos envolvidos na tomada de decisão.  

 

1.3 ESCOPO DA PESQUISA 

 

O escopo de uma pesquisa determina quais serão os limites ao qual a pesquisa ficará 

circunscrita. Tem a função de esclarecer, de maneira clara e objetiva, o que pertencerá e o que 

não pertencerá a investigação. Da mesma forma que, define o que será focalizado no universo 

de conhecimento disponível sobre o assunto (CERVO et al., 2007). 

Da mesma forma, Repko (2017) trata do escopo e dos parâmetros que deverão ser 

incluídos ou excluídos do estudo. Para o autor, o escopo transforma algo que a princípio é 

amplo, ou que possui múltiplas visões, como é o caso de um estudo interdisciplinar, e 

sintetiza, tornando o estudo mais palpável e com limites bem definidos. 
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As temáticas da internacionalização e do empreendedorismo na universidade 

possuem um vasto campo de estudos, teorias e abordagens, sendo assim, a presente tese 

pretende relacionar internacionalização e empreendedorismo, com a finalidade de aprimorar 

os processos da primeira. Faz parte do escopo desta pesquisa o estudo dos processos já 

existentes de internacionalização e as práticas de empreendedorismo presentes nas IES. Além 

disso, estuda as principais ações empreendedoras que promovem a internacionalização das 

IES brasileiras, visando acelerar os resultados desse processo.  

O estudo está voltado para o campo do ensino superior, apesar dos temas da 

internacionalização e do empreendedorismo possuírem uma importante relação com a 

vertente empresarial.  

Quando se trata do empreendedorismo no ensino superior, o tema da universidade 

empreendedora é o que possui grande número de referências, para a pesquisa, o enfoque dado 

foi nas práticas empreendedoras que ocorrem no ensino superior, não no perfil empreendedor 

da instituição. 

 

1.4 ADERÊNCIA DA PESQUISA AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ENGENHARIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento têm como 

fundamento principal “Promover o ensino, pesquisa e extensão, de forma interdisciplinar, 

sobre o conhecimento como elemento agregador de valor para a sociedade” (EGC, 2017). De 

forma abrangente, a pesquisa em questão está alinhada a essa demanda do programa, na 

medida em que se propõe a potencializar o perfil empreendedor das instituições de ensino 

superior para acelerar sua internacionalização. 

O PPGEGC se organiza em três grandes áreas de concentração, nomeadas Gestão do 

Conhecimento, Engenharia do Conhecimento e Mídia do Conhecimento. Esta pesquisa está 

concentrada na área de Gestão do Conhecimento, que investiga a “utilização do conhecimento 

como fator de produção estratégico no gerenciamento de negócios relacionados à economia 

baseada no conhecimento” (EGC, 2019). 

A área de Gestão do Conhecimento possui três linhas de pesquisa, Teoria e Prática 

em Gestão do Conhecimento, Gestão do Conhecimento da Sustentabilidade e Gestão do 
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Conhecimento, Empreendedorismo e Inovação Tecnológica. A pesquisa está alinhada à 

Gestão do Conhecimento, Empreendedorismo e Inovação Tecnológica que “tem como 

objetivo estudar o comportamento individual frente ao fenômeno de geração de conhecimento 

da sociedade da informação e sua utilização inovadora no aprimoramento do desenvolvimento 

pessoal do bem-estar social e da geração de renda” (EGC, 2019). 

Na procura de conexões dentro do PPGEGC, foram levantadas pesquisas cujas 

temáticas abordavam os conceitos chave da pesquisa, tais como internacionalização, 

cooperação internacional, empreendedorismo, IES.  

 

Figura 1 – Processo de levantamento e resultados do BTD/EGC 
 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

O resultado encontrado no Banco de Teses e Dissertações (BTD) do programa, 

apontou um total de dezessete (17) teses e dissertações que possuíam alguma relação com a 

tese. 

 

T/D Autor/Título Orientador Linha de 
pesquisa 

Ano 

T SCHMITZ, Ademar. A Inovação e o 
Empreendedorismo na Universidade: 
um framework conceitual sistêmico 
para promover desenvolvimento 
socioeconômico regional e 
sustentabilidade institucional  

Gertrudes 
Aparecida 
Dandolini, 
Dra. 

Gestão do 
conhecimento 

2017 

T GOMES, Roberto Kern. Melhores 
Práticas Intraempreendedoras para a 
Gestão Pública: um estudo de 
multicasos 

Édis Mafra 
Lapolli, Dra. 

Gestão do 

conhecimento 

2017 

T ALVES, Lourdes. Gestão em 
Instituições de Educação Superior: 

Silvio Serafim 
da Luz Filho, 

Gestão do 2016 

Quadro 1 - Teses e Dissertações do PPGEGC relacionadas à pesquisa 

0 T/D 

23 T/D 

65 T/D 

17 T/D BTD 

Internacionalização 
 

Empreendedorismo 

IES 

Análise dos títulos 

e palavras-chave 

http://btd.egc.ufsc.br/wp-content/uploads/2018/05/Roberto-Kern-Gomes-atual.pdf
http://btd.egc.ufsc.br/wp-content/uploads/2018/05/Roberto-Kern-Gomes-atual.pdf
http://btd.egc.ufsc.br/wp-content/uploads/2018/05/Roberto-Kern-Gomes-atual.pdf
http://btd.egc.ufsc.br/wp-content/uploads/2018/05/Roberto-Kern-Gomes-atual.pdf
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Proposta de Referencial 
Fundamentado na Abordagem da 
Gestão do Conhecimento 

Dr. conhecimento 

D CONSONI, Deizi Paula Giusti.  
Competências empreendedoras: 
Estudo de Caso em Uma Organização 
de Ensino Intensiva em 
Conhecimento 

Édis Mafra 
Lapolli, Dra. 

Gestão do 

conhecimento 

2016 

D MELO, Michelle Bianchini de.  
Cultura Empreendedora na 
Universidade Federal de Santa 
Catarina: o Centro Tecnológico 
Como Espaço de Práticas 
Empreendedoras 

Ana Maria 
Bencciveni 
Franzoni, Dra. 

Gestão do 

conhecimento 

2014 

T WOLF, Sérgio Machado.  Influência 
da Competência Empreendedora dos 
Coordenadores nos Indicadores de 
Desempenho dos Polos Ead 

Fernando José 
Spanhol, Dr. 

Gestão do 

conhecimento 

2014 

T CONCEIÇÃO, Zely. Um Framework 
para a Transferência de Tecnologia 
na Interação Universidade-Empresa 
Considerando os Aspectos da Gestão 
do Conhecimento 

Fernando 
Alvaro Ostuni 
Gauthier, Dr. 

Gestão do 

conhecimento 

2013 

T LINO, Sônia Regina Lamego.  
Diretrizes para a institucionalização 
da gestão do conhecimento na rede 
federal de educação profissional, 
científica e tecnológica, Brasil 

Silvio Serafim 
da Luz Filho, 
Dr. 

Gestão do 

conhecimento 

2013 

T TOSTA, Kelly Cristina Benetti 
Tonani. A Universidade como 
catalisadora da inovação tecnológica 
baseada em conhecimento 

Fernando José 
Spanhol, Dr. 

Gestão do 

conhecimento 

2012 

T SCHMITZ, Ana Lúcia Ferraresi.  
Competências Empreendedoras: Os 
Desafios dos Gestores de Instituições 
de Ensino Superior como Agentes de 
Mudança 

Édis Mafra 
Lapolli, Dra.  

Gestão do 

conhecimento 

2012 

D 
 

WILLERDING, Inara Antunes 
Vieira. Empreendedorismo em 
organização pública intensiva em 
conhecimento: um estudo de caso 

Ana Maria 
Bencciveni 
Franzoni, Dra. 

Gestão do 

conhecimento 

2011 

T GUBIANI, Juçara Salete.  Modelo Aran Bey Gestão do 2011 

http://btd.egc.ufsc.br/wp-content/uploads/2013/01/KellyCristina-BenettiTonaniTosta.pdf
http://btd.egc.ufsc.br/wp-content/uploads/2013/01/KellyCristina-BenettiTonaniTosta.pdf
http://btd.egc.ufsc.br/wp-content/uploads/2013/01/KellyCristina-BenettiTonaniTosta.pdf
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para Diagnosticar a Influência do 
Capital Intelectual no Potencial de 
Inovação nas Universidades 

Tcholakian 
Morales, Dr. 

conhecimento 

T YOUSSEF, Ahmad Youssef.  Um 
Modelo de Gestão do Conhecimento 
em Administração para uma 
Organização Universitária 
Interinstitucional 

Neri dos 
Santos, Dr. 

Gestão do 

conhecimento 

2010 

T DALL’AGNOL, Roberto Mauro.  A 
Gestão Da Inovação Nas 
Universidades: O Capital Social E A 
Institucionalização De Unidades De 
Inovação No Ambiente Acadêmico 

Gregório Jean 
Varvakis 
Rados, Dr. 

Gestão do 

conhecimento 

2010 

T 
 

SOUZA, Irineu Manoel.  Gestão das 
Universidades Federais brasileiras: 
uma abordagem fundamentada na 
Gestão do Conhecimento 

Gregório Jean 
Varvakis 
Rados, Dr. 

Gestão do 

conhecimento 

2009 

D ALVES, Lourdes. Competências 
individuais em organizações do 
conhecimento: Um estudo nas 
instituições particulares e 
comunitárias de Santa Catarina 

Vinícius 
Medina Kern, 
Dr. 

Mídia do 

conhecimento 

2009 

D COSTA, Eliete O. Modelo de relação 
universidade-empresa baseada em 
comunidades de prática: espaço 
interativo (EI) 

Aline França 
de Abreu, Dra. 

Gestão do 

conhecimento 

2009 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

A relação estabelecida com os trabalhos apresentados no Quadro 1 se deu por meio 

dos estudos apresentados sobre o fenômeno do empreendedorismo no ensino superior 

(SCHMITZ, 2017; GOMES, 2017; CONSONI, 2016; MELO, 2014; WOLF, 2014; CONCEIÇÃO, 

2013; TOSTA, 2012; SCHMITZ, 2012; WILLERDING, 2011; GUBIANI, 2011; DALL’AGNOL, 

2010; COSTA, 2009) e IES (ALVES, 2016; LINO, 2013; YOUSSEF, 2010; SOUZA, 2009; ALVES, 

2009). Numa perspectiva mais indireta, a pesquisa está relacionada a Melo (2014), no que tange a 

mobilidade internacional de estudantes. A pesquisa de Schmitz (2017) conduziu a compreensão das 

práticas empreendedoras que estão presentes nas instituições de ensino superior.  
Ao analisar as teses e dissertações indexadas no BTD do PPGEGC, foi possível 

chegar aos apontamentos a seguir.  

a) não se encontrou estudos na BTD/EGC que fizesse relação entre a 

internacionalização e o empreendedorismo.  

b) não se encontrou estudos na BTD/EGC sobre internacionalização nas IES.  
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c) apesar de haver casos, poucos são os estudos sobre empreendedorismo na 

universidade no PPGEGC.  

d) o âmbito internacional das IES foi abordado em apenas um estudo no PPGEGC.  

Sendo assim, apesar do tema do empreendedorismo e do âmbito internacional das 

IES terem aparecido como objeto de estudos no PPGEGC, nenhum estudo abordou a 

internacionalização e o empreendedorismo na perspectiva que está sendo realizada neste 

estudo. 

 

1.5 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

 

Esta pesquisa está organizada em seis capítulos, apresentados da seguinte forma: 

O primeiro capítulo engloba a Introdução, onde é abordada a temática e o problema 

da pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos, justificativa e importância do trabalho, 

escopo, aderência ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 

(PPGEGC). 

No segundo capítulo, é apresentada a revisão da literatura, que é uma revisão 

narrativa, e que explora os conceitos e teorias que ampararam a realização desta pesquisa, 

levando em conta os objetivos. Para isso, são discutidas três grandes áreas: 

internacionalização do ensino superior; empreendedorismo no ensino superior; e o ensino 

superior brasileiro. 

O terceiro capítulo é destinado aos procedimentos metodológicos, que estão 

divididos em caracterização da pesquisa, coleta de dados, apresentação e análise dos dados, 

elaboração de estratégias empreendedoras para internacionalização, validação das estratégias 

empreendedoras criadas e estabelecimento de estratégias empreendedoras para 

internacionalização em instituições de ensino superior brasileiras. 

O quarto capítulo, está dedicado ao estudo multicasos, que compõe a caracterização 

das instituições selecionadas e a apresentação e análise dos dados. 

No quinto capítulo, são apresentadas as estratégias empreendedoras para 

internacionalização elaboradas e validadas pelos especialistas.  

E no sexto e último capítulo, podem ser encontradas as conclusões do estudo e as 

recomendações para futuras pesquisas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

A construção da revisão da literatura ocorreu em duas etapas, iniciando com uma 

revisão sistemática integrativa, que analisou a produção acadêmica nas bases Scopus e Web 

of Science dos temas internacionalização, empreendedorismo e ensino superior.  

Concomitantemente, foi realizada uma revisão narrativa com amplas buscas nos 

temas da internacionalização do ensino superior, empreendedorismo no ensino superior e 

sobre o ensino superior, todas considerando os contextos do Brasil e do mundo. 

Desta forma, o capítulo está estruturado em três partes, a primeira que apresenta a 

temática da internacionalização do ensino superior, seus conceitos, características e práticas; 

uma segunda parte que trata do empreendedorismo no ensino superior, seus conceitos, 

características e práticas; e finaliza apresentando aspectos do ensino superior brasileiro, com 

destaque as temáticas de mudança curricular, pesquisa e inovação tecnológica, cooperação 

universidade\empresa, formas alternativas de financiamento, cooperação internacional e 

educação a distância. 

 

2.1 INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 

 

Forças econômicas, políticas e sociais empurram as instituições de ensino superior 

no século XXI para um maior envolvimento no cenário internacional. Esses fatores incluem a 

crescente integração da pesquisa, o uso do inglês como língua franca para a comunicação 

científica, a crescente importância de um mercado de trabalho internacional para acadêmicos 

e cientistas do ensino superior em todo o mundo (ALTBACH; KNIGHT, 2006). 

O marco para a emergência da internacionalização enquanto campo de estudos esteve 

pautado no processo de globalização, mais precisamente a partir da década de 1990 

(MOROSINI, 2006). O que se preconizava era a abertura das portas dos países para que 

pudesse haver trocas efetivas de informações, conhecimentos, ampliação dos mercados, das 

economias mundiais, e nesse contexto o mundo estava se voltando para novos caminhos e a 

educação passou a ser uma das principais pautas nas agendas políticas e econômicas.  

A projeção global do ensino superior ganhou destaque, o que causou ênfase no 

âmbito internacional, criando a necessidade de desenvolver políticas que promovessem 

espaço institucional para a internacionalização acontecer (DE WIT, 2013). 
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O incremento dos processos de cooperação internacional, que antes eram restritos e 

ganhavam pouco destaque, agora surgiam como anúncio de melhorias em aspectos como 

qualidade do ensino e da pesquisa, e desenvolvimento para a sociedade (STALLIVIERI, 

2004). 

O número crescente de conflitos nacionais, regionais, internacionais e culturais tem 

impulsionado as instituições de ensino superior a entender as relações globais, internacionais 

e interculturais.  A mobilidade do mercado de trabalho e o aumento da diversidade cultural de 

comunidades e locais de trabalho exigem que tanto a sociedade quanto as IES tenham um 

maior entendimento e habilidades para trabalhar e viver em um ambiente culturalmente 

diverso (KNIGHT, 2004). 

Fica explícita essa necessidade de atender à crescente demanda, pois a 

internacionalização é ponto diferencial para promover a excelência no ensino e pesquisa, o 

que envolve estudantes, professores, pesquisadores e gestores no caminho para compreender 

um universo intercultural, que pede por uma consciência global, conhecimento de outras 

culturas, preparação para atuar em ambientes multiculturais e transformar em cidadão do 

mundo, que apresente visão internacional da realidade e preparada para os desafios que essas 

mudanças promovem (STALLIVIERI, 2004). 

Sebastián (2004) define a internacionalização das instituições de ensino superior 

como um processo que envolve a dimensão internacional na cultura e nas estratégias da 

instituição, abrangendo as esferas do ensino, pesquisa e extensão. 

A reação as novas demandas da globalização no ambiente acadêmico são 

explicitadas na forma de envolvimento da comunidade acadêmica em esferas globais, seja por 

meio da mobilidade, maior participação em eventos internacionais, intercâmbios, parcerias em 

pesquisas, assim como em publicações em periódicos internacionais. Essa movimentação se 

intensificou nas últimas duas décadas, sendo possível identificar um novo comportamento 

com relação a internacionalização, transparecendo maior comprometimento e valorização da 

dinâmica internacional (STALLIVIERI, 2004). 

Um aspecto determinante a se considerar quando a IES quer efetivamente que a 

internacionalização aconteça, é possuir pessoas que estejam engajadas em realizar uma 

abertura, olhar para fora, a mudar os paradigmas aos quais se está baseado. Para isso, é 

necessário que haja pessoas capacitadas, entendedoras dos conceitos que permeiam o campo 
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da internacionalização, sendo parte do contexto que favoreça que o processo de 

internacionalização seja efetivo. 

Dentro desse contexto, o gestor como participe direto e tomador de decisões, vai 

precisar estar engajado e ciente do que se trata a internacionalização, conhecer minimamente 

os conceitos, saber do que se fala, pois sem esse aporte, o processo corre o risco de não 

avançar. 

Cabe salientar que, a internacionalização da educação superior é um processo de 

mudança organizacional, inovação curricular, desenvolvimento da equipe e mobilidade 

estudantil e docente com o propósito de atrair excelência no ensino, pesquisa e outras 

atividades que fazem parte das funções das IES (RUDZKI, 1998). 

O efeito que a internacionalização causa é direto e indireto, pois tanto incrementam o 

capital humano da comunidade acadêmica, como também impactam no empreendedorismo da 

IES (MINOLA; DONINA; MEOLI, 2016). 

O interesse pela internacionalização, tanto de IES públicas como privadas é tema 

recorrente da agenda dos gestores, porém a efetividade das ações ainda é passiva, ou seja, as 

relações internacionais ainda engatinham e apresentam reciprocidade restrita, estando ainda 

pautada no envio de estudantes e no recebimento de professores visitantes.  A ênfase ainda 

está na relação Sul-Norte, onde a procura pelas IES do norte do mundo é exponencialmente 

maior que o contrário (MOROSINI, 2011). Essa polarização acaba por formar uma massa 

com uma intelectualidade fortemente norte-americana e europeia, ficando evidente a 

influência da visão dos países desenvolvidos (STALLIVIERI, 2009).  

 
O atual quadro de internacionalização da educação se molda em função do 
comportamento de cada nação, se de forma mais ativa ou se mais passiva: enquanto 
alguns países do centro do sistema-mundo assumem papéis mais protagonistas, a 
maioria dos demais se insere por uma relação de subordinação. Esta forma de 
inserção ao sistema de educação mundial reforça o histórico desequilíbrio existente 
entre os países do Norte e do Sul (LIMA; CONTEL 2011, p. 19). 

 

Da mesma forma que a globalização tendeu a concentrar a riqueza, o conhecimento e 

o poder nas mãos daqueles que já os possuíam, a internacionalização favoreceu sistemas e 

instituições educacionais já desenvolvidos. Existem sinais claros de desigualdade no mundo 

em expansão do ensino superior internacional. A posse do conhecimento, dos produtos do 

conhecimento, a infraestrutura das tecnologias da informação e similares está quase 

exclusivamente nas mãos de instituições, corporações e grupos de interesse localizados no 

Norte. Embora a internacionalização seja mais que uma via de mão única e não se pode negar 
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que preenche lacunas importantes no terceiro mundo, ela é amplamente controlada pelo Norte 

(ALTABACH; KNIGHT, 2006). 

Apesar de existir essa dicotomia Sul-Norte, a internacionalização das IES é campo 

fértil de estudo em todo mundo. Nunca se falou tanto e se voltou os olhos como ocorre 

atualmente, o que acaba por gerar uma ampla gama de definições e conceitos sobre o tema.  

De Wit (2002) alerta para a importância em se ter claras definições, para que 

parâmetros possam ser aplicados para avaliar os avanços e estágios de internacionalização, 

balizando a tomada de decisão de gestores, e dos envolvidos nesse processo. Esse deve ser o 

processo natural na medida em que o termo ganha atenção e reconhecimento em todas as 

instâncias. 

 

2.1.1 Conceitos e características de internacionalização no ensino superior 

 

Com sua missão calcada na criação e transmissão do conhecimento humano, a IES e, 

por conseguinte sua história, sempre esteve atrelada a uma dimensão internacional. Segundo 

Maillard (2019, p. 21), 

 
[...] desde o surgimento de locais como centros de agregação e difusão do saber, 
convergiram neles, de todo o mundo conhecido, pessoas querendo aprender ou 
ensinar o que estava nos limites da ciência da época e ir além por meio da pesquisa. 
O saber perpassa as fronteiras. Portanto, toda universidade agrega essencialmente 
ações e relações internacionais, e cada membro da comunidade universitária tem 
uma vocação natural a se deparar com o saber do mundo inteiro. 

 

Entende-se, que a internacionalização das instituições de ensino superior se constitui 

enquanto processo que abrange o global, o internacional e o intercultural e os conduz 

transformando currículos, processos de ensino/aprendizagem, pesquisa, extensão e a cultura 

organizacional dessas instituições. Dentre os seus objetivos, está o de proporcionar 

diversidade de conceitos, ideologias e princípios sem, contudo, perder suas origens e 

motivações próprias (AGUIAR; SILVA, 2010). 

A internacionalização conecta gestores, professores e estudantes universitários de 

diferentes instituições, e os une em esforços comuns para alcançar a qualidade, organizando 

discursos e práticas que possam ser traduzidas e adaptadas à realidade concreta de cada um, 

respeitando a diversidade cultural. Dessa forma, a internacionalização pode se traduzir em 
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uma das maneiras pela qual o ensino superior reage às possibilidades e desafios da 

globalização. Nesse sentido, as políticas para o ensino superior e as IES devem assumir a 

internacionalização como principal objetivo de formar profissionais com habilidades e 

atitudes para atuar em um mercado altamente globalizado. 

No entanto, as instituições possuem dificuldade em modificar suas estruturas 

organizacionais para promover o processo de internacionalização, deixando a secretaria de 

internacionalização em uma posição baixa nos fluxogramas institucionais. Por esse motivo, 

esses escritórios não desfrutam da autonomia e do peso institucional necessário para enfrentar 

os desafios decorrentes da implementação de uma estratégia de magnitude e complexidade e, 

consequentemente, tendem a depender de recursos acadêmicos ou de planejamento, que 

geralmente não possuem os recursos necessários, o treinamento, o conhecimento e a prática 

exigidos pelo processo de internacionalização. Como resultado, a dimensão internacional não 

é levada em consideração no momento da tomada de decisões sobre políticas de 

desenvolvimento institucional. 

Sem contar que o processo de internacionalização apresenta diferentes caminhos na 

sua gestão, na graduação e pós-graduação da mesma instituição, especialmente no que se 

relaciona ao envolvimento dos docentes em cada um dos níveis do processo.  

Enquanto na graduação está centralizada na figura do responsável pela atividade de 

relações internacionais que realiza as parcerias internacionais e gerencia o processo de 

internacionalização, na pós-graduação as ações são individualizadas e dependem dos 

docentes, se mostrando um processo que gera informalidade entre os envolvidos e certa 

dependência aos que a realizam.  

A gestão da internacionalização ainda carece de políticas institucionais que gerem 

uma ampla qualificação dos envolvidos, principalmente por se tratar de um processo 

complexo e que requer conhecimentos na área e habilidades técnicas para exercer o papel de 

gestão. Quem acaba por tomar frente nesses casos são professores, pesquisadores ou técnicos 

que conhecem alguma língua estrangeira, ou tenham se envolvido em atividade acadêmica 

internacional, sem, no entanto, possuir formação adequada para tal cargo (LAUS, 2012).   

Essa realidade externa um desarranjo tanto de políticas como de estratégias nos 

diferentes níveis da instituição, afetando todos os demais setores. É visível, que apesar dos 

avanços até então alcançados, ainda é presente o fato de que as IES brasileiras ainda não 

atribuem valor estratégico a internacionalização, transparecendo ações pouco claras e 

desvinculadas de sua missão e planos institucionais. 
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No entanto, de uma forma mais verticalizada, o governo federal tem desenvolvido 

políticas e ações que viabilizem e inspirem os processos de internacionalização no ensino 

superior, e mais palpavelmente em políticas e ações que afetem o mercado e a economia do 

país. Um exemplo disso é a política nacional de inovação para o período de 2020 a 2030 do 

Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações que apresentou seis diretrizes 

para discussão e possui a premissa de que a internacionalização é o caminho para o 

desenvolvimento do país (GROSSMANN, 2019). 

Essas diretrizes pretendem dar suporte ao processo de internacionalização de forma 

global, considerando todos os processos envolvidos e estreitando laços com o mercado interno 

e a sociedade. O Quadro 2 apresenta as propostas que estão abertas para consulta pública e 

que irá levar a discussão até a tríade governo/empresas/sociedade. 

 
Eixos Características 

Estímulo às bases 
de conhecimento 
para a inovação 

− Estimular a produção, absorção e disseminação de conhecimento e 
tecnologias visando ao aumento da produtividade e 
competitividade e do gasto privado em PD&I no País; 

− Promover iniciativas para manter e ampliar a infraestrutura de 
pesquisa no país; 

− Consolidar e ampliar a capacitação brasileira em Tecnologia 
Industrial Básica com vistas à inserção competitiva do país no 
comércio internacional de bens e serviços; 

− Promover iniciativas para o fortalecimento dos serviços 
tecnológicos ofertados no país; 

− Empreender ações de apoio a provedores de ensaios de 
proficiência para fortalecer a competência laboratorial de avaliação 
da conformidade; 

− Efetivar ações de apoio a produtores de materiais de referência 
para ampliar a confiabilidade laboratorial na prestação de serviços 
tecnológicos; 

− Ampliar a transferência de tecnologia e de conhecimento militar 
para uso civil; 

− Simplificar o processo de pedidos e concessões de patentes no País 
e incentivar o aumento de pedidos de patentes brasileiras no Brasil 
ou no exterior; 

− Incentivar a produção de conteúdos científicos e tecnológicos 
abertos e de qualidade em plataformas digitais; 

− Incentivar a produção científica e técnica do País bem como 
promover ações para melhorar o posicionamento das 
Universidades brasileiras nos rankings internacionais pertinentes; 

− Estimular a adoção de tecnologias digitais nos diversos setores da 

Quadro 2 – Eixos para internacionalização do plano decenal do MCTIC 
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economia, de modo a aumentar as exportações de serviços de 
tecnologias da informação e comunicação; e 

− Reavaliar a regulamentação da propriedade intelectual no País. 
Disseminação da 
cultura de inovação 
e visão 
empreendedora 

− Estimular a inovação aberta; 
− Estimular a implementação da política institucional de inovação 

nas Instituições de Ciência e Tecnologia ICTs; 
− Promover ações para incentivar a cooperação entre ICTs e 

empresas; 
− Promover a integração entre as instituições do Sistema Nacional 

de Ciência, Tecnologia e Inovação com o objetivo de potencializar 
ações em rede; 

− Estimular o desenvolvimento de produtos e de serviços para o 
mercado global; 

− Apoiar ações que ampliem o universo de empresas inovadoras; 
− Apoiar iniciativas que estimulem a competitividade das empresas 

brasileiras por meio de ações de apoio à extensão tecnológica e de 
melhorias na gestão da inovação; 

− Reconhecer e valorizar os criadores e desenvolvedores de 
invenções brasileiras, a fim de estimular jovens a empreender e 
inovar; 

− Fomentar a criação e o crescimento de startups incentivando um 
ambiente tolerante à falha; 

− Estimular o desenvolvimento de ambientes promotores da 
inovação, tais como polos e parques tecnológicos e incubadoras, 
incentivando a sustentabilidade econômica desses ambientes; 

− Promover o Brasil no cenário internacional como uma nação 
inovadora. 

Fomento à inovação − Otimizar a alocação de recursos governamentais com foco nos 
desafios estratégicos, definidos pelo País, em Ciência, Tecnologia 
e Inovação; 

− Identificar produtos, soluções tecnológicas de alta e média-alta 
complexidade para atender os desafios estratégicos definidos pelo 
País; 

− Estimular o aumento da participação do setor privado nos 
investimentos em P&D e em Inovação, utilizando os diferentes 
instrumentos de política pública; 

− Assegurar previsibilidade e estabilidade dos recursos públicos 
legalmente estabelecidos para CTI; 

− Ampliar instrumentos de garantias para aquisição de crédito para 
inovação; 

− Promover a implementação de modelos de financiamento privados 
voltados para a inovação, incluindo modelos de investimento 
externo direto; e 

− Aumentar o uso de recursos privados para chamadas públicas de 
incentivo à inovação, nas quais os projetos são coordenados pelo 
setor privado, por meio de parcerias com os ICTs. 

Ampliação da base 
de talentos para 
inovação 

− Adotar uma abordagem empreendedora em todos os níveis de 
ensino estimulando o caráter interdisciplinar e colaborativo da 
inovação; 

− Estimular o interesse nas áreas de Ciências Exatas, Agrárias, 
Saúde, Tecnologia e Engenharias desde o ensino básico, 
especialmente entre os grupos historicamente sub-representados 
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nas áreas, buscando a equidade de gêneros; 
− Revisar currículos de ensino superior, promovendo uma 

abordagem mais prática e interdisciplinar para o desenvolvimento 
do empreendedorismo e da inovação; 

− Induzir a aproximação da produção de conhecimentos e da 
formação nas universidades com as demandas do setor produtivo 
nacional; 

− Aumentar o número de concluintes em nível superior em áreas de 
Ciências Exatas, Agrárias, Saúde, Tecnologia e Engenharias; 

− Facilitar e articular a mobilidade internacional de estudantes e de 
profissionais; 

− Incentivar a contratação de pesquisadores por empresas; 
− Atrair e reter talentos em áreas consideradas chave para inovação; 

e 
− Fortalecer os mecanismos colaborativos entre as empresas para 

formação e requalificação profissional. 
Desenvolvimento de 
mercados para 
produtos e serviços 
inovadores 

− Aperfeiçoar a legislação afim de que se permita ao Estado 
contratar e adquirir de startups levando em conta as 
particularidades delas; 

− Simplificar e agilizar a criação e o encerramento de empresas com 
base tecnológica; 

− Estimular a ampliação do mercado de produtos inovadores de 
maior valor agregado; 

− Incentivar a certificação de processos nas empresas brasileiras; 
− Racionalizar o sistema tributário de modo a estimular a inovação; 
− Fortalecer instrumentos de incentivo à inovação pelo lado da 

demanda, tais como a encomenda tecnológica; e 
− Elaborar estratégia nacional de propriedade intelectual com vistas a 

estimular novos negócios. 
Instrumentos 
jurídicos para um 
ambiente inovador 

− Elaborar avaliações ex-post dos marcos legais que tratarem da 
temática de inovação 

− Estimular que os instrumentos legais de inovação sejam previstos, 
estáveis e tragam complementaridade entre si; 

− Disseminar entre os atores sobre o uso dos instrumentos legais 
previstos, esclarecendo-os sobre seus direitos e deveres; 

− Estimular o acesso e o uso de equipamentos públicos em parcerias 
com o setor privado para a inovação; 

− Realizar atualizações periódicas para que a legislação possa 
acompanhar as inovações tecnológicas. 
Fonte: Adaptado de Grossmann (2019). 

 

Essas estratégias são um importante incremento para a viabilização da 

internacionalização dentro da própria IES, pois, na medida em que se cria um contexto 

político e social para isso, tornasse viável uma mudança de postura e atribuísse urgência para 

haverem práticas condizentes, e como o próprio plano destaca, é preciso uma abordagem 

empreendedora na instituição que estimule o caráter internacional e cooperativo.  
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2.1.2 Práticas de internacionalização no ensino superior 
 

Ao se desenvolver a internacionalização nas IES,  mudanças são necessárias, e dentre 

elas quatro práticas não podem faltar: 1) uma revisão curricular para garantir ênfase nas 

dimensões internacionais das questões; 2) um aumento da proporção de estudantes 

estrangeiros, incluindo países desenvolvidos e recém-industrializados; 3) maior 

desenvolvimento do número e tipos de programas de intercâmbio, estudos no exterior e 

estágios para que os estudantes possam conhecer outras culturas; 4) ampliação e diversidade 

de experiências internacionais de professores, estudantes e da comunidade em geral 

(BARTELL, 2003). 

Um fator importante e que interfere na qualidade das práticas de internacionalização 

que ocorrem nas universidades, é o fato de muitas vezes não possuir profissionais qualificados 

ou com formação específica para administrar atividades de programas internacionais, além 

disso, a uma alta rotatividade de funcionários, especialmente no setor público. As instituições 

enfrentam, portanto, dificuldades para desenvolver o know-how necessário para conceber, 

projetar e implementar estratégias de internacionalização, que ao mesmo tempo limitam o 

potencial institucional e os benefícios trazidos pela cooperação.  

A crescente atividade internacional, as inovações das instituições de ensino superior 

e uma maior variedade de serviços educacionais com diferentes conteúdos, processos 

pedagógicos e metodologias criaram um novo cenário, para o qual a universidade não está 

preparada. O planejamento de algo tão complexo quanto à internacionalização sem um 

sistema que garanta sua qualidade, tende a levar a falhas e fragilidades que podem interferir 

em ações futuras (KALUF, 2014). 

Para balizar esse contexto complexo, Morosini (2019) apresenta que caminhos a 

internacionalização das universidades está tomando nos estudos e práticas internacionais, 

segundo a autora quatro são os viesses adotados: 1) internacionalização integral - 

comprehensive (CI); 2) internacionalização do currículo (IoC); 3) internacionalização, 

cooperação, mobilidade e 4) internacionalização em casa (IaH). 
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Figura 2 – Caminhos da internacionalização universitária 

 
Fonte: MOROSINI (2019). 

 

A internacionalização integral ou comprehensive, ou ainda, abrangente, é definida 

por Hudzki (2011) como um compromisso por meio de ações, de difusão de perspectivas 

internacionais e cooperativas nas missões de ensino, pesquisa e extensão do ensino superior. 

Ele transforma o espírito e os valores institucionais afetando toda a instituição. É essencial 
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Comitê de internacionalização - Um comitê de direção composto 
por representantes de todo o campus é designado para supervisionar a 
implementação de iniciativas de internacionalização. 
Partes interessadas no campus - Grupos de foco, pesquisas e 
discussões abertas transmitem prioridades, abordam preocupações e 
ganham adesão de alunos, professores, funcionários e outras partes 
interessadas. 
Avaliação - Seguindo metas articuladas, o progresso e os resultados 
da internacionalização são formalmente medidos e avaliados. 

Liderança 
administrativa, 
estrutura e equipe 

Liderança sênior - O presidente e o CAO estão comprometidos com 
a internacionalização e estão envolvidos no processo desde o início. 
Escritório internacional - Um escritório ou escritórios são 
designados para coordenar as atividades de internacionalização em 
todo o campus. O corpo docente ou membro da equipe principal 
responsável pelos relatórios de internacionalização para o CAO ou 
presidente. 

Currículo, co-
currículo e resultados 
de aprendizagem 

Requisitos gerais de educação - Os cursos que se concentram em 
língua estrangeira, estudos regionais e questões globais estão 
incluídos nos requisitos de ensino geral da graduação. 
Cursos internacionalizados nas disciplinas - Os cursos em cada 
curso principal incorporam perspectivas internacionais e destacam 
questões globais no campo. 
Co-currículo - Programas e atividades abordam questões globais, 
reforçam elementos internacionais do currículo, facilitam a discussão 
e a interação entre estudantes de diferentes origens e apoiam a 
integração e o sucesso de estudantes internacionais no campus. 
Resultados de aprendizagem do aluno - As competências com foco 
internacional estão incluídas nas metas e avaliações dos resultados da 
aprendizagem dos estudantes em todo o campus. 
Tecnologia - A tecnologia é usada de maneiras inovadoras para 
aprimorar o aprendizado global, por exemplo através de cursos 
conjuntos e interações com estudantes e professores no exterior. 

Políticas e práticas 
docentes 

Políticas de posse e promoção - Os códigos de posse afirmam 
explicitamente que o trabalho e a experiência internacionais devem 
ser considerados nas decisões de posse e promoção. 
Diretrizes de contratação - Antecedentes internacionais, experiência 
e interesses estão entre os critérios sobre os quais os candidatos são 
avaliados. 
Mobilidade do corpo docente - Os professores têm a oportunidade 
de ensinar, conduzir pesquisas e participar de conferências no 
exterior. Mecanismos administrativos e de financiamento apoiam a 
participação do corpo docente em programas externos (por exemplo, 
Fulbright). 
Desenvolvimento profissional no campus - Oficinas, seminários e 
outros programas ajudam os professores a desenvolver competências 
internacionais e a incorporar perspectivas internacionais em seu 
ensino. 

Mobilidade 
estudantil 

Políticas de transferência de crédito - Os alunos podem facilmente 
ganhar crédito para estudar no exterior através de programas 
aprovados. 
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Ajuda financeira e financiamento - A ajuda financeira do estudante 
é aplicada a programas aprovados no exterior e há recursos 
disponíveis para ajudar os alunos a localizar fundos adicionais. 
Bolsas de estudo e outros fundos estão disponíveis para estudantes 
internacionais. 
Programas de orientação e reentrada - Os programas de orientação 
e reentrada ajudam os alunos a maximizar o aprendizado durante os 
estudos no exterior e a integrar o conhecimento adquirido em seu 
programa geral de estudos. Sessões de orientação acadêmica e 
cultural são fornecidas a todos os estudantes internacionais que 
chegam. 
Suporte e programas contínuos para estudantes internacionais - 
Estruturas e programas de suporte acadêmico e social facilitam a 
integração total de estudantes internacionais na vida do campus. 

Colaboração e 
parcerias 

Parcerias com instituições e organizações no exterior - As 
conexões ocorrem nos níveis de corpo docente, unidade e / ou 
institucional e podem se originar de cima para baixo ou de baixo para 
cima. Existem procedimentos adequados para avaliar as parcerias 
propostas e garantir a conformidade legal. 
Colaborações da comunidade - As organizações da comunidade 
local são procuradas para obter conhecimentos interculturais (por 
exemplo, entre populações da diáspora) e os membros da 
comunidade são convidados a participar de atividades de 
internacionalização no campus. 
Redes no campus - O escritório internacional trabalha em 
colaboração com uma série de unidades administrativas e acadêmicas 
no campus para promover atividades, apoiar estudantes e professores 
e comunicar sucessos de internacionalização. 

Fonte: Adaptado de ACE (2019). 

 

Essa forma de internacionalização engloba a dinâmica e os valores, afetando a 

instituição de ensino superior como um todo. Ela propõe ações para cada uma das frentes da 

internacionalização, criando uma cultura de pertencimento ao status internacional.  

A internacionalização do currículo (IoC) agrega o contexto internacional, global, 

intercultural ao currículo. Desdobra-se em ações que promovem experiências 

internacionalizadas por meio de iniciativas curriculares formais e/ou informais (LEASK, 

2009). Direcionada ao ensino, a IoC está pautada no desenvolvimento de competências 

internacionais e interculturais. Nilsson (2000) destaca que a internacionalização do currículo 

deve proporcionar 
Objetivos cognitivos para incrementar competências internacionais nos estudantes 
(línguas estrangeiras, estudos regionais e por área, humanidades e conteúdo como 
direito e negócios internacionais).  
Atitude-relacionada aos objetivos para o incremento de competências interculturais 
(mente aberta, compreensão e respeito por outras pessoas e suas culturas, valores e 
formas de viver; compreensão da natureza do racismo, etc.).  
Habilidades cognitivas: proficiência em língua, habilidades de negócios 
internacionais, conhecimento da cultura e da história de outro país, etc.  
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Objetivos relacionados com competências interculturais dos estudantes. Mais difícil 
de especificar em termos de conteúdo e de avaliação, mas podem ser apontados: 
estudos de língua estrangeiras, e questões internacionais e de outros países. 
(NILSSON, 2000, p. 21). 

 

De acordo com Morosini (2018), enquanto os países desenvolvidos aprofundam a 

IoC em direção a uma formação mais competitiva, os países em desenvolvimento procuram 

inserir essa dimensão internacional no sentido de encontrar um caminho para pertencer a esse 

mundo global. 

 Internacionalização em Casa (IaH) é a inserção do internacional e intercultural no 

currículo formal e informal para a comunidade acadêmica em ambiente doméstico 

(MOROSINI, 2019). Ela está concentrada na criação de um ambiente de aprendizado na 

própria universidade, o que inclui proporcionar um ambiente acolhedor para estudantes 

internacionais e estimular a mobilidade de saída (BEELEN; JONES, 2015). 

Um dos conceitos existentes de Internacionalização em Casa é o de Crowther et al. 

(2001), que a define como qualquer atividade internacionalmente relacionada, com exceção 

da mobilidade externa de estudantes e funcionários. Para Beelen e Jones (2015), a 

internacionalização em casa é a integração proposital de dimensões internacionais e 

interculturais no currículo formal e informal de todos os alunos em ambientes de 

aprendizagem domésticos. 

Jones e Reiffenrath (2019) descrevem dez principais recursos na Internacionalização 

em casa: 

 

 

No. Recurso Descrição 
1 Oferece a todos os alunos 

perspectivas globais dentro de 
seu programa de estudos, 
independentemente de passarem 
algum tempo no exterior 

A IaH não deve ser considerada um substituto ou uma 
'segunda melhor opção' para estudantes que podem não ter 
mobilidade internacional durante seus estudos. Ao se 
direcionar a todos os alunos em seus respectivos 
programas de estudo, a IaH integra perspectivas globais, 
enriquecendo a qualidade de um programa de estudos. 
Além disso, a IaH pode ser um meio eficaz de incluir 
estudantes internacionais e estudantes locais de diversas 
origens nos processos de ensino e aprendizagem. 

2 Vai além de programas eletivos 
ou especializados 

A IaH não atrai apenas estudantes que já possam estar 
interessados, mas todo o grupo de alunos. Elementos de 
internacionalização são integrados sistematicamente no 
currículo obrigatório. 

Quadro 4 – Recursos da IaH  
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3 Envolve o desenvolvimento de 
perspectivas internacionais e 
interculturais por meio de 
resultados de aprendizagem 
internacionalizados no currículo 
formal 

As dimensões internacionais e / ou interculturais são 
integradas aos resultados da aprendizagem dentro das 
disciplinas. 

4 É apoiado por atividades 
informais (co) curriculares em 
toda a instituição 

Como o aprendizado não ocorre apenas em ambientes 
formais de sala de aula, atividades mais informais, como 
oficinas de comunicação intercultural, programas de 
amigos, conjuntos de idiomas, atividades de aprendizado 
de serviço ou programas culturais, conferem uma força 
substancial à IaH e podem ajudar a oferecer uma 
internacionalização abrangente. 

5 Faz uso intencional da 
diversidade cultural na sala de 
aula para práticas inclusivas de 
aprendizado, ensino e avaliação 

A esse respeito, o IaH é fortemente orientado ao aluno. O 
uso da diversidade cultural como recurso da sala de aula 
inclui encontrar maneiras de integrar experiências e 
conhecimentos de estudantes internacionais e estudantes 
locais de diversas origens. 

6 Cria oportunidades para o 
envolvimento dos alunos com a 
"cultura de outras pessoas" no 
ambiente local 

O IaH motiva os alunos a procurar 'o intercultural' e o 
'internacional' e reconhecer os efeitos da globalização, 
migração e diversidade cultural à sua porta. Cenários 
formais de aprendizado como projetos de pesquisa da 
comunidade, podem acompanhar o aprendizado de 
serviços, excursões ou visitas dos membros da 
comunidade. 

7 Envolve todos os funcionários, 
não apenas acadêmicos e 
envolvidos no processo 

Como o ensino e o currículo estão no coração da IaH, o 
corpo docente e os acadêmicos desempenham um papel 
crucial e precisam se apropriar das medidas da IaH. No 
entanto, eles também precisam do apoio de colegas da 
universidade. 

8 Pode ou não incluir o ensino de 
inglês ou outra língua franca 

IaH implica uma mudança de orientação, não apenas a 
tradução de um currículo existente. A adoção de novos 
pontos de vista e a consideração de contextos globais não 
dependem do idioma e podem ser entregues por meio de 
programas no idioma local ou em inglês. 

9 Pode incluir mobilidade virtual 
através do trabalho on-line com 
universidades parceiras 

Colaborações virtuais, materiais de ensino compartilhados 
ou mesmo atividades de baixo limiar, como palestras 
virtuais para convidados, expandem as perspectivas nas 
discussões em sala de aula e sensibilizam os alunos para 
outras formas de produção de conhecimento, bem como 
para os modos de conduzir pesquisas científicas. Os 
alunos obtêm acesso ao conhecimento e material não 
disponível em seu campus ou, em formatos mais 
colaborativos, aprimoram suas habilidades comunicativas 
e sociais. 

10 Promove engajamento 
intencional com estudantes 
internacionais 

Em ambientes de aprendizagem formais e informais, as 
atividades e atribuições de ensino são projetadas para 
estimular o intercâmbio e a colaboração entre estudantes 
de diversas origens, sejam eles "domésticos" ou 
internacionais. O sucesso da IaH não depende da presença 
de estudantes internacionais. 

Fonte: Adaptado de Jones e Reiffenrath (2019). 

 



55 

 

 

 

A internacionalização que alia cooperação e mobilidade, também conhecida como 

Crossborder ou transfronteiriça, é segundo Morosini (2019) a menina dos olhos da 

comunidade acadêmica brasileira, correspondendo a mobilidade para além das fronteiras do 

país, assim como de entrada (receber pessoas de outros países). No Brasil ganhou força com o 

programa Ciência sem Fronteiras, representando um grande esforço do Governo Federal para 

a internacionalização das universidades, refletindo principalmente na formação de 

pesquisadores internacionais, e também favorecendo uma formação mais competitiva dos 

estudantes brasileiros. 

A principal agência de fomento brasileira para internacionalização das universidades 

é a Capes, vinculada ao Governo Federal, é por meio dela que foram criados os programas 

Ciência sem Fronteiras (CsF) e Idiomas sem Fronteiras (IsF), ambos com objetivo de 

viabilizar e ampliar o acesso dos brasileiros a programas de mobilidade internacional, e mais 

recentemente foi criado o Programa Institucional de Internacionalização, o Capes-PrInt, que 

promoveu maior autonomia as pró-reitorias de pesquisa para fazer a gestão da 

internacionalização.  

 

Programa Objetivo 
CsF Ciência sem Fronteiras foi um programa que promoveu a consolidação, 

expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da 
competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade 
internacional. 

IsF O principal objetivo do programa é promover ações em prol de uma política 
linguística para a internacionalização do ensino superior brasileiro, 
valorizando a formação especializada de professores de língua estrangeira. 

Capes-PrInt Fomentar a construção, a implementação e a consolidação de planos 
estratégicos de internacionalização das instituições contempladas nas áreas 
do conhecimento por elas priorizadas; Estimular a formação de redes de 
pesquisas internacionais com vistas a aprimorar a qualidade da produção 
acadêmica vinculadas à pós-graduação; Ampliar as ações de apoio à 
internacionalização na pós-graduação das instituições contempladas; 
Promover a mobilidade de docentes e discentes, com ênfase em doutorandos, 
pós-doutorandos e docentes para o exterior e do exterior para o Brasil, 
vinculados a programas de pós-graduação stricto sensu com cooperação 
internacional; Fomentar a transformação das instituições participantes em um 
ambiente internacional; e Integrar outras ações de fomento da CAPES ao 
esforço de internacionalização. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Quadro 5 – Programas da Capes para internacionalização das universidades 
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Embora, nos últimos anos, as práticas de internacionalização tenham aumentado 

consideravelmente, sendo consideradas estratégias para o fortalecimento institucional e 

melhoria de qualidade, ainda precisam estar mais presentes na agenda das universidades 

brasileiras. Apostar quase que exclusivamente em mobilidade, é insuficiente para tornar 

nossas universidades internacionalizadas (MOROSINI, 2019). 

 

2.2 EMPREENDEDORISMO NO ENSINO SUPERIOR 

 

O que se observa é grandes desafios decorrentes da situação econômica mundial, 

surgidos a partir dos processos de globalização e que se está longe de conseguir analisar e 

conhecer as consequências. 

Esse contexto cria um novo paradigma de competitividade, baseado em um modelo 

que implica em uma maior capacidade científica e tecnológica, tornando o conhecimento o 

centro da competitividade. O que demanda uma nova cultura nas universidades, baseada em 

inovação, competência, empreendedorismo e cooperação. 

Isso faz das universidades e instituições de ensino superior atores centrais dos 

sistemas político, econômico e social, porque contribuem para criar e disseminar novos 

conhecimentos e gerar capital humano que é crucial para a inovação e a competitividade. Elas 

são desafiadas a adotar novas perspectivas e abordagens para fornecer uma contribuição para 

o desenvolvimento da sociedade do conhecimento (URBANO; GUERRERO, 2013). 

As universidades são comumente citadas como um dos motores mais importantes da 

economia do conhecimento, elas desenvolvem mão de obra altamente qualificada, 

conhecimento especializado, avanços científicos e inovação tecnológica (OCDE, 2007). Essa 

visão da universidade refletiu em uma progressão nas políticas públicas, possibilitando as 

universidades de se tornarem instituições econômicas e sociais mais próximas da sociedade e 

de seus propósitos.  

As relações entre academia, indústria e setor público, estão progressivamente 

estreitando laços. Essa atenção se dá, pois, o governo (especialmente os órgãos públicos em 

nível regional), tem se voltado para uma maior eficiência em seus investimentos em pesquisa, 

visando à competitividade nacional. O setor empresarial está cada vez mais interessado e 

envolvido em pesquisas universitárias. Como a participação dos fundos governamentais nas 

universidades está diminuindo nas últimas duas décadas, é esperado que as IES interajam com 
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maior frequência com a indústria e se adaptem às necessidades do mercado (GÖKTEPE-

HULTÉN, 2010). 

Portanto, as universidades devem ter um papel central na produção de conhecimento 

e se envolver ativamente em atividades de empreendedorismo e inovação. Nesse contexto, a 

noção de empreendedorismo difere do que até então era definido em pelo menos dois sentidos 

importantes. A primeira é uma mudança na percepção do empreendedorismo de acidental e 

individual para organizado e social e a segunda é a evidência de que o empreendedorismo 

pode ser ensinado, inspirado e estimulado (MINOLA; DONINA; MEOLI, 2016). 

Novos caminhos para a pesquisa sobre empreendedorismo na universidade são 

necessários, dentro desse contexto, um ponto é relevante se observar, o papel desempenhado 

pelas universidades que empreendem no fomento do processo de internacionalização. 

A presença do empreendedorismo na universidade, como pôde ser observado, não é 

novidade, seja no cotidiano, seja na pesquisa, o que favorece que haja uma gama ampla de 

conceitos sobre o tema.  

 

2.2.1 Conceitos e características de empreendedorismo no ensino superior 

 

Os conceitos que envolvem o empreendedorismo na universidade estão atrelados em 

sua maioria às definições de “universidade empreendedora”, “empreendedorismo 

universitário”, “empreendedorismo acadêmico” e “universidade inovadora”. Para entender os 

caminhos que o empreendedorismo toma dentro dessas instituições, far-se-á uma explanação 

abrangente, pois esse é um tema que muitas vezes ainda sofre preconceito e não aceitação 

dentro da academia, sendo mais bem digerido quando é associado a inovação. Audy (2006) se 

refere a essa questão quando levanta que na literatura aparecem os termos universidade 

empreendedora e universidade inovadora para tratar do mesmo conceito, essas associações e 

similitudes no conceito são usadas para proporcionar menor resistência nas universidades, o 

que acaba por diminuir o desconforto associado muitas vezes ao termo empreendedorismo. 

De acordo com Schmitz (2017), o empreendedorismo na universidade pode ser 

conceituado tanto no viés do empreendedorismo acadêmico, quanto no empreendedorismo 

universitário, estando os dois termos intimamente ligados e de certa forma se tornando 

sinônimos. Segundo ainda o autor, o empreendedorismo acadêmico pode ser visto como as 
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atividades realizadas nas universidades, que permitem a criação de novos empreendimentos 

por pesquisadores, professores, estudantes e parceiros com base no conhecimento criado na 

universidade, a capitalização do conhecimento através da transferência de tecnologia e outras 

ações que contribuem para o desenvolvimento econômico.  

 

2.2.2 Práticas de empreendedorismo no ensino superior 

 

Para o empreendedorismo ocorrer nas universidades, é preciso dar espaço a práticas 

que muitas vezes divergem das tradicionalmente encontradas. Apesar de práticas antigas e 

novas, muitas vezes, ocasionarem embates, é preciso caminhar juntas, agregando, 

proporcionando trocas e promovendo o desenvolvimento.  

Ações institucionais que privilegiem ambientes empreendedores são importantes 

para criar condições para que, parcerias com empresas, transferência de tecnologia, formação 

pautada no empreendedorismo, internacionalização, redes de inovação, incubadoras, spin-

offs, consultorias, dentre outras, tenham espaço para acontecer. 

O Quadro 6, especifica quais práticas podem estar presentes nas universidades 

impulsionando o empreendedorismo e alavancando as instituições a alcançarem níveis mais 

altos de inovação. 

 

Autor (es) Denominação Práticas 
Etzkowitz (1984)  Universidade 

empreendedora 
− utilização comercial dos resultados da 

pesquisa;  
− criação de empresas a partir de resultados de 

pesquisas;  
− financiamento externo;  
− criação de grupos de pesquisa como quasi-

firms;  
− contratos e subvenções; 
− joint ventures; 

Doutriaux (1987)   
 

Empreendedorismo 
acadêmico 

 

− criação de spinoffs;  
− criação de startups;  
− empresas de consultoria;  
− empresas de serviços técnicos;  
− empresas de manufatura; 

Klofsten e Jones-
Evans (2000) apud 
Yusof e Jain (2010)  
 

Empreendedorismo 
acadêmico 

 

− consultoria;  
− pesquisa contratada;  
− projetos científicos de larga escala;  
− patente / licenciamento;  
− spinoffs;  

Quadro 6 – Práticas de inovação e empreendedorismo na universidade 
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− vendas; 
Etzkowitz (2001)  
 

Universidade 
empreendedora 

− instalações de incubadoras de empresas;  
− criação de spinoff;  
− criação de startup;  
− escritórios de transferência de tecnologia;  
− publicação (após preservação da propriedade 

intelectual); 
Lazzeroni e 
Piccaluga (2003)  
 

Knowledge 
Spillovers 

 

− mobilidade dos pesquisadores em relação a 
empresas que colaboram com a 
universidade;  

− janelas corporativas em centros públicos de 
pesquisa;  

− mobilidade de estudantes de graduação, pós-
graduação e doutorado; 

− criação de empresas spin-off;  
− contatos informais com pesquisadores;  
− projetos conjuntos de pesquisa;  
− financiamento de cadeiras acadêmicas por 

empresas privadas;  
− publicações e apresentações em 

conferências;  
− patentes; 

Chang et al. (2006)   
  
 

Inovação 
acadêmica 

 

− patenteamento;  
− licenciamento;  
− startups incubadas;  
− spinoffs;  
− escritórios de IP (IPOs);  
− Escritórios de Transferência de Tecnologia 

(TTOs);  
− Escritórios de Licenciamento de Tecnologia 

(TLOs); 
Yokoyama (2006)   
  
 

Universidade 
empreendedora 

− empresas comerciais;  
− despesas gerais;  
− consultoria;  
− serviço à comunidade;  
− bolsas de estudos; 

Rothaermel, 
Agung, e Jiang 
(2007) 

Empreendedorismo 
acadêmico 

 

− patente e licenciamento;  
− criando incubadoras; 
− parques científicos;  
− spinouts de universidades;  
− investir capital em startups; 

Brennan, 
McGovern, e 
McGowan (2007) 
adapted from 
Jones-Evans (1997) 

Empreendedorismo 
acadêmico 

 

− ciência em larga escala;  
− pesquisa contratada;  
− consultoria;  
− patente / licenciamento;  
− empresas derivadas;  
− ensino externo;  
− vendas;  
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Siegel, Wright e 
Lockett (2007)  
 

Atividades 
empreendedoras 

nas universidades 

− transferência de tecnologia (patenteamento e 
licenciamento);  

− spinoffs de criação;  
− atividades de comercialização; 

Etzkowitz e Zhou 
(2008)  
 

Universidade 
empreendedora 

− patente e licenciamento de tecnologia; 
− consultoria para indústria: promoção das 

indústrias existentes;  
− spinoffs: formação firme;  
− educação para o empreendedorismo: 

treinamento da força de trabalho de nível 
superior;  

− fornecimento de instalações para P&D; 
Zhou e Peng (2008)  
 

Universidade 
empreendedora 

− consultoria, licenciamento de patentes e 
criação de firmas;  

− parques científicos, spinoffs, empresas 
administradas por universidades e 
incubadoras; 

Guenther e Wagner 
(2008)  
 

Universidade 
empreendedora 

− incubadoras;  
− parques científicos;  
− escritórios de transferência de tecnologia;  
− educação para o empreendedorismo; 

Farsi e Talebi 
(2009)  
 

Empreendedorismo 
acadêmico 

 

− colaborações indústria-universidade;  
− fundos de risco baseados em universidades;  
− empresas incubadoras de universidades; 
− fundação de startup por acadêmicos; 
− nomeação dupla de professores em empresas 

e departamentos acadêmicos; - transferência 
de tecnologia; 

Lopez et al. (2009)  
 

Empreendedorismo 
universitário 

 

− a criação de empresas (spinoffs);  
− os contratos de pesquisa;  
− a produção de patentes; 

Berestova (2009)  
Innovative  
 

Atividades nas 
universidades 

− obtenção de financiamentos adicionais;  
− melhoria da imagem da organização;  
− estabelecer relações com a prática;  
− pertencer a universidades inovadoras; 

Kirby, Urbano e 
Guerrero (2011)  

Universidade 
empreendedora 

− envolvimento em projetos científicos de 
larga escala;  

− pesquisa contratada;  
− consultoria; 
− patente / licenciamento;  
− geração de spinoffs de negócios;  
− colaboração;  
− desenvolvimento e distribuição de novos 

produtos; 
Shibayama (2012)  
 

Empreendedorismo 
acadêmico 

 

− startups universitárias;  
− patente universitária;  
− transferência de tecnologia;  
− co-autoria universidade-indústria; 

Binkauskas (2012) 
based on Louis et 
al., (1989)  

Empreendedorismo 
acadêmico 

 

− consultoria;  
− pesquisa financiada;  
− empresas de pesquisa;  
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− patentes e licenças; 
− spinoffs; 

Abreu e Grinevich 
(2013)  
 

Empreendedorismo 
acadêmico 

 

− atividades comerciais formais 
(licenciamento, spin-off)  

− atividades comerciais informais  
− consultoria  
− pesquisa contratada  
− atividades não comerciais (aconselhamento 

informal, palestras públicas) 
Mazdeh et al. 
(2013)  
 

Empreendedorismo 
universitário 

 

− novas empresas que exploram a propriedade 
intelectual criada nas universidades 
considerando cisões de universidades;  

− empresas criadas por emprego universitário;  
− consultoria, pesquisa e treinamento 

especializados, projetos científicos, 
patenteamento / licenciamento, vendas e 
testes; 

Rohani (2013)  
 
 

Universidade 
empreendedora e 

empreendedorismo 
acadêmico 

 

− ensino e negócios;  
− serviços de laboratório para empresas; 
− serviços de consultoria para empresas;  
− transferência de resultados de pesquisa para 

empresas através de contratos de pesquisa, 
premiação e criação de empresas de base 
tecnológica; 

Fonte: Adaptado de Schmitz (2017, tradução nossa). 

 

Como pode ser observado, há uma gama de práticas de empreendedorismo na 

universidade que podem ser desenvolvidas e render frentes para as instituições darem a sua 

contribuição de conhecimento e formar cidadãos bem preparados e qualificados. Desta forma, 

o Quadro 7 apresenta uma síntese das práticas presentes nas universidades. 

 

Práticas  Significados Autor (es) 
Ensino  
 

Formação de alunos com qualidade, 
estabelecendo relações com a prática. 

Klofsten e JonesEvans, 2000; 
Kirby, Urbano e Guerrero, 
2011; Philpott et al., 2011; 
Mazdeh et al., 2013 

Treinamento  
 

Oferecimento de cursos fora dos 
programas tradicionais, especialmente 
para membros da indústria e da 
comunidade. 

Philpott et al., 2011; Mazdeh 
et al., 2013 

Educação 
Empreendedora  
 

Treinamento de indivíduos com 
qualidade superior, produzindo 
empresários e não apenas os 
trabalhadores. 

Guenther e Wagner, 2008; 
Abreu e Grinevich, 2013 

Quadro 7 – Síntese das práticas de inovação e empreendedorismo na universidade 
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Publicações  
 

Disseminação do conhecimento através 
de artigos científicos, livros, etc., após 
preservação da propriedade intelectual. 

Etzkowitz, 2001; Philpott et 
al., 2011 

Patentes  
 

Obtenção de patentes ou geração de 
segredos comerciais, a fim de preservar 
criações universitários de propriedade 
intelectual. 

Louis et al., 1989; Klofsten 
and JonesEvans, 2000; Chang 
et al., 2006; Rothaermel, 
Agung e Jiang, 2007; Kirby, 
Urbano e Guerrero, 2011; 
Philpott et al., 2011; Mazdeh 
et al., 2013 

Licenciamento  
 

Transferência de conhecimento e 
tecnologia para empresas criadas novas 
ou existentes. 

Klofsten e JonesEvans, 2000; 
Chang et al., 2006; 
Rothaermel, Agung e Jiang, 
2007; Kirby, Urbano e 
Guerrero, 2011; Philpott et al., 
2011; Abreu e Grinevich, 
2013; Mazdeh et al., 2013 

Serviços de Consultoria Serviços de consultoria para as 
empresas, a fim de melhorar suas 
operações, promovendo negócios 
existentes. 

Doutriaux, 1987; Louis et al., 
1989; Klofsten e JonesEvans, 
2000; Yokoyama, 2006; 
Kirby, Urbano e Guerrero, 
2011; Philpott et al., 2011; 
Abreu e Grinevich, 2013; 
Mazdeh et al., 2013 

Serviços Técnicos  
 

Serviços de laboratório para as 
empresas, tais como testes, 
homologações, etc. 

Doutriaux, 1987; Klofsten e 
JonesEvans, 2000; Mazdeh et 
al., 2013 

Serviços à Comunidade.  
 

Serviços às comunidades, a fim de 
melhorar a sua atuação através de 
consultas informais, aconselhamentos, 
palestras públicas 

Yokoyama, 2006; Abreu e 
Grinevich, 2013 

Criação de Empresas  
 

Estabelecimento de novas empresas 
através da transferência de tecnologia e 
consultoria; novas empresas que 
exploram propriedade intelectual criados 
nas universidades; criação de empresas a 
partir dos resultados da pesquisa. 

Etzkowitz, 1984; Doutriaux, 
1987; Louis et al., 1989; 
Klofsten e JonesEvans, 2000; 
Etzkowitz, 2001; Chang et al., 
2006; Yokoyama, 2006; 
Rothaermel, Agung e Jiang, 
2007; Kirby, Urbano e 
Guerrero, 2011; Philpott et al., 
2011; Abreu e Grinevich, 
2013; Mazdeh et al., 2013. 

Venture Funding  
 

Fundos de risco da universidade, com 
capital próprio ou parcerias; 
empreendimentos conjuntos. 

Etzkowitz, 1984; Rothaermel, 
Agung e Jiang, 2007 

Pesquisa por Contratos  
 

Desenvolvimento de pesquisas por meio 
de contratos públicos e privados. 

Klofsten e JonesEvans, 2000; 
Kirby, Urbano e Guerrero, 
2011; Philpott et al., 2011; 
Abreu e Grinevich, 2013 

Pesquisa em 
Colaboração  
 

Desenvolvimento de pesquisas em 
parceria com a indústria e comunidade. 

Klofsten e JonesEvans, 2000; 
Kirby, Urbano e Guerrero, 
2011 

Incubadoras  
 

Manutenção ou participação em 
incubadoras de empresas e sociais a fim 

Etzkowitz, 2001; Chang et al., 
2006; Rothaermel, Agung e 
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de criar novos empreendimentos. Jiang, 2007; Guenther e 
Wagner, 2008 

Parques 
Científicos/Tecnológicos  
 

Manutenção ou participação em parques 
científicos e tecnológicos, a fim de fazer 
a pesquisa e desenvolvimento e a 
criação de novos empreendimentos.  

Rothaermel, Agung e Jiang, 
2007; Guenther e Wagner, 
2008; Philpott et al., 2011 

Escritórios de 
Transferência de 
Tecnologia  
 

Manutenção de escritórios de 
transferência/licenciamento de 
tecnologia/conhecimento, a fim de 
transferir conhecimento e tecnologia 
para empresas novas ou já existentes.  

Chang et al., 2006; Guenther e 
Wagner, 2008; Etzkowitz, 
2001 

Financiamento Externo  
 

Obtenção de recursos externos para o 
desenvolvimento de pesquisas, bolsas de 
estudo e cursos de formação 
especializados. 

Etzkowitz, 1984; Louis et al., 
1989; Yokoyama, 2006; 
Philpott et al., 2011 

Pesquisa em Larga 
Escala  
 

Engajamento em ciência de larga escala, 
com projetos de investigação com 
financiamento externo e pesquisa 
especializada. 

Louis et al., 1989; Kirby, 
Urbano e Guerrero, 2011; 
Mazdeh et al., 2013 

Comercialização de 
Conhecimento  
 

Utilização comercial dos resultados das 
pesquisas. 

Etzkowitz, 1984; Klofsten e 
JonesEvans, 2000; Mazdeh et 
al., 2013 

Grupos de Pesquisa  
  
 

Criação e manutenção de grupos de 
pesquisa como unidades de negócios. 

Etzkowitz, 1984 

Programas/Escritórios 
de Relacionamento  
 

Programas ou escritórios de 
relacionamento para aumentar parcerias 
com a indústria, o governo e as 
comunidades.  

Etzkowitz, 2001; Kirby, 
Urbano e Guerrero, 2011 

Fonte: SCHMITZ (2017, p. 86-89). 

 

Ensino, treinamento, educação empreendedora, publicações, patentes, licenciamento, 

serviços de consultoria, serviços técnicos, serviços à comunidade, criação de empresas, 

venture funding, pesquisa por contratos, pesquisa em colaboração, incubadoras, parques 

científicos/tecnológicos, escritórios de transferência de tecnologia, financiamento externo, 

pesquisa em larga escala, comercialização de conhecimento, grupos de pesquisa, 

programas/escritórios de relacionamento, enfim, muitas são as frentes possíveis de enveredar 

quando se quer efetivamente que uma universidade seja empreendedora. Para isso, é 

fundamental que se tenha a frente gestores qualificados e empreendedores, para não só propor 

práticas como as listadas, mas que tenha perfil para coloca-las em funcionamento. 
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2.3 ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO 

 

As instituições de ensino superior, desde os tempos mais remotos, servem de 

instrumento para atender as demandas da sociedade, seja no aspecto econômico, industrial, 

tecnológico ou social. No entanto, ao longo do tempo vai se transformando no que diz 

respeito a aspectos como gestão, as formas como é financiada, as políticas destinadas a ela e 

os moldes com o qual cria novos conhecimentos (SILVEIRA; BIANCHETTI, 2016). 

É nas universidades que se modelam pessoas altamente capacitadas, perfil que as 

novas circunstâncias exigem. Nelas, os indivíduos são formados não apenas para produzir 

bens e conhecimentos, mas também para firmar compromisso com o desenvolvimento de seu 

país e o da humanidade, indivíduos capazes de lidar com grandes quantidades de informações, 

tomar decisões inovadoras e se desenvolver em diferentes contextos (BRINGAS ET AL., 

2015). 

O ambiente da universidade está se moldando cada vez mais por fatores 

socioeconômicos e sociodemográficos externos, instando essa instituição de longa data a se 

adaptar e responder a essas condições externas. Mudanças no ambiente nacional e 

internacional estão exigindo que as universidades ampliem seus focos de desenvolvedoras de 

conhecimento e educação, para promover a aceleração e o desenvolvimento da sociedade (DE 

SANDES-GUIMARAES, 2019). 

Nesse contexto, as instituições de ensino superior são incentivadas a adotar 

estratégias para desenvolver uma cooperação efetiva com os setores público e privado, 

promover a internacionalização do ensino e da pesquisa, criar sinergias com outras 

universidades e institutos de pesquisa e estimular a organização interdisciplinar da produção 

de conhecimento (DE SANDES-GUIMARAES, 2019). 

É esperado das instituições de ensino superior que permaneçam as principais 

organizações do conhecimento, desde que mantenham sua missão educacional. O ensino é a 

vantagem competitiva da universidade, principalmente quando ligado à pesquisa e ao 

desenvolvimento econômico. Os alunos são potenciais empreendedores. Eles representam um 

fluxo dinâmico de capital humano no campo da pesquisa, em oposição a laboratórios 

industriais e institutos de pesquisa mais estáticos. Além disso, a rotatividade de estudantes 

garante que a universidade seja a principal fonte de inovação (ETZKOWITZ; 

LEYDESDORFF, 2000). 
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As universidades brasileiras estão comprometidas com a efetiva implementação de 

políticas públicas e de desenvolvimento. A participação das mesmas na esfera internacional, 

para além de um protocolo institucional, é uma meta a ser alcançada com o objetivo de 

enfrentar e vencer os desafios do mundo globalizado e da sociedade do conhecimento, a fim 

de se inserirem no campo das novas oportunidades de desenvolvimento em uma estrutura 

global (LAGE, 2015). 

 
Apesar da perenidade, as IES não são simples de serem administradas devido à sua 
complexidade e às suas peculiaridades, que as diferenciam de outros segmentos da 
economia. Dessa maneira, necessitam de gestores sintonizados às transformações 
que estão ocorrendo em todas as partes do mundo, inclusive as que norteiam o 
mercado de trabalho; de equipes que saibam lidar com a heterogeneidade do perfil 
dos discentes; do uso sistemático de novas tecnologias para o aperfeiçoamento do 
processo de ensino-aprendizagem. Somados a todos esses atributos, necessitam, 
ainda, ter ações para gerar inovações nos processos acadêmicos e administrativos, 
nos setores de apoio, financeiro e mercadológico na trilogia ensino, pesquisa e 
extensão (COLOMBO; RODRIGUES, 2011). 

 
Esse contexto gera grandes desafios ao longo dos anos, para lidar com as demandas 

que o governo e a sociedade têm que enfrentar, é preciso ir além do que já vem sendo 

realizado, principalmente no que corresponde a aplicação de recursos no ensino superior. 

Apesar do acesso ao ensino superior ser mais democrático nos dias atuais, ainda se 

faz necessário o envolvimento do Estado e da sociedade na construção de políticas que 

tenham como objetivo garantir o acesso e a manutenção da universidade pública. Além disso, 

não se pode perder de vista, também, a ideia de que a expansão precisa vir acompanhada de 

outro requisito fundamental, a qualidade. Sem isso, existe o risco de promover uma formação 

de massa apenas para elevar índices, formando universitários incompetentes, incapazes de 

enfrentar as demandas sociais e a realidade de um mundo globalizado e competitivo. 

Estruturalmente, o ensino superior brasileiro é composto por instituições de 

diferentes naturezas, que nomeadas como Instituições de Ensino Superior (IES), possuem 

caráter privado ou público. As IES privadas podem ser instituições com fins lucrativos 

(particular) ou sem fins lucrativos (comunitárias, confessionais ou filantrópicas). As 

instituições de ensino superior públicas são mantidas pelo poder público (federal, estadual ou 

municipal) (OLIVEIRA; ET AL, 2017). 

Considerando essa estrutura, e que o ensino superior brasileiro precisa dar conta de 

suas mazelas em meio à avalanche das novas demandas, é precisa tratar dos principais pontos 
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que estão diariamente na pauta das instituições de ensino superior, e que sem a definição de 

estratégias que promovam o desenvolvimento de temas como: 1) mudança curricular; 2) 

pesquisa e inovação tecnológica; 3) cooperação universidade/empresa; 4) formas alternativas 

de financiamento; 5) cooperação internacional e 6) educação a distância; os avanços 

continuarão a acontecer a passos lentos e insipientes frente a internacionalização no ensino 

superior do país. 

 

2.3.1 Mudança curricular  

 

A forma em que as sociedades se organizam, reestruturam e operacionalizam as suas 

dinâmicas sociais, de tempos em tempos sobre com impactos que fazem emergir a urgência de 

mudanças e a sua própria reinvenção. Com a familiarização das tecnologias da informação e 

comunicação, aspectos que envolvem desde a dinâmica cotidiana pessoal, até os de gestão de 

países, desencadearam mudanças que podem ser sentidas no seio das universidades. Os 

alunos, os professores, os parceiros, os governos e a educação como um todo não é vista mais 

da mesma forma, o acesso infinito as informações e a forma como são tratadas dentro dos 

estabelecimentos de ensino superior, transforma cotidianamente a realidade do mundo e dos 

conhecimentos que são produzidos nele (MORGADO, 2006). 

Ainda segundo Morgado (2006, p. 216-217), ao tratar dos desafios que o ensino 

superior tem se deparado e que impactam nos currículos, determina quatro pontos 

fundamentais a serem levados em consideração:  

 
− as mudanças profundas que as recentes alterações políticas, científicas, 

económicas e sociais imprimiram no paradigma civilizacional contemporâneo e 
o que isso implica em termos pessoais e colectivos; 

− as novas exigências de educação e formação que todo esse processo de mudança 
transporta e que nos conduziu ao que hoje se designa por Sociedade da 
Informação e do Conhecimento; 

− a necessidade das universidades se reorganizarem de forma a saberem lidar com 
e preparar novos públicos escolares que, por via da democratização do ensino, 
passaram a frequentá-las e 

− por último, e decorrente dos aspectos anteriores, a necessidade de reajustar o 
leque de ofertas formativas, para dar resposta às múltiplas exigências do mundo 
actual, e de recorrer a metodologias de investigação e de ensino que permitam 
preparar os futuros cidadãos para se integrarem e participarem em ambientes 
sociais e profissionais cada vez mais complexos e exigentes e em permanente 
reconfiguração, numa lógica de educação e formação ao longo da vida. 
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Apesar do meio acadêmico ser tachado de conservador e apresentar certa aversão a 

mudanças são fatos que com a aproximação das instituições de ensino superior com os setores 

produtivos e o efeito da internacionalização, novas práticas passaram a ser adotadas. Outro 

fator que tem impulsionado essa questão são as políticas de financiamento mais restritivas por 

parte do Estado, o que leva as instituições a repensarem suas práticas e elaborarem novas 

conexões.  

A inovação curricular é um desafio já apontado em muitas pesquisas (HUMPHRIES; 

BURNS, 2015), em tempos de empreendedorismo e internacionalização no ensino superior, é 

evidente o movimento de conscientização da necessidade de precisam ocorrer mudanças.  

  

2.3.2 Pesquisa e inovação tecnológica 
 

A partir da aprovação da Lei de Inovação Tecnológica (Lei nº 10.973, de 2 de 

dezembro de 2004), o ensino superior brasileiro passou, num movimento crescente, a 

desenvolver seminários, congressos e palestras sobre inovação. Também aumentaram o 

número de resultados de pesquisas científicas publicadas em jornais, revistas, livros, 

periódicos com ensaios, ideias e modelos para empresas com o viés da inovação tecnológica. 

O pós implantação da Lei, suscitou uma abertura e alerta para que o ensino superior brasileiro 

corresse atrás dos longos anos de defasagem frente a realidade mundial com relação ao 

desenvolvimento de pesquisas com inovações tecnológicas de ponta.  

De acordo com Matias-Pereira e Kruglianskas (2005), o estabelecimento medidas de 

incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica foram o ponto de partida para 

fomentar a construção de um modelo de desenvolvimento tecnológico no Brasil.  

No entanto, apesar das políticas públicas de âmbito federal, estadual e municipal 

terem atuado por mecanismos de subvenção e incentivo fiscal, com fundos setoriais criados 

com o objetivo de abrir linhas de financiamento destinados a projetos de pesquisas 

inovadoras, ainda existe um fosso entre a realidade brasileira e a dos países tecnologicamente 

mais avançados. 

 Para Ferreira (2002, p. 179) 

 
Não é discutível a necessidade de se criar ambiente mais propício à inovação 
tecnológica, aproximando a pesquisa universitária e a economia de mercado, 
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utilizando-se de incentivos para aumentar cada vez mais o investimento privado em 
P&D, pois o país precisa de uma maior densidade tecnológica nos produtos que 
exporta. 

 

Dessa forma, ainda há o que se superar, é preciso vontade e integração do governo, 

das instituições de ensino superior e setor empresarial. Apesar de existir um esforço conjunto 

para enfrentar a questão, estamos aquém da realidade mundial.  

Segundo Etzkowitz (1993), a partir da década anterior a virada do milênio, ocorreu 

uma Revolução Acadêmica que levou as instituições de ensino superior a participar de forma 

mais ativa do desenvolvimento econômico, se reinventando em um modelo mais 

empreendedor. A modelo de Hélice Tripla desenvolvida por Leydesdorff e Etzkowitz (1998), 

além de propor caminhos para transformar as universidades em instituições empreendedoras, 

colocou a inovação como foco principal, promovendo um sistema de cooperação entre 

universidade, indústria e governo. 

O perfil das instituições de ensino superior brasileiras está em transição, embora seja 

forte a tendência em se manter voltada ao ensino, a pesquisa e inovação tecnológica já faz 

parte do know-how de instituições públicas de excelência como Unicamp, USP, UFRJ, 

UFMG, UFRGS e UFSC, instituições essas que se destacam no cenário nacional e 

internacional. 

 
2.3.3 Cooperação universidade/empresa 

 

Estreitar laços com o segmento empresarial é um desafio do qual as instituições de 

ensino superior não poderão se furtar neste cenário globalizado. A formação de profissionais 

preparados para atuar na realidade que exige competências internacionais para gerar, 

sistematizar e difundir conhecimentos científicos e tecnológicos, assim como possuir 

habilidades para aplicar resultados de pesquisas, desenvolver e promover inovação, desafia as 

instituições a estabelecer parcerias com o meio empresarial. 

Para Allen e Taylor (2005), essa aproximação gera alguns desconfortos o que por 

vezes impõe obstáculos  para a relação de cooperação ocorrer, como é o caso da ideologia que 

permeia o meio acadêmico que preconiza a não comercialização de conhecimentos pois os 

conhecimentos ali gerados devem ser de domínio público, outro ponto seria a dificuldade em 

correr riscos que as instituições possuem em virtude de seu conservadorismo, ou ainda o fato 

das instituições de ensino superior não deterem todos os recursos necessários para a 
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transferência de tecnologias e finaliza tratando da desconexão das pesquisas realizadas com as 

necessidades de mercado.  

É evidente a distinção existente entre as estruturas das instituições de ensino superior 

e das organizações do setor produtivo, sendo que suas prioridades não convergem em se 

tratando dos resultados que se esperam, dos prazos e dos recursos para a pesquisa, 

ocasionando uma zona de conflito na cooperação. No entanto, os conflitos, na visão de 

Etzkowitz e Leydesdorff (1999), são benéficos à cooperação entre instituições de ensino 

superior e empresas, pois tendem a gerar uma aproximação ansiando por criar soluções. 

A literatura que trata do tema, apesar de apresentar os contrapontos dessa relação, 

mostra que as cooperações entre universidade e empresa nos últimos vinte anos tem 

resultados positivos para as duas partes, confirmando a sua importância. As instituições de 

ensino superior ganham quando passam a rever e atualizar os seus currículos para atender as 

novas demandas e as empresa ganham com o acesso a inovações tecnológicas, recursos 

humanos especializados e conhecimentos de ponta. 

De fato, o que existe é um processo de aprendizado, tanto pelas empresas quanto 

pelas universidades, após o início das interações. Essa dinâmica interna de cada ponto de 

interação pode envolver conhecimento compartilhado, confiança mútua, transferência de 

pessoal entre as duas partes e uma melhor compreensão um do outro (ADAMS; CHIANG; 

JENSEN, 2003).  

Há uma aproximação crescente, mas ainda existe um longo caminho para se ampliar, 

acelerar e integrar a cooperação a um novo patamar de desenvolvimento. É importante 

combater a ideia de que se pretende vender a academia aos interesses privados, as instituições 

de ensino superior possuem autonomia e função crítica, não se prestam a reducionismos de 

suas funções, no entanto estão abertas para a inovação e os desafios frente aos paradigmas da 

sociedade do conhecimento. 

 

2.3.4 Formas alternativas de financiamento 
 

A questão do financiamento do ensino superior brasileiro, não foge a realidade que 

vem se instaurando em todo o mundo, existe uma crise corrente que tem levado as instituições 

a desenvolver formas alternativas para o financiamento do ensino superior.  
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Segundo Chapman e Nascimento (2017, p. 33),  

 
A teoria econômica não fornece uma base conceitual ou empírica para resolver a 
questão e, no final, esta é uma decisão eminentemente política, com perspectivas 
diferentes, resultando em abordagens bastante diversas entre os países.  

  

Considerando a conjuntura social e econômica brasileira, escolher os mecanismos 

para amenizar os impactos da crise e seus efeitos ainda é um desafio, a expansão do ensino 

superior ocasionou um inchaço na questão dos repasses orçamentários, o que tem levado 

muitas instituições de ensino superior a estreitarem cada vez mais os laços com o segmento 

empresarial, na ânsia de encontrar facilitadores que viabilizem uma cooperação que resulte 

em benefícios para ambas as partes, e que reflitam na sociedade. 

O campo da cooperação entre instituição de ensino superior e setor empresarial 

possibilita o investimento de recursos em pesquisa, considerando que os resultados dessa 

parceria podem acarretar em fonte de recursos por meio da cobrança de taxas ou royalties. 

Essa, inclusive, é uma realidade consolidada em países como os Estados Unidos, no entanto, 

merece especial atenção no caso brasileiro, considerando os aspectos legais e sociais desta 

parceria, principalmente por envolver questões de propriedade intelectual e da missão da 

universidade. 

Existe a possibilidade de atrair recursos de investidores brasileiros e estrangeiros, 

através do mercado financeiro, movimento observado em algumas instituições, seguindo uma 

tendência de mesclar o financiamento entre fontes públicas e privadas.  

Riveros (2008), trata de quatro modalidades de financiamento do ensino superior que 

prevalecem na América Latina e no Caribe: financiamento público direto (com orçamento 

regular do estado, destinado a instituições federais, sendo aplicado com regras de gestão 

correspondentes às aplicáveis ao setor público em geral), financiamento público com base em 

objetivos políticos (recursos projetados para uso temporário, destinados para atingir objetivos 

ou realizações de IES específicas), financiamento privado (ocorre através do pagamento de 

taxas, tanto por empresas quanto por estudantes) e modelo misto (combina financiamento 

federal fixo, com financiamento privado).  

O financiamento público, apesar de estar constantemente no movimento de alteração, 

se ajustando a cada gestão, é insuficiente para atender a demanda das instituições de ensino 

superior.  
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Um recurso que está sendo explorado, são os mecanismos  institucionais  de  

transmissão  de  tecnologia como os centros de pesquisas, as incubadoras, escritórios de 

transferência,  parques tecnológicos e  institutos  de  pesquisas  híbridos  coordenados por  

universidades  e  empresas que tem representado uma alternativa mais viável e segura a 

expansão e desenvolvimento institucional, essas interações entre universidade e empresas 

acabaram por se intensificar com o aumento do fluxo de conhecimento (RAPINI ET AL., 

2014).  

Investir na formação do pessoal técnico, docente e pesquisadores, é um grande passo 

para uma instituição obter bons retornos, pois a presença de pesquisadores reconhecidos 

nacional e internacionalmente, comprometidos com a inovação tecnológica, é um atrativo que 

irá gerar novos projetos e conhecimentos. 

 

2.3.5 Cooperação internacional  

 
A cooperação internacional, e seus processos se traduzem num conjunto de ações que 

se veem envoltas nas mudanças que ocorrem na sociedade e na forma que se organiza. Elas 

favorecem o fortalecimento da inovação e do conhecimento do país, e interferem na forma de 

gerir conflitos, ampliar a visão global, gera respeito mútuo e contribui para a capacity-

building em regiões em desenvolvimento (FLINK; SCHREITERER, 2010). 

 
Instituições brasileiras são beneficiárias de cooperação técnica internacional 
multilateral e bilateral. A primeira vertente é formada pela cooperação com uma 
organização internacional; a segunda, com um país desenvolvido. Em termos gerais, 
a cooperação técnica recebida do exterior tem como objetivo a aceleração do 
processo de desenvolvimento social e econômico nacional, a partir da capacitação de 
instituições nacionais nos três níveis da federação, via transferência de tecnologia e 
de conhecimento. Privilegia-se, nesse sentido, o acesso a conhecimentos e práticas 
ainda não dominadas pelo país. Do lado brasileiro, as instituições nacionais 
oferecem, como contrapartida aos consultores do exterior, infraestrutura, 
equipamentos e recursos humanos para a viabilização da cooperação. Cabe ressaltar 
que ações de cunho assistencial ou de reforço orçamentário direto a serviços 
públicos não são elegíveis para fins de cooperação técnica no Brasil, ao contrário do 
que ocorre em países menos desenvolvidos. Na vertente multilateral, a maioria 
absoluta dos programas e projetos é autofinanciada pelas instituições nacionais, dada 
a limitação do acesso a recursos internacional pelo Brasil, em função do seu atual 
nível de desenvolvimento econômico (ABREU, 2013, p. 10). 
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Os principais objetivos da cooperação internacional devem ser o fortalecimento dos 

componentes de integração e articulação entre instituições, agências e recursos que irão 

garantir um tipo de cooperação mais horizontal e compartilhada, num movimento que procure 

não substituir, alterar ou direcionar a iniciativa local, mas desenvolvendo capacidades 

próprias e de empoderamento local, sub-regional e regional deve ser o objetivo central das 

novas formas de cooperação. Isso significa que os atores locais são os principais responsáveis 

pelo desenho e formulação de propostas, programas e projetos, sendo os principais atores no 

processo de transformação (DIDRIKSSON, 2005). 

De acordo com Morosini (2011), existem dois modelos de cooperação internacional: 

a Cooperação Internacional Tradicional – CIT (competitivo, tem a intenção de se projetar no 

mercado globalizado) e a Cooperação Internacional Horizontal – CIH (focado no 

fortalecimento e respeito as capacidades científicas de cada parceiro). 

A CIH ganha cada vez mais espaço no cenário mundial, sua manutenção depende de 

fatores como uma rede forte de conexões, fundos numa perspectiva multilateral, o 

reconhecimento das capacidades de cada país ou região, a ampliação da mobilidade 

acadêmica, relações interinstitucionais, a capacitação dos envolvidos (especialistas e técnicos) 

e precisam ser implantados programas de colaboração internacional (DIDIKSSON, 2005). 

 

2.3.6 Educação a distância  
 

A educação a distância e as novas modalidades de ensino e aprendizagem com a 

aplicação de tecnologias da informação e comunicação apresentam um elevado potencial de 

aumentar a qualidade e o acesso ao ensino superior no mundo. 

No Brasil, a expansão da internet aliada a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDB, em 1996, que caracterizou a EaD como modalidade válida e 

equivalente para todos os níveis de ensino, possibilitou que as instituições de ensino superior 

passassem a dedicar pesquisas ao tema e oferecer cursos superiores a distância. 

De acordo com a Encyclopaedia Britannica (2009), quatro características 

diferenciam a educação a distância.  A primeira delas é a de que a educação a distância ocorre 

essencialmente por meio de instituições, não sendo de perfil autodidata ou de aprendizagem 

não acadêmica. A segunda, define que as distâncias geográficas são irrelevantes no 

aprendizado à distância e o tempo dos alunos e professores pode ser diferente. A 

acessibilidade e comodidade são vantagens importantes nessa modalidade e diferenças 
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culturais, intelectuais e sociais podem ser reduzidas em programas bem desenvolvidos. Por 

terceiro, trata da interatividade conecta por meio de telecomunicações o grupo de aprendizado 

entre si e com o professor, e independente do meio utilizado (e-mail, plataformas online, 

aplicativos de celular), a interatividade é fundamental na educação a distância. E por último, a 

educação a distância define um grupo de aprendizagens que se compõe de alunos, professores 

e recursos instrucionais (livros, vídeos, áudios). A síntese dessas diferenças pode ser 

observada na Figura 4. 

 

Figura 4 – Definição de educação a distância 

 
Fonte: BRITANNICA (2009, p. 3). 

 

Pelo seu perfil, e como qualquer outro tipo de ensino, a educação a distância desperta 

desafios para as instituições de ensino superior, seja provocando reflexões, seja exigindo 

mudanças. Por mais que tenha avançado no ensino público, ainda é majoritariamente objeto 

de domínio das instituições de ensino superior privadas. A possibilidade de ofertar ensino a 

uma gama infinitamente maior de alunos, chama atenção ao fato de que pode pôr em risco a 

qualidade do ensino ofertado, para isso a instituição tem que aplicar tecnologias aos processos 

de ensino e aprendizagem, criando meios de atingir melhores resultados (PETERS, 2001). 
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O crescimento da educação a distância como uma nova modalidade educativa, está 

permitindo o acesso ao ensino superior a partir da queda dos custos. Além disso, oportunizou 

o surgimento de novas modalidades pedagógicas, provocando mudanças nos docentes 

protagonistas dessa modalidade, sobretudo com o trabalho em rede.  

Considerando o cenário internacional em que o ensino superior tem se projetado, 

Ranieri (2004, p. 7) destaca que, 

 
A internacionalização é inerente ao desenvolvimento do ensino superior e a sua 
expansão é inevitável, diante da sociedade globalizada, seja em razão da facilidade 
com que hoje as pessoas se deslocam pelo mundo, seja em razão dos novos meios de 
comunicação, especialmente da internet, que permite o ensino a distância.  

 

Desta forma, a educação a distância pode ser vista como uma aliada aos processos 

em desenvolvimento nas instituições de ensino superior, fornecendo um campo vasto de 

possibilidades. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Este capítulo trata dos procedimentos metodológicos utilizados, a partir dos objetivos 

elaborados, que ajudaram na investigação do problema da pesquisa. Será apresentada, a 

modalidade de pesquisa, a natureza, a abordagem do problema, os objetivos da pesquisa, o 

delineamento, a técnica de coleta de dados e a técnica de análise de dados.  

Para melhor entendimento dos procedimentos metodológicos, são retomados o 

objetivo geral e específicos da pesquisa, que possuem como foco principal, a elaboração de 

estratégias empreendedoras para a internacionalização em universidades brasileiras. Para 

tanto, foram apresentados os conceitos, características e práticas relevantes de 

internacionalização e empreendedorismo em universidades brasileiras. Para tanto, é 

necessário compreender os elementos relacionados à internacionalização e ao 

empreendedorismo na universidade e suas respectivas relações. Nesse contexto foram 

elaboradas estratégias empreendedoras de internacionalização em universidades brasileiras e 

validadas as estratégias. 

Foram adotados os procedimentos metodológicos a serem representados por meio da 

ferramenta gráfica de fluxograma, que possibilita uma visão resumida e rápida dos 

procedimentos.  
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Figura 5 – Fluxograma da pesquisa 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa social é conduzida para explorar um tópico a fim de criar familiaridade 

com este tópico. Esse objetivo é típico quando um pesquisador está examinando um novo 

interesse ou quando o objeto de estudo é relativamente novo e não estudado (BABBIE, 1986). 

Quanto a sua natureza, esta é uma pesquisa aplicada por se concentrar em torno de 

um problema de uma instituição, no caso as instituições de ensino superior e os processos de 

internacionalização que precisam de novos caminhos para avançar, dessa forma está 

empenhada em criar soluções, se propondo a gerar impacto nas práticas de 

internacionalização. 
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Revisão da 
literatura Estudo de caso 

Revisão narrativa 

Revisão integrativa 

Entrevistas 

Pesquisa 
documental 

Análise dos dados 

Elaboração de 
estratégias 

empreendedoras 

Validação das 
estratégias 
elaboradas 

Estabelecimento 
das estratégias 
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No que diz respeito a abordagem do problema, está classificada como uma pesquisa 

qualitativa por entender que o fenômeno para ser melhor analisado precisa ser compreendido 

de forma integrada, procurando o pesquisador olhar pela perspectiva dos envolvidos 

(GODOY, 1995).  

 
São cinco as características básicas da pesquisa qualitativa, chamada, às vezes, 
também de naturalística: a) a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua 
fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento; b) os dados 
coletados são predominantemente descritivos; c) a preocupação com o processo é 
muito maior do que com o produto; d) o significado que as pessoas dão às coisas e à 
sua vida são focos de atenção especial pelo pesquisador; e e) a análise dos dados 
tende a seguir um processo indutivo (LUDKE; ANDRÉ, 2011, p. 43). 

 

Segundo Vergara (2006, p.276), 

 
Pesquisas ditas qualitativas, por seu turno, contemplam a subjetividade, a 
descoberta, a valorização da visão de mundo dos sujeitos. As amostras são 
intencionais, selecionadas por tipicidade ou por acessibilidade. Os dados são 
coletados por meio de técnicas pouco estruturadas e tratadas por meio de análises de 
cunho interpretativo. 

 

Por ser o viés empreendedor da internacionalização de instituições de ensino superior 

brasileiras um tema relativamente novo e pouco explorado, esta pesquisa, do ponto de vista 

dos objetivos da pesquisa, pode ser classificada como exploratória.  

Conforme Gil (1999), a pesquisa de cunho exploratório é realizada para temas pouco 

abordados e explorados, procurando desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias. 

São pesquisas que normalmente se fundamentam em bibliografias, documentos, entrevistas e 

estudos de caso. De acordo com Selltiz (1967), uma pesquisa com perfil exploratório 

aproxima o pesquisador da realidade pesquisada, tornando o contexto explícito e viabilizando 

a construção de hipóteses. 

A pesquisa está delineada na forma de estudo de caso, por entender que proporciona 

um estudo mais detalhado da realidade e da situação dos processos de internacionalização das 

instituições de ensino superior, sendo elas a Universidade Federal de Santa Catarina, com 

foco na Sinter e o Instituto Federal de Santa Cataria, com foco na Assint. Com relação ao 

estudo de caso, Yin (2009), considera que avança com profundidade no contexto, 

especialmente por estarem, o contexto e o fenômeno pouco evidentes.  
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No que diz respeito a técnica de coleta de dados, foram realizadas a revisão da 

literatura (por meio de revisão narrativa e integrativa), assim como a pesquisa documental e 

entrevista. 

A revisão de literatura, é um método amplamente utilizado, ela possui papel 

fundamental na fundamentação teórica da pesquisa e possibilita conhecer o estado da arte do 

tema pesquisado.  

A coleta de dados documentais é aquela que encontra fonte de dados em documentos 

(LAKATOS; MARCONI, 2010), e para tal fez-se o uso de documentos institucionais e 

oficiais. 

Outra técnica de coleta de dados empregada nessa pesquisa foi a entrevista, na 

modalidade semiestruturada.  

Como técnica de análise de dados, foi utilizada a análise de conteúdo e para validar 

as estratégias foi utilizada a validação por especialistas. 

A síntese da caracterização da pesquisa pode ser observada no Quadro 8. 

 

Natureza Abordagem 
do Problema 

Objetivos 
da pesquisa 

Delineamento Técnica de 
coleta de dados 

Técnica de 
análise de dados 

Aplicada Qualitativa Exploratória Estudo de caso Revisão de 
literatura 

Documental 
Entrevista 

Análise de 
conteúdo 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

A escolha dos métodos de coleta de dados é de fundamental importância para a 

pesquisa, pois é por meio deles que podem ser compreendidos os contextos, e serão 

formuladas as diretrizes, estando eles vinculados as estratégias para a realização dos objetivos 

específicos. 

No Quadro 9, pode ser observada a síntese dos métodos de coleta de dados utilizados 

para atingir o objetivo geral da pesquisa.  

 

 

Quadro 8 – Caracterização da pesquisa 
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Objetivos específicos Atores 
envolvidos 

Estratégia de 
coleta dos dados 

Estratégia de 
análise de dados 

Identificar conceitos, características e 
práticas relevantes de 
internacionalização e 
empreendedorismo em instituições de 
ensino superior brasileiras; 

pesquisadora revisão da 
literatura 

análise 
bibliográfica 

Compreender as relações entre 
internacionalização e 
empreendedorismo no ensino superior; 

pesquisadora revisão da 
literatura  

 

análise 
bibliográfica 

Elaborar estratégias empreendedoras 
para a internacionalização em 
instituições de ensino superior 
brasileiras; 

pesquisadora e 
entrevistados 

revisão da 
literatura, 
pesquisa 

documental e 
entrevistas 

análise de 
conteúdo e análise 

bibliográfica 

Validar as estratégias criadas. 
 

pesquisadora e 
especialistas 

questionário 
digital 

especialistas 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Dessa forma, a pesquisa fez uso dos seguintes métodos de coleta de dados: revisão de 

literatura, pesquisa documental, se vale de estudo de caso em duas instituições de ensino 

superior de Santa Catarina e entrevistas. 

 

3.2.1 Revisão da literatura 

 

A revisão da literatura surge no campo da pesquisa científica para levantar, 

organizar, aperfeiçoar, e produzir novos conhecimentos, ela é um aspecto de relevância 

indiscutível e necessário para a construção de pesquisas e estudos. Isso é, a base para a 

construção de novos conhecimentos científicos (BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011). 

Ao longo do tempo, surgiram diversos conceitos, teorias e formas para o seu 

entendimento e elaboração, o que deu um caráter mais rigoroso e complexo as pesquisas 

(WHITTEMORE; KNAFL, 2005). 

Dentre as diferentes formas para a realização de uma revisão de literatura, foi 

adotado para esta pesquisa o viés da revisão narrativa e o da revisão bibliográfica sistemática, 

no último caso fazendo uso do método da revisão integrativa. 

Quadro 9 – Síntese da coleta de dados 
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A revisão narrativa, é uma revisão bibliográfica tradicional com métodos específicos 

que visam encontrar determinados assuntos em acervos da literatura (BOTELHO; CUNHA; 

MACEDO, 2011).  

Enquanto a revisão narrativa possui uma característica mais ampla, procurando 

descrever e discutir o conhecimento do ponto de vista teórico ou conceitual, a revisão 

bibliográfica sistemática envolve um método direcionado e específico, que segue etapas bem 

planejadas para coleta, seleção e análise dos estudos científicos (ROTHER, 2007). 

A revisão bibliográfica sistemática é uma investigação científica com métodos pré-

planejados, que sintetizam os resultados de várias pesquisas primárias usando estratégias que 

limitam o viés e erros aleatórios (COOK; MULROW; RAYNES, 1997). 

O amplo uso desse tipo de revisão favoreceu o surgimento de quatro vertentes, as 

revisões integrativas, as revisões qualitativas, as revisões sistemáticas e as meta-análises 

(WHITTEMORE; KNAFL, 2005).  

A revisão bibliográfica sistemática adotada para esta pesquisa é a do tipo integrativa. 

A revisão integrativa se constitui enquanto método de pesquisa objetivo, que integra 

referências de pesquisas para compor um estado da arte sobre determinado tema, favorecendo 

o desenvolvimento de teorias (BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011; WHITTEMORE; 

KNAFL, 2005). 

 

3.2.1.1 Revisão bibliográfica sistemática integrativa 

 

A metodologia da revisão integrativa é parte constituinte do capítulo 2, suas etapas 

seguem, conforme APÊNDICE A a metodologia de Botelho, Cunha e Macedo (2011), que as 

conduzem em um processo de seis etapas:  identificação do tema e seleção da questão de 

pesquisa, estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão, identificação dos estudos pré-

selecionados e selecionados, análise e interpretação dos resultados e apresentação da 

revisão/síntese do conhecimento. 

 

3.2.1.2 Revisão narrativa 

 

Na etapa da revisão narrativa foi realizado o levantamento dos dados disponíveis em 

fontes como livros, artigos científicos, documentos, teses e dissertações, que possibilitaram a 

construção da compreensão dos termos e conceitos adotados para esta pesquisa. 
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3.2.2 Estudo de caso 

 

O estudo de caso, 

 
[...] pode ser caracterizado como o estudo de uma entidade bem definida como um 
programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou uma unidade 
social. Visa conhecer em profundidade o seu “como” e os seus “porquês”, 
evidenciando a sua unidade e identidade próprias. É uma investigação que se assume 
como particularística, isto é, que se debruça deliberadamente sobre uma situação 
específica que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há 
nela de mais essencial e característico (FONSECA, 2002, p. 33). 

 

Ele pode ser realizado com uma ou mais unidades de pesquisa, sendo caracterizado 

como único ou multicasos. O estudo multicasos, proporciona o levantamento de evidências 

com maior confiabilidade, especialmente se relacionado à estudos de casos únicos (YIN, 

2001). 

Para essa pesquisa, fez-se uso da metodologia do estudo multicasos, para isso foram 

investigadas as instituições públicas federais de ensino superior da Grande Florianópolis, 

conforme pode ser observado no Quadro 10. 

 

Instituição Vínculo Local 

Universidade Federal de Santa Catarina Federal Florianópolis 

Instituto Federal de Santa Catarina Federal Florianópolis 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Cabe ressaltar que para o estudo multicasos foi dado enfoque nas estruturas com 

maior conexão com o processo de internacionalização das instituições (setores de relações 

internacionais, pró-reitoria de extensão) e seus gestores. 

 

3.2.3 Pesquisa documental 
 

Um dos instrumentos da coleta de dados que possibilita tomar conhecimento da 

organização e seus aspectos regimentais e norteadores é a pesquisa por meio de seus 

Quadro 10 - Instituições públicas federais de ensino superior da grande Florianópolis 
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documentos oficiais, seja eles normas, leis, PDI’s, relatórios, materiais informativos, e que 

são hoje em dia informações, quase que sua plenitude, encontradas em sítios digitais.  

De acordo com Gil (2002), os materiais a serem utilizados em uma pesquisa 

documental ainda estão despidos de um tratamento analítico, podendo ser interpretados e 

analisados segundo os objetivos de uma pesquisa. 

Para o presente estudo, foi utilizada a pesquisa documental como recurso para 

analisar aspectos regimentais como o PDI, leis e normas que regulamentam as instituições 

estudadas, e informações presentes nos sites institucionais sobre estrutura organizacional, 

materiais informativos, e a missão, visão e valores de cada uma delas, dando enfoque aos 

pontos destinados a internacionalização. 

 

3.2.4 Entrevista 

 

Para a coleta de dados foi utilizada, ainda, a entrevista semiestruturada, que objetivou 

identificar as características e práticas relevantes de internacionalização, assim como 

compreender as relações existentes entre internacionalização e empreendedorismo nas 

instituições de ensino superior pesquisadas. Para as entrevistas, foi utilizado um roteiro que se 

encontra disponível no Apêndice B. 

Segundo Martins e Theóphilo (2009, p.88), a entrevista é  

 
Uma técnica de pesquisa para coletar informações, dados e evidências cujo objetivo 
básico é entender e compreender o significado que os entrevistados atribuem a 
questões e situações, em contextos que não foram estruturados anteriormente, com 
base nas suposições e conjecturas do pesquisador. 

 

Outra abordagem adotada para a pesquisa, foi a de Triviños (1987) quando trata da 

entrevista como ferramenta que se baseia nas teorias e hipóteses que estão intimamente 

relacionadas a pesquisa, possibilitando que a dinâmica de perguntas e respostas se alimentem 

de novos questionamentos e permitam ao entrevistado liberdade para se colocar frente os 

questionamentos e o assunto abordado, passando o entrevistado a fazer parte do conteúdo que 

vai se criando no transcorrer da entrevista. Ainda segundo Triviños (2006, p. 146), a 

entrevista 

 
Parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que 
interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, 
fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do 
informante. Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu 
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pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo 
investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa. 

 

 

Foram entrevistados um total de quatro sujeitos, sendo dois de cada instituição, e as 

entrevistas duraram de quarenta e cinco a noventa minutos. A entrevista, foi também um 

instrumento utilizado para que, de forma espontânea, os sujeitos abordados expusessem suas 

opiniões e realidades sobre o tema pesquisado. Os sujeitos foram nomeados como S1, S2, S3 

e S4. 

 

3.3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise de dados é uma etapa da pesquisa onde há o confronto das informações 

levantadas por meio da investigação de campo e da revisão da literatura. Foi utilizado para 

essa etapa o método da análise de conteúdo, por ser aquele que melhor leva em consideração 

os objetivos e as estratégias de coleta traçados para esta pesquisa. 

Segundo Bardin (1977, p. 42), a análise de conteúdo é 

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

 

A análise de conteúdo, está organizada em torno de três polos cronológicos: a pré-

análise; a exploração do material; o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

A pré-análise possui três missões: a escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a 

formulação das hipóteses e dos objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentam a 

interpretação final (BARDIN, 2002). 

Este tipo de análise realiza o desmembramento do discurso em categorias, em que os 

critérios de escolha e de delimitação são orientados pela dimensão da investigação dos temas 

relacionados ao objeto de pesquisa, identificados nos discursos dos sujeitos pesquisados 

(BARDIN, 2002). 

Para a análise de conteúdo dessa pesquisa, foram utilizadas as quatro entrevistas 

transcritas em sua totalidade, e seguidos os três polos cronológicos propostos por Bardin 
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(2002). Por meio da análise definiram-se duas categorias principais: 1) internacionalização 

como estratégia das IES e 2) internacionalização como processo empreendedor.  Cada 

categoria se desdobrou em quatro subcategorias: 1) a) gestão de RI atuando em nível 

estratégico, b) estratégias de comunicação, c) cultura de internacionalização das IES e d) 

capacitação dos atores de internacionalização; 2) a) financiamento da internacionalização, b) a 

internacionalização projetando as IES no cenário mundial, c) evidências de sucesso nos 

processos de internacionalização das IES e d) aspectos restritivos nos processos de 

internacionalização das IES. 

 

3.4 ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS EMPREENDEDORAS PARA A 

INTERNACIONALIZAÇÃO  

 

Como produto da análise de conteúdo, foram criados 8 eixos estratégicos que 

nortearam a elaboração das estratégias empreendedoras. As estratégias empreendedoras para a 

internacionalização em instituições de ensino superior brasileiras elaboradas, nessa etapa 

possuíram caráter provisório, e foram compostas pelo cruzamento dos dados coletados com os 

resultados da análise dos dados levantados. Essas estratégias empreendedoras provisórias, 

posteriormente, passaram pelo processo de validação por meio de especialistas. 

 

3.5 VALIDAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS EMPREENDEDORAS PARA A 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

A validação de pesquisas qualitativas ao longo dos anos sofreu profundas 

transformações, no entanto, existe um ponto que sempre provocou concordância entre os 

pesquisadores, a pesquisa qualitativa precisa passar por um processo de validação para 

demonstrar que seus resultados são confiáveis.  

Pesquisadores qualitativos comumente empregam a validação por especialistas, 

triangulação, descrição geral, revisões por pares e auditorias externas. Os pesquisadores se 

envolvem em um ou mais desses procedimentos para validar os resultados de suas 

investigações (CRESWELL; MILLER, 2000). 

Para realizar a validação das estratégias empreendedoras para a internacionalização 

em instituições de ensino superior, foi utilizado o método de validação por especialistas em 

confluência com os dados da revisão da literatura. A validação ocorreu por meio de 
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questionário virtual, e as respostas foram realizadas para atender ao padrão da metodologia de 

escala Likert, cuja referência foi de concordo totalmente a discordo totalmente. 

 

3.5.1 Questionário 

 

O questionário é uma técnica utilizada nas pesquisas para realizar coleta de dados, 

ele se estrutura com perguntas e respostas já previamente definidas pelo pesquisador, cabendo 

ao respondente o seu preenchimento. 

De acordo com Lakatos e Marconi (2003), o uso dessa técnica apresenta vantagens e 

desvantagens. Dentre as vantagens cabe citar a celeridade em obter retorno, a abrangência, a 

liberdade de resposta, a flexibilidade para o respondente decidir sobre momento de responder, 

uniformidade na avaliação. No entanto, alertam sobre desvantagens como a impossibilidade 

de responder a dúvidas que eventualmente possam ocorrer, risco de influenciar as respostas 

devido a ordem ou conteúdos mal elaborados, a porcentagem significativa de não 

respondentes, exige um universo mais homogêneo dentre os respondentes. 

Nesta pesquisa o questionário foi utilizado para obter dados para a validação das 

estratégias elaboradas. Ele foi formulado com as 38 estratégias e um breve texto explicativo 

no Google Forms, encaminhado para 10 especialistas por meio de convite disponível no 

próprio Google Forms. O questionário ficou disponível para ser respondido por um período de 

quinze dias e obteve um total de 8 especialistas que responderam. A respostas para cada 

estratégia apresentada estavam em escala Likert, sendo elas: concordo totalmente, concordo 

parcialmente, não concordo nem discordo, discordo parcialmente e discordo totalmente. 

 

3.5.2 Escala Likert 

 

A escala Likert é um tipo de escala de autorrelato, onde aqueles que respondem 

avaliam algo por meio de respostas dadas em um questionário (AGUIAR, CORREIA e 

CAMPOS, 2011). As questões devem coletar as opiniões e avaliações dos respondentes num 

grau de concordância ou discordância sobre algo, numa escala com cinco graduações. 

Para esta pesquisa a escala Likert foi utilizada considerando ser uma ferramenta que 

aligeira a coleta de avaliações e a análise dos dados. Para analisar os dados, foi considerado o 
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valor percentual de cada resposta, sendo eliminadas as estratégias com maior discordância 

percentual entre os respondentes. 

 

3.6 ESTABELECIMENTO DAS ESTRATÉGIAS EMPREENDEDORAS PARA A 

INTERNACIONALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

BRASILEIRAS 

 

Nessa etapa, são apresentadas as estratégias empreendedoras estabelecidas. Para o 

seu estabelecimento e consolidação, passou pelas etapas fundamentais de elaboração e 

validação.  

As estratégias delineiam rumos, orientam caminhos a seguir. Elas servem para 

orientar planos, ações ou negócios. Podendo se configurar na construção de procedimentos 

que normatizam o processo. Seu principal objetivo está pautado em planos, direcionamentos 

na tomada de decisões e políticas para orientar caminhos mais eficientes. (LIMA JUNIOR, 

2016) 

Dessa forma, esta tese se propõe a estabelecer estratégias empreendedoras que 

poderão ser aplicadas nos processos de internacionalização em instituições de ensino superior, 

podendo ser um referencial para inovação dos processos até então desenvolvidos e parâmetro 

para embasar os envolvidos na tomada de decisões. 

.    
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4 ESTUDO DE CASO 
 

4.1 CARACTERIZACÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

SELECIONADAS 

 

Este capítulo pretende caracterizar as instituições de ensino superior pesquisadas, 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), 

as quais pertencem ao Poder Executivo Federal e possuem sua sede em Florianópolis, Santa 

Catarina.  

A escolha pelas organizações se deu pelo arcabouço de conhecimento e por suas 

ações de destaque frente à temática da internacionalização, dentro dos distintos perfis que 

cada uma possui. Outro fator determinante foi o acesso as instituições e aos respectivos 

entrevistados. Na sequência é possível conhecer cada uma delas. 

 

4.1.1 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
 

A Universidade Federal de Santa Catarina, iniciou suas atividades por meio da Lei n. 

3.849 de 18 de dezembro de 1960, em Florianópolis. Desde então, a sua história se construiu 

abraçando desde a mais tenra idade até a terceira idade, são quase 60 anos formando cidadãos 

e construindo conhecimentos.  

 
Sua comunidade é constituída por cerca de 70 mil pessoas, entre docentes, técnicos-
administrativos em Educação e estudantes de graduação, pós-graduação, ensino 
médio, fundamental e básico, e público externo. São mais de 5.600 servidores, 
aproximadamente 2.650 professores e 3.200 TAEs. (UFSC, 2020) 

 

É uma instituição pública, gratuita e possui uma grande estrutura, composta por 5 

Campi (Araranguá, Blumenau, Florianópolis, Curitibanos e Joinville), que comportam 120 

cursos de graduação (modalidade presencial e EaD), e somado a isso possui 90 programas de 

pós-graduação. O Quadro disponível no APÊNDICE F, fornece uma síntese da estrutura que a 

UFSC possui. 
Ainda sobre a estrutura, 
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A UFSC tem aproximadamente 30 mil estudantes matriculados em 107 cursos de 
graduação presenciais e 13 de educação a distância. Quanto à pós-graduação, a 
UFSC disponibiliza mais de 7,5 mil vagas para cursos stricto sensu: são 65 
mestrados acadêmicos, 21 mestrados profissionais e, 56 cursos de doutorado. Nos 
sete cursos de especialização, participam cerca de 2,5 mil alunos. (UFSC, 2020) 

 

Somado a isso, compõe ainda o quadro  

 
O Colégio de Aplicação (CA) e o Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI). O CA 
oferece a quase mil alunos os ensinos fundamental e médio e o NDI, a cerca de 230 
crianças – com idade até 5 anos e 11 meses – a Educação Infantil. 
A UFSC possui mais de 620 grupos de pesquisa, reunindo professores, técnicos e 
estudantes, que desenvolvem aproximadamente de 2,7 mil projetos e milhares de 
publicações em revistas científicas mundo afora. Tem destaque também a extensão, 
que atualmente realiza 21,8 mil iniciativas com impacto direto na sociedade. (UFSC, 
2020) 

 

A Universidade Federal de Santa Catarina possui como missão, visão e valores: 

 
Missão 
 
A UFSC tem por missão “produzir, sistematizar e socializar o saber filosófico, 
científico, artístico e tecnológico, ampliando e aprofundando a formação do ser 
humano para o exercício profissional, a reflexão crítica, a solidariedade nacional e 
internacional, na perspectiva da construção de uma sociedade justa e democrática e 
na defesa da qualidade da vida”. 
 
Visão 
 
Ser uma universidade de excelência e inclusiva. 
 
Valores 
 
A UFSC deve afirmar-se, cada vez mais, como um centro de excelência acadêmica 
nos cenários regional, nacional e internacional, contribuindo para a construção de 
uma sociedade justa e democrática e para a defesa da qualidade da vida, com base 
nos seguintes valores: 
 
• Acadêmica e de Qualidade 
 
Uma instituição com busca contínua de patamares de excelência acadêmica, em 
todas as suas áreas de atuação, em especial no ensino, na pesquisa e na extensão. 
 
• Inovadora 
 
Uma instituição capaz de identificar e optar por novos caminhos e de criar novas 
oportunidades, carreiras e práticas em conformidade com uma visão inovadora. 
 
• Atuante 
 
Uma instituição capaz de opinar, influenciar e propor soluções para grandes temas, 
tais como acesso ao conhecimento e à cidadania, desenvolvimento científico e 
tecnológico, sustentabilidade ambiental e desenvolvimento humano e social. 
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• Inclusiva 
 
Uma instituição compromissada com a democratização do acesso ao ensino superior 
público, gratuito e de qualidade, e com o intuito de superar as desigualdades 
regionais do estado de Santa Catarina, mantendo a concepção de uma universidade 
verdadeiramente pública e compromissada com a sociedade catarinense e brasileira. 
 
• Internacionalizada 
 
Uma instituição capaz de intensificar parcerias e convênios com instituições 
internacionais, contribuindo para o seu desenvolvimento, o do Brasil e o de outras 
nações. 
 
• Livre e Responsável 
 
Uma instituição com servidores docentes e técnico-administrativos e estudantes 
livres e responsáveis para desenvolver suas convicções e suas vocações no ensino, 
na pesquisa e na extensão. 
 
• Autônoma 
 
Uma instituição capaz de decidir sobre seus próprios rumos, dentro de suas 
competências. 
 
• Democrática e Plural 
 
Uma instituição que assegura o reconhecimento pleno de sua diversidade acadêmica. 
 
• Bem Administrada e Planejada 
 
Uma instituição com estratégias eficientes e efetivas de gestão e de busca dos 
recursos para a realização de suas metas. 
 
• Transparente 
 
Uma instituição que presta contas de suas ações e decisões à comunidade. 
 
• Ética 
 
Uma instituição orientada para a responsabilidade ética, social e ambiental. (UFSC, 
2020) 

 

Como pode ser observado em seus pressupostos, tem realizado ações que promovam 

sua internacionalização, com isso já alcançou a marca de 349 convênios com 38 países em 

todos os continentes, a ser observado no Quadro disponível no APÊNDICE F. 

A UFSC conta com uma Secretaria de Relações Interacionais – Sinter, cujos 

objetivos estão voltados a interação com organismos e instituições internacionais de ensino 

superior, ao apoio e implementação de acordos de cooperação técnica, científica e cultural, 
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viabilizando também o intercâmbio de estudantes, professores e servidores técnico-

administrativos. 

Quanto as suas competências, a Sinter estabelece no Art. 5º de seu Regimento 

Interno: 

 
Art. 5º Compete à SINTER: 
I. assessorar o reitor nos assuntos que envolvam as relações da Universidade com 
instituições estrangeiras; 
II. planejar, coordenar e avaliar a execução das ações inerentes à política de relações 
internacionais da Universidade; 
III. estabelecer e divulgar os procedimentos para a submissão de propostas de 
acordos e convênios internacionais, definindo também os critérios para sua 
aprovação; 
IV. receber, registrar e emitir pareceres sobre propostas de acordos e convênios 
internacionais, bem como sobre suas renovações, modificações e adendos; 
V. regulamentar e coordenar o intercâmbio internacional de estudantes de graduação 
e pós-graduação, oferecendo orientação, recebendo e homologando candidaturas e, 
no caso de estudantes estrangeiros aceitos na Universidade, efetuando matrículas; 
VI. estimular, coordenar e executar programas de cunho institucional que forneçam 
aporte financeiro, interno ou externo e visem à mobilidade internacional de 
estudantes, docentes e servidores técnico-administrativos; 
VII. promover a integração, junto às respectivas pró-reitorias, das ações da 
Universidade que visem a internacionalização do ensino de graduação e pós-
graduação, pesquisa extensão; 
VIII. orientar estudantes e servidores docentes e técnico-administrativos em projetos 
e convênios internacionais; 
IX. emitir portarias atribuindo carga horária de atividade administrativa aos docentes 
nomeados coordenadores de convênios internacionais; 
X. firmar acordos e convênios entre a Universidade e instituições estrangeiras nos 
casos em que o signatário da parte estrangeira não seja o reitor, mas sim o 
responsável pelo setor correspondente à Secretaria de Relações Internacionais; 
XI. executar outras atividades inerentes à área ou delegadas pelo reitor. (UFSC, 
2020) 

 

Ou seja, no trato das questões internacionais que a Universidade se relaciona e venha 

se relacionar, o órgão competente e preparado para fornecer suporte e orientação nos mais 

diversos níveis será a Sinter.  

Desta forma, a Universidade Federal de Santa Catarina coloca sua marca em 

programas internacionais, como podem ser observados no Quadro 11. 

 

Programa Descrição 
Ciência sem Fronteiras Ciência sem Fronteiras (CsF) foi um programa 

do governo federal iniciado em 2011 e 
encerrado em 2016. Buscou promover a 
consolidação, a expansão e a 
internacionalização da ciência e tecnologia, da 
inovação e da competitividade brasileira por 

Quadro 11 – Participação da UFSC em programas internacionais  
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meio do intercâmbio e da mobilidade 
internacional. 

Idiomas sem Fronteiras O Programa Idiomas sem Fronteiras foi 
desenvolvido pelo Ministério de Educação 
através da Secretaria Nacional de Ensino 
Superior (SESu), juntamente com a 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES). O objetivo 
principal do programa é promover ações em 
prol de uma política linguística para a 
internacionalização do Ensino Superior 
Brasileiro, valorizando a formação 
especializada de professores de línguas 
estrangeiras. 

Erasmus Erasmus é um programa de mobilidade criado e 
financiado pela União Europeia. As atividades 
do programa têm como objetivo promover a 
excelência da educação superior e pesquisa dos 
países europeus e ao mesmo tempo reforçar os 
laços acadêmicos com países de todo o mundo. 

−  Be Mundus O Projeto Be Mundus oferece bolsas em 
universidades europeias para estudantes da 
UFSC de graduação, pós-graduação, docentes e 
técnico-administrativos. 

−  Fellow Mundus O Projeto Fellow Mundus oferece bolsas em 
universidades europeias para estudantes da 
UFSC de graduação, pós-graduação, docentes e 
técnico-administrativos. 

−  Elarch O Projeto Elarch oferece bolsas em 
universidades europeias para estudantes da 
UFSC de graduação, pós-graduação, docentes e 
técnico-administrativos. 

−  Erasmus+ Os projetos Erasmus+ oferecem bolsa de 
mobilidade e auxílio deslocamento para 
estudantes de graduação, pós-graduação, 
docentes e técnico-administrativos. 

Programas da AUGM  A Associação de Universidades do Grupo de 
Montevidéu é uma associação formada por 
universidades da Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Paraguai e Uruguai. E seus objetivos são 
o fortalecimento e a consolidação de recursos 
humanos, a pesquisa científica e tecnológica, a 
formação contínua e a interação de seus 
membros com a sociedade. 

−  Escala Docente O Programa de Mobilidade Acadêmica Escala 
Docente, promovido pela Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo (AUGM), é 
um programa recíproco de mobilidade 
acadêmica de professores que envolve as mais 
diversas áreas de ensino, pesquisa, extensão e 
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gestão universitária. 
−  Escala de Estudiantes de Grado O Programa Escala Estudiantes de Grado, 

promovido pela Asociación de Universidades 
Grupo Montevideo (AUGM), é um programa 
recíproco de mobilidade acadêmica para 
estudantes de graduação de universidades da 
América Latina. 

−  Escala Estudiantes Posgrado O Programa Escala Estudiantes Posgrado, 
promovido pela Asociación de Universidades 
Grupo Montevideo (AUGM), é um programa 
de mobilidade acadêmica para estudantes de 
mestrado e doutorado de universidades da 
América Latina. 

−  Escala de Gestores y Administradores O Programa Escala Gestores y Administradores 
da Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo (AUGM) tem o objetivo de 
promover mobilidade entre técnico-
administrativos das universidades membros da 
AUGM para fortalecer a gestão e administração 
das universidades, contribuindo para o seu 
desenvolvimento e aumentando a possibilidade 
compreensão das diferentes estruturas 
organizacionais. 

−  Jornadas de Jóvenes Investigadores As Jornadas de Jóvenes Investigadores, criadas 
em 1993, reúnem anualmente centenas de 
estudantes de graduação e pós-graduação das 
universidades da américa latina participantes da 
Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo (AUGM), com o objetivo 
promover a integração entre os estudantes, com 
vistas ao estabelecimento de grupos de pesquisa 
internacionais. 

Programas do GCUB Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras 
−  BRACOL Programa de Intercâmbio de Estudantes Brasil- 

Colômbia cuja finalidade é a promoção do 
intercâmbio de estudantes de nível superior 
entre as instituições membros do Grupo 
Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB) 
e da Associación Colombiana de 
Universidades. 

−  BRAMEX Programa de Intercâmbio de Estudantes Brasil 
– México cuja finalidade é a promoção do 
intercâmbio de estudantes de nível superior 
entre as instituições membros do Grupo 
Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB) 
e Instituciones de Educación Superior de la 
República Mexicana (ANUIES), com o 
objetivo de promover e intensificar os laços de 
amizade e de cooperação em áreas de interesse 
e benefício mútuo. 

PEC-G O Programa de Estudantes-Convênio de 
Graduação (PEC-G), criado oficialmente em 
1965 pelo Decreto nº 55.613 e, atualmente 
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regido pelo Decreto nº 7.948/2013, oferece a 
estudantes nacionais de países em 
desenvolvimento com os quais o Brasil mantém 
acordo educacional, cultural ou científico-
tecnológico a oportunidade de realizar seus 
estudos de graduação em Instituições de Ensino 
Superior (IES) brasileiras. 

−  PROMISAES O projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino 
Superior (PROMISAES) é oferecido pelo 
Ministério da Educação (MEC) aos alunos do 
Programa de Estudantes-Convênio de 
Graduação (PEC-G) na UFSC. 

Pró-Haiti O Programa Emergencial em Educação 
Superior Pró-Haiti–Graduação tem como 
objetivo contribuir para a reconstrução do Haiti 
por meio de apoio à formação de recursos 
humanos em nível de graduação-sanduíche. 

USAC A University Studies Abroad Consortium 
(USAC) é uma instituição universitária, sem 
fins lucrativos, conveniada com a UFSC desde 
2012. Seu intuito é facilitar o intercâmbio entre 
estudantes internacionais e a comunidade 
universitária, por meio de aulas acadêmicas, 
intercâmbio de idiomas, viagens e outras 
oportunidades, para promover a cultura e 
conhecimentos brasileiros. 

Universiteit Leiden Programa da Universiteit Leiden 
−  LExS Award O Programa LExS Award, realizado em 

parceria com a Universiteit Leiden (Holanda), é 
destinado a estudantes de mestrado dos 
programas de pós-graduação em Estudos da 
Tradução, Letras-Inglês, Linguística, Literatura, 
Filosofia e História, Serviço Social e Relações 
Internacionais da UFSC. 

Programa Outgoing O Programa Outgoing é destinado a estudantes 
de graduação da UFSC interessados em realizar 
intercâmbio em uma das universidades 
conveniadas com a UFSC, por um ou dois 
semestres. 

ELAP Promovido pelo Governo do Canadá, o 
Emerging Leaders in the Americas Program 
(ELAP) oferece bolsas de estudos para 
estudantes de graduação e pós-graduação 
(mestrado e doutorado) da América Latina e do 
Caribe realizarem intercâmbio em 
universidades do Canadá. 

UFSC-UHK O Programa UFSC-UHK, criado em 2015, no 
âmbito do acordo de cooperação entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) e a University of Hradec Králove 
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(UHK), da República Checa, foi reformulado 
em 2018 e tornou-se o Programa Erasmus+ 
UFSC-UHK.  A depender do financiamento 
recebido da Comissão Europeia pela UHK, 
pode oferecer bolsas a estudantes dos cursos de 
graduação ou pós-graduação em Antropologia, 
Ciências Sociais, Ciência Política, 
Arquivologia, Serviço Social, Filosofia ou 
História. Além disso, há também bolsa de 
mobilidade docente. 

U.S. Leaders O Programa Study of U.S. Institutes for Student 
Leaders of U.S. History and Government, 
promovido pela Embaixada dos Estados Unidos 
da América (EUA) no Brasil, tem o objetivo de 
proporcionar a estudantes de graduação um 
profundo entendimento dos EUA e, 
simultaneamente, ampliar suas habilidades de 
líderes. 

Jóvenes Líderes Iberoamericanos O Programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos é 
uma iniciativa da Fundación Carolina, da 
Fundación Rafael del Pino e do Grupo 
Santander que seleciona egressos de cursos de 
graduação da UFSC para realizar intercâmbio 
em Madrid, Espanha. 

Santander Ibero-americano Santander Universidades de Bolsas Ibero-
Americanas é um programa financiado pelo 
Banco Santander S.A. do Brasil por meio do 
qual estudantes de graduação brasileiros 
recebem bolsa-auxílio para intercâmbio 
acadêmico em instituições de ensino superior 
argentinas, chilenas, colombianas, espanholas, 
mexicanas, peruanas, portuguesas e uruguaias. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Além da participação em programas internacionais, a UFSC é membro e se faz 

presente nas seguintes associações apresentadas no Quadro 12. 

 

Associações internacionais Descrição 
Asociación de Universidades Grupo Montevideo 
(AUGM)  

A Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo (AUGM) é uma rede de 
universidades públicas e autônomas da 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e 
Uruguai que, por suas semelhanças em 
termos de vocações, públicos, estruturas 
acadêmicas e níveis de serviços, 
desenvolvem atividades de cooperação. 

Associação de Universidades de Língua Portuguesa 
(AULP) 

A Associação de Universidades de Língua 
Portuguesa (AULP) é uma ONG 
internacional que promove a cooperação e a 

Quadro 12 – Participação da UFSC em associações internacionais 
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troca de informação entre universidades e 
institutos superiores, com a missão de  
facilitar a comunicação entre os membros 
em prol do desenvolvimento coletivo do 
ensino e da língua portuguesa no mundo. 

Associação Columbus A COLUMBUS é uma associação de 
universidades da Europa e da América 
Latina. Seu principal objetivo é promover a 
cooperação internacional e o 
desenvolvimento institucional das 
universidades, por meio do 
aperfeiçoamento dos processos e estruturas 
de gestão. As atividades da Columbus estão 
desenhadas para apoiar as universidades 
participantes no desenvolvimento de 
estratégias, implementação de políticas e 
organização de estruturas. 

Organização Universitária Interamericana (OUI-
IOHE) 

A Organização Universitária 
Interamericana (OUI-IOHE) tem como 
objetivo incentivar as instituições de ensino 
superior e os organismos afiliados a 
participar de um espaço comum de 
colaboração que respalde o debate 
cooperativo, a reflexão e ação, sobre o 
estado atual do ensino superior e suas 
futuras perspectivas. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Seu desempenho no campo da internacionalização a levaram a ocupar  

 
No World University Ranking 2020 da Times Higher Education, consultoria 
britânica na área da educação superior, a UFSC figura entre as quatro mais bem 
colocadas instituições federais brasileiras. O Ranking Universitário Folha (RUF), 
edição 2019, que avaliou 197 instituições do país, entre públicas e privadas, a UFSC 
desponta como a 7ª melhor universidade do país. Entre as federais do Brasil, a 
UFSC é a 4ª colocada e a 2ª melhor universidade da Região Sul. E de acordo com o 
Índice Geral de Cursos (IGC), divulgado pelo Ministério da Educação em 2019, a 
UFSC é a quarta melhor universidade federal do país e a quinta no ranking geral. O 
IGC de 4,08822 pontos de cinco possíveis, coloca a instituição catarinense entre as 
universidades consideradas de excelência pelo MEC. A UFSC é uma das 13 
universidades brasileiras a atingir a faixa 5 do IGC. (UFSC, 2020) 

 

Esses números são resultado de uma longa trajetória de parcerias em pesquisas e 

participação em programas internacionais, somado ao crescente alinhamento de suas políticas 

para promover ações alinhadas as suas estratégias de internacionalização. 
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4.1.1.1 Seleção dos sujeitos da pesquisa na UFSC 

 

Para a seleção dos sujeitos da pesquisa, foram elencados aqueles que são atores 

chave nos processos de internacionalização da instituição. Além disso, foi requisito principal 

a posição ocupada pelo entrevistado, pois como o objetivo está em estabelecer estratégias 

empreendedoras para a internacionalização com vistas a orientar gestores e aqueles que são 

determinantes para que a internacionalização possa acontecer, os esforços estiveram 

concentrados nesse público. 

Desta forma, após um levantamento inicial, foram selecionados, segundo o grau de 

importância para internacionalização da instituição e disponibilidade, dois gestores, um 

pertencente a Sinter – Secretaria de Relações Internacionais e outro pertencente a Proex – 

Pró-Reitoria de Extensão. Ambos foram submetidos à entrevista semiestruturada. 

 

4.1.2 Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) 
 

Criado pela Lei Federal 11.892, de 29 de dezembro de 2008, o Instituto Federal de 

Santa Catarina não começou sua história por aí. A instituição já deixa sua marca no território 

catarinense desde 1909, quando foi criado pelo decreto nº 7.566, de 23 de setembro. Sua sede 

na cidade de Florianópolis, sofreu transformações ao longo dos mais de cem anos passados, 

sendo que iniciou como Escola de Aprendizes Artífices de Santa Catarina (1909), mas já foi 

Liceu Industrial de Florianópolis (1937), Escola Industrial de Florianópolis (1942), Escola 

Industrial Federal de Santa Catarina (1965), Escola Técnica Federal de Santa Catarina (1968), 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina - Cefet-SC (2002), para então em 

2008 ser conhecida como é atualmente. 

 Quanto a sua estrutura, a instituição 

 
Possui uma Reitoria e 22 campus: Araranguá, Caçador, Canoinhas, Chapecó, 
Criciúma, Garopaba, Gaspar, Jaraguá do Sul – Rau (Geraldo Werninghaus), 
Florianópolis, Florianópolis-Continente, Itajaí, Joinville, Jaraguá do Sul, Lages, São 
José, Palhoça Bilíngue, São Carlos, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste, 
Tubarão, Urupema e Xanxerê. O IFSC também conta com o Centro de Referência 
em Formação e EaD (Cerfead), responsável pelos programas de formação de 
professores e demais educadores, e de gestores para o serviço público. (IFSC, 2020) 

 

De acordo com a Lei 11.892 de 29 dezembro de 2008, suas finalidades e 

características são: 
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I ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, 
formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos 
setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, 
regional e nacional; 
II desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e 
investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às 
demandas sociais e peculiaridades regionais; 
III promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 
profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de 
pessoal e os recursos de gestão; 
IV orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos 
arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no 
mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no 
âmbito de atuação do Instituto Federal; 
V constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e 
de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito 
crítico, voltado à investigação empírica; 
VI qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências 
nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização 
pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino;  
VII desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; 
VIII realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; 
IX promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, 
notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente (BRASIL, 2008, p.4). 

 

É importante se ater ao fato de que seu perfil está voltado para atividades de pesquisa 

aplicada, desenvolvimento tecnológico e inovação, fortemente articulado com o setor 

produtivo e à formação profissional para os setores de base tecnológica. 

Como a instituição foi equiparada as universidades federais em 2008, tem ampliado 

gradativamente sua estrutura e oferta de cursos técnicos, de graduação e pós-graduação, todos 

eles focados nas necessidades da sociedade.  

Como parte dessa expansão, tem se focado também em viabilizar que a instituição se 

internacionalize, com isso criou a Coordenadoria de Assuntos Internacionais (Assint), que  

 
Apoia e implementa acordos de cooperação com organismos e instituições de ensino 
internacionais, bem como implanta e acompanha programas para mobilidade 
internacional, com o objetivo de viabilizar o intercâmbio de estudantes e servidores 
da instituição. Cabe à Assint recepcionar alunos e representantes de instituições de 
ensino estrangeiras e incentivar a política de ensino de línguas na instituição (IFSC, 
2017, p.1.11 e 1.12). 

 

Possuindo a Assint como órgão responsável e preparado para lhe dar com assuntos 

de mobilidade e de programas internacionais, a instituição tem ampliado as oportunidades de 

mobilidade de estudantes e servidores, a divulgação, produção científica e tecnológica.  
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Dentre os objetivos estratégicos do IFSC estão: mobilidade de estudantes e 

servidores, internacionalização do currículo, oferta educativa internacional, dupla titulação, 

acordos interinstitucionais, pesquisa e pós-graduação conjuntas, ensino-aprendizagem de 

idiomas e culturas estrangeiras, programas de cooperação para o desenvolvimento de pesquisa 

e extensão.  

O Quadro 13 mostra os parceiros internacionais que a instituição possui por meio do 

programa Propicie. 

 

 País Instituição 
Alemanha Universidade de Neubrandenburg 
Espanha Universidade de Deusto 
Finlândia HAMK University of Applied Sciences 
Portugal Instituto Politécnico do Porto 

Instituto Politécnico de Beja 

Instituto Politécnico de Setúbal 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Programa de Cooperação Internacional para estudantes do IFSC (Propicie) fornece 

apoio aos alunos interessados no campo da pesquisa cientifica e de desenvolvimento 

tecnológico em instituições do exterior. O programa, fornece bolsa de pesquisa aos estudantes 

por um período de um semestre para realização do trabalho de conclusão de curso de 

graduação tecnológica ou do projeto integrador equivalente ao último ano do curso. 

Fora do Propicie, o IFSC possui parceria ativa com as instituições apresentadas no 

Quadro 14. 

 PAÍS PARCEIROS ATIVOS 
Argentina Universidade Nacional Vila Maria 

França CESI – La Rochelle 
Paraguai Universidad Americana 

Noruega OsloMet - Oslo Metropolitan University 
Suíça HESAV – Haute Ecole de Sante Vaud, Lausanne, Switzerland 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Quadro 13 – Programa Propicie 

Quadro 14 – Parcerias internacionais do IFSC 
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No Quadro 15, é possível observar que o IFSC possui Memorandum of 

Understanding (MOU), que são acordos realizados com a intensão de realizar parceria com 

instituições. 

 

País  Parceiros com MOU 
Alemanha Instituto de Ilmenau 
Argentina Instituto Hernando Arias de Saavedra 

Universidade Provincial de Córdoba 
Wine Institute 

Áustria Universidade Technikum Wien 
CTR – Carinthian Tech Research 

Chile Universidade Técnica Federico Santa Maria 
Pontificia Universidad de Valparaíso 

Universidad de Santiago de Chile 
China Universidade Henan 

Colômbia Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
Eslovênia Universidade de Maribor 
Espanha Universidade Miguel Hernandez 

EUA Alamo Colleges 
City College of San Francisco 

Universidade Wisconsin 
Finlândia Universidade de Oulu 

França École de Hautes Études d’Ingenieurs 
École d’Ingenieurs Generalistes em Hautes Technologies - 

ISEN 
Grupo ISA 

Lycée de la Mer et du Littoral 
Universidade Joseph Fourier 

Inglaterra Universidade de Londres 
Itália Instituto Crocetti-Cerulli Giulianova 

Scuola Comunale di Musica G. Sarti 
México Universidad Tecnologica Del Norte de Aguascalientes 
Noruega Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 
Paraguai Colégio Técnico Nacional de Assunção 

Peru Universidade Católica de Santa Maria 
Portugal Universidade de Aveiro 

Universidade do Minho 
Universidade do Porto 

Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Estoril 
Universidade Fernando Pessoa 

Universidade de Évora 
Universidade do Algarve 

Mestrado Europeu Medical Technology and Healthcare 

Quadro 15 - Parceiros com MOU 
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Business 
Instituto Politécnico de Viseu 

Instituto Politécnico de Coimbra 
Rússia Tomsk State Pedagogical University 
Suécia Instituto de Tecnologia Blekinge 

Uruguai Universidade do Trabalho do Uruguai 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Todas essas iniciativas, procuram ampliar os horizontes da internacionalização da 

instituição e fazem parte do esforço construído desde práticas individuais, até a ação conjunta 

que culminou no desenvolvimento de pilares estratégicos de internacionalização nos seus 

Planos de Desenvolvimento Institucional. 

 

4.1.2.1 Seleção dos sujeitos de pesquisa no IFSC  

 

Fazendo uso da mesma prerrogativa, para a seleção dos sujeitos da pesquisa, foram 

elencados aqueles que são atores chave nos processos de internacionalização da instituição. 

Além disso, foi requisito principal a posição ocupada pelo entrevistado, pois como o objetivo 

está em estabelecer estratégias empreendedoras para a internacionalização com vistas a 

orientar gestores e aqueles que são determinantes para que a internacionalização possa 

acontecer, os esforços estiveram concentrados nesse público. 

Desta forma, após um levantamento inicial, foram selecionados, segundo o grau de 

importância para internacionalização da instituição e disponibilidade, dois gestores, um 

pertencente a Reitoria e outro pertencente a Coordenadoria de Assuntos Internacionais 

(Assint). Ambos foram submetidos a entrevista semiestruturada. 

 

4.2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Uma vez apresentadas as instituições de ensino superior federais da Grande 

Florianópolis pesquisadas nesta tese, se evidencia nesse momento a categorização dos 

elementos essenciais das estratégias empreendedoras para a internacionalização de 

instituições de ensino superior, apurada pela análise dos dados. 

Para o procedimento de análise dos dados levantados por meio de entrevistas, foi 

utilizada a metodologia da análise de conteúdo de Bardin (2002). As entrevistas foram 
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transcritas, lidas de forma integral e os dados explorados e categorizados, com base no 

referencial teórico apresentado e nos documentos levantados. 

Considerando o objetivo geral desta tese que é estabelecer estratégias 

empreendedoras para internacionalização em instituições de ensino superior brasileiras, as 

categorias elencadas fazem referência aos três campos teóricos apresentados: 

internacionalização do ensino superior, ensino superior e empreendedorismo no ensino 

superior. A cada categoria criada foram atribuídas quatro subcategorias, como pode ser 

observado na Figura 6. 

 

Figura 6 – Categorias dos processos de internacionalização das IES estudadas 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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Dessa forma, a análise está dividida em duas grandes categorias:  Internacionalização 

enquanto uma estratégia das IES e Internacionalização como um processo empreendedor. A 

categoria que analisa as estratégias tem como subcategorias: Gestão de RI atuando em nível 

estratégico, Estratégias de comunicação, Cultura de internacionalização das IES e A 

capacitação dos atores da internacionalização. A segunda categoria, que trata do 

empreendedorismo, tem como subcategorias: Financiamento da internacionalização, A 

internacionalização colocando as IES no cenário mundial, Evidências de sucesso nos 

processos de internacionalização das IES e Aspectos restritivos nos processos de 

internacionalização das IES.  

 

4.2.1 Internacionalização como estratégia das IES 
 

Tomando como partida a análise dos processos identificados nas instituições de 

ensino superior investigadas e apontados pelos atores envolvidos, é comum a elas o viés da 

internacionalização ser visto como estratégia para as IES. Quando a instituição passa a 

considerar a internacionalização como importante estratégia ela precisa ponderar as 

consequências e se reestruturar, tanto na sua estrutura política e educacional, como nos seus 

processos administrativos.  

Essa mudança pode ser observada desde o estabelecimento de um Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) que se direciona ao desenvolvimento de processos de 

internacionalização, estratégias de marketing tanto para atrair interessados nas instituições, 

como para atrair uma demanda estrangeira, assim como foram criadas posições estratégicas 

para os setores de Relações Internacionais na hierarquia institucional. 

Tanto a Universidade Federal de Santa Catarina, quanto o Instituto Federal de Santa 

Catarina apresentam caráter específico no PDI destinado aos aspectos da internacionalização e 

seus respectivos cenários, objetivos estratégicos, metas, indicadores de mensuração, assim 

como o plano de ação para mensuração dos indicadores elencados.  

As práticas de internacionalização não se sustentam se não há a devida inserção de 

estratégias nos planos das instituições. Existe uma vontade política por trás de cada ação, e 

sem a explicitação dos caminhos que se pretendem tomar, os objetivos primeiros se 

desconfiguram e se perde tempo na conquista de práticas de qualidade e perenes. Essa 

vontade política e direcionamento está presente no PDI de ambas as instituições investigadas, 

possuindo desde uma amarração global considerando ensino, pesquisa, extensão e gestão, 
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como é o caso da UFSC, assim como toma o viés da perspectiva generalista e abrangente 

como é o caso do IFSC. 

O Quadro 16 foi adaptado, com um recorte da dimensão específica da 

internacionalização no PDI das instituições. Tais informações foram retiradas dos sites 

institucionais e estão disponíveis de forma aberta. 

 

 

PDI UFSC PDI IFSC 
Objetivos institucionais:  
 
Ensino – E.8: Desenvolver competências 
globais e interculturais (Promover conhecimento 
e competências nas diversas culturas por meio 
da internacionalização e da intensificação de 
atividades e dos programas de intercâmbio 
discente, na graduação e na pós-graduação, com 
especial atenção para aqueles programas que se 
orientem pelo princípio da reciprocidade);  
E. 9: Ampliar os programas de intercâmbio 
(Ampliar os programas de intercâmbio e as 
ações de mobilidade docente e discente em 
distintas modalidades e níveis de ensino visando 
à promoção de novos conhecimentos).  
 
Pesquisa – P. 7: Fortalecer as relações técnico-
científicas (Fortalecer as relações técnico-
científicas com universidades de reputação 
internacional, aumentando o número de projetos 
efetivos de pesquisa em colaboração 
internacional com universidades de outros 
países, de forma a proporcionar visitas curtas de 
docentes, servidores técnico-administrativos e 
alunos da UFSC a universidades estrangeiras e 
também visitas de pesquisadores e alunos 
estrangeiros à UFSC.).   
 
Extensão – Ext. 7: Promover práticas 
extensionistas que visem a internacionalização 
(Fomentar a realizações de ações de extensão 
que visem à internacionalização, 
potencializando experiências e vivências em 
diferentes idiomas e culturas).  
 
Gestão – G. 7: Fortalecer a internacionalização 
(Desenvolver, fortalecer e consolidar a 
internacionalização na UFSC, tanto nas áreas 

Objetivos estratégicos na perspectiva dos 
Processos Internos:  
 
P8 - Consolidar a internacionalização da 
instituição: Incorporar a internacionalização aos 
processos da instituição de forma abrangente, 
transversal e articulada, concretizando-a nas 
políticas e práticas do corpo docente, na 
mobilidade discente, nas parcerias e 
colaborações, de modo a contribuir para a 
formação integral dos estudantes e promover a 
imagem de instituição comprometida com a 
aproximação de culturas e cooperação em prol 
do progresso científico, cultural, econômico e 
tecnológico igualitário entre os povos. 
 
Iniciativas estratégicas dos objetivos da 
perspectiva Processos Internos:  
 
P801 - Elaborar e implementar Política de 
internacionalização;  
 
P802 - Desenhar os processos que envolvam as 
atividades de internacionalização;  
 
P803 - Aumentar a visibilidade internacional do 
IFSC. 

Quadro 16 – Internacionalização no PDI das IES 
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finalísticas de ensino, pesquisa e extensão, como 
também nas áreas transversais).  

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Está explicitado em ambos os PDI’s que se pretende desenvolver atividades que 

promovam a internacionalização, assim como se dá ênfase na mobilidade e educação para 

internacionalizar a comunidade acadêmica. Ou seja, as duas instituições anseiam em se 

projetar no âmbito internacional, assim como obterem reconhecimento e destaque nesse 

cenário previsto. 

Dessa forma, a internacionalização enquanto estratégia remete essas instituições a 

almejarem avanços no que diz respeito a qualidade da educação ofertada, na equiparação em 

escala mundial no que tange a mobilidade, e no desenvolvimento científico e tecnológico.  

S1 diz: “a gente internacionaliza porque a gente tem objetivo, dentro da nossa 

instituição, no meu ver o nosso objetivo está claro, é melhorar a qualidade, está lá na nossa 

missão... uma universidade de excelência”.   

Nesse contexto a internacionalização é uma estratégia para trilhar um caminho para o 

sucesso da instituição, sendo vista como um esforço coletivo, cujos pilares estão sustentados 

no potencial humano e institucional. 

Essa vontade pode ser observada na fala do S4 quando pondera,  

 
Então, é uma postura política. Mas isso a gente só conseguiu colocar recentemente, 
através de um comitê de internacionalização, que a gente trabalha em conjunto. 
Esses pequenos passos é que ao longo do tempo vão trazendo resultado para a 
internacionalização. 

 

E o entrevistado continua dizendo que já são realizadas “um conjunto de ações que 

levam a preparar a universidade para esse processo” (S4).  

S1 é bem claro quando diz que 

 
Temos que ter visão estratégica, porque os nossos convênios estão abertos, mas 
estamos priorizando as que atinjam os nossos objetivos, a gente quer atingir as 
universidades topo do mundo, isso quer dizer que precisamos focalizar nessa 
perspectiva de estratégia para fomentar essa missão da instituição, de ser uma 
instituição de excelência, é o que temos que fazer. Porque não é simplesmente ir lá 
fazendo, bateu aqui, bateu ali na porta, não é assim, já foi, já foi assim, agora não dá 
mais, agora temos que dizer o que queremos da internacionalização. 
Estrategicamente quais os parceiros que a gente quer? Então é um trabalho que 
vamos ter que fazer, para ver em todas as nossas áreas de conhecimento, quais são as 
principais universidades do mundo. Para que a gente atinja essas universidades. 
Enviando o catálogo, fazendo a propaganda. (S1) 
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Os processos que envolvem a internacionalização precisam estar articulados nos 

diversos segmentos em que eles acontecem, pois mobilizam recursos que quando mal 

administrados transformam o conceito de internacionalização em apenas vontades políticas 

inócuas, perdendo a efetividade e deixando de ser uma estratégia alicerçada. 

 

4.2.1.1 Gestão de RI atuando em nível estratégico 

 

A atribuição de nível estratégico para a gestão das Relações Internacionais nas 

instituições foi apontada pelos entrevistados como estratégia fundamental para o bom fluxo de 

ações e atendimento as demandas. 

Como pode ser observado nas Figuras 7 e 8, em ambas as instituições existe 

proximidade, quase que uma relação direta, do setor de Relações Internacionais com a 

Administração Central.  

 

Figura 7 – Organograma UFSC 

 
Fonte: UFSC (2020). 
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Figura 8 – Organograma IFSC 

 
Fonte: IFSC (2020). 

 

De acordo com S3, ao tratar dessa proximidade, explica que no IFSC o setor 

 
Estava vinculado à Pró-reitoria de Pesquisa, mas depois com o crescimento do 
programa a gente acabou achando que era estratégico nós termos uma assessoria 
mais vinculada ao Gabinete, porque a internacionalização não é só pesquisa, nós 
iniciamos com projeto de pesquisa, mas depois isso cresceu, disseminou, aí a gente 
hoje tem a assessoria vinculada a reitoria, ao Gabinete, exatamente porque é uma 
questão estratégica. 

 

Esse posicionamento pode ser visto como uma estratégia da instituição na medida 

que os setores de Relações Internacionais respondem ao primeiro nível hierárquico dessas 

instituições. O que fortalece a premissa de que quando se pensa em efetivamente 

internacionalizar, há uma priorização estratégica dos setores de RI e dos processos de 

internacionalização pelas IES.  

Nas duas instituições, o setor de RI fica subordinado a Reitoria e são nominadas 

secretaria e assessoria, conforme pode ser observado no Quadro 17. 

 

 
 

IES Setor de RI Sigla Subordinação 
UFSC Secretaria de Relações 

Internacionais 
Sinter Reitoria 

Quadro 17 – Estrutura de RI das IES 
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IFSC Assessoria de 
Assuntos Estratégicos 
e Internacionais 

Assint Reitoria 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

S2 acredita que “por estar mais perto da Reitoria, as relações externas e relações 

interinstitucionais trazem a internacionalização para dentro do Gabinete da Reitoria”.  

No entanto, é importante salientar, que em ambas as instituições, os gestores 

possuem demandas e atribuições que estão ainda em construção, mas pautadas na gestão dos 

planos institucionais e internacionais.  

Com relação a seus propósitos, Maillard (2019, p. 39-40) considera que, da forma 

que se apresenta, o setor de RI pode ser  

 
Estruturado para atender a várias demandas e funcionalidades: ajudar alunos 
estrangeiros vindo se matricular na universidade, publicar oportunidades de estudos 
no exterior e selecionar os candidatos, fomentar os convênios internacionais, receber 
delegações e preparar missões ao exterior de outros representantes da universidade. 

 

Outro ponto observado nas entrevistas, foi o de que nessas instituições os gestores 

são nomeados pela Reitoria e como assumem a função por escolha política, acabam muitas 

vezes não possuindo formação específica para atuar na gestão das Relações Internacionais, o 

que faz com que aprendam suas funções na prática (MAILLARD, 2019). 

 

4.2.1.2 Estratégias de comunicação 

 

O uso da comunicação enquanto estratégia para a internacionalização foi observada 

nas entrevistas. Ambas as instituições usam como estratégia de comunicação o recurso das 

mídias sociais como Facebook, Instagram, assim como página institucional com material 

dedicado aos públicos envolvidos com a internacionalização. 

Na UFSC as estratégias envolvem o envio de e-mails institucionais, lançamento de 

informações no boletim jornalístico da instituição, o Divulga UFSC, eventos estratégicos para 

a comunidade acadêmica e está em vista de criar um boletim específico da Sinter. 

O IFSC desenvolve estratégias de marketing com 
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Um jornalismo bem atuante, a gente tem uma jornalista nossa, que foi fazer a licença 
capacitação dela lá em Portugal e lá ela já conseguiu fazer várias ações do 
jornalismo ali da Pró-reitoria de extensão com relação a internacionalização. A gente 
tem feito coisas muito legais do tipo, quando lançamos o edital do Propicie no ano 
passado, último, que os alunos estão embarcando agora em março, a gente fez um 
webinar... ali foram mais ou menos uns trinta minutos de perguntas e respostas ao 
vivo pelo próprio Facebook e pelo Instagram. O IFSC tem os canais das redes 
sociais bem atuantes, que é Instagram, Facebook, Twitter, e o jornalismo ali tenta 
sempre estar em comunicação conosco, questionando como é que está? Se tem 
algum edital aberto? Se os alunos que estão lá mandaram algum relato? A gente 
pede para os alunos mandarem, está no edital, eles obrigatoriamente têm que mandar 
a cada quinze dias relatos do que eles estão fazendo lá. Temos o blog dos 
intercambistas que é alimentado toda a sexta-feira. Então temos esse contato muito 
forte com eles, de fazer esse tipo de ação, gravamos muitos vídeos, eles pedem, eles 
fizeram agora um vídeo da dupla titulação, explicando o que é a dupla titulação e 
está disponível na TV IFSC, temos uma TV no YouTube, então fica disponível 
também, a gente tem também a #ifscpelomundo. Então os alunos tiram foto lá, 
postam no Instagram e colocam a #ifscpelomundo, ou qualquer publicação nossa 
também a gente coloca a #, então isso dá uma visibilidade muito maior do que a 
gente imaginava que daria. (S2) 

 

Esses canais criados, fruto de ações estratégicas de comunicação para a 

internacionalização, além de gerar uma proximidade com o público alvo das ações, 

possibilitam que os avanços na internacionalização conquistados pelas IES ganhem 

visibilidade e desenvolvam a cultura de internacionalização institucional.  

Outro aspecto que proporciona uma projeção das instituições é a inserção nos 

rankings acadêmicos nacionais ou internacionais. Essa ferramenta adquiriu importância 

influenciando tanto a comunidade acadêmica, quanto a opinião pública a respeito da 

qualidade das instituições ali presentes.  

De acordo com Vieira e Lima (2015), os rankings já demonstram influência em 

políticas das instituições de ensino superior e governamentais, favorecendo o direcionamento 

de verbas públicas e de investimento privado, assim como aumentando a procura por essas 

instituições. Um dos indicadores incluídos mais recentemente nesses rankings foi a 

internacionalização, o que pode ser observado nos rankings mais conhecidos no Brasil do 

ensino superior: Times Higher Education World University Rankings (THE), Academic 

Rankings of World Universities (ARWU), Q&S World University Rankings (Q&S), Ranking 

Guia do Estudante (GE) e Ranking Universitário Folha (RUF).  

A esse respeito, está disponível no site institucional da UFSC a seguinte informação:  

 
O Ranking Universitário Folha (RUF), edição 2019, que avaliou 197 instituições do 
país, entre públicas e privadas, a UFSC desponta como a 7ª melhor universidade do 
país. Entre as federais do Brasil, a UFSC é a 4ª colocada e a 2ª melhor universidade 
da Região Sul. E de acordo com o Índice Geral de Cursos (IGC), divulgado pelo 
Ministério da Educação em 2019, a UFSC é a quarta melhor universidade federal do 
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país e a quinta no ranking geral. O IGC de 4,08822 pontos de cinco possíveis, coloca 
a instituição catarinense entre as universidades consideradas de excelência pelo 
MEC. A UFSC é uma das 13 universidades brasileiras a atingir a faixa 5 do IGC. 
(UFSC, 2020) 

 

Segundo o entrevistado S1, a participação do setor de RI da instituição no processo 

de preenchimento de dados, correspondeu a um grande empenho da equipe, e o resultado já 

gerou impacto na percepção, principalmente da comunidade acadêmica, mas também 

internacional sobre o comprometimento e seriedade da instituição com a internacionalização.  

Com relação a participação em eventos, S1 e S2 relatam a seguinte participação: 

 
Nós fomos convidados a participar da Sepex, e a Sepex atrai alunos de ensino médio 
que vem conhecer o que a gente faz de pesquisa, então a gente vai participar da 
Sepex esse ano, justamente para mostrar para os alunos o que a universidade pode 
oferecer em termos de internacionalização. (S1) 
 
Nós participamos do Sepei. O Sepei é o Seminário de Ensino, Pesquisa, Extensão e 
Inovação. Temos todos os anos, e, ano passado, realizamos um box da 
internacionalização, onde a gente pode apresentar as ações de internacionalização, 
tivemos visita constante, porque muita gente tem interesse em saber como acontece 
a internacionalização na instituição. (S2) 

 
As participações em eventos da instituição também geram visibilidade, atraem 

alunos, atualizam a comunidade acadêmica sobre os projetos em andamento e cativam 

possíveis futuros interessados em participar e desenvolver projetos. 

 

4.2.1.3 Cultura de internacionalização das IES 

 

A criação de cultura dentro de uma universidade, passa necessariamente pelo 

entendimento de que ela compõe um conjunto de valores e crenças e que quando são criados 

padrões repetitivos por instituições, deles emanam toda uma nova forma de agir e formar 

comportamentos (CASTELLS, 2010). 

De acordo com E1, quando trata da cultura de internacionalização presente na IES, 

acredita que tem que ser menos individualizada a ação, para ser mais institucional (S1). Para o 

entrevistado,  

 
O foco é na instituição que vai contribuir para que as pessoas fiquem bem, criando 
um ambiente saudável, um ambiente tranquilo, com censo de objetivo, para não ficar 
aquela coisa solta, que a gente tá aqui só pra apagar incêndio, isso não pode mais, 
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acho que não cabe mais da administração esse tipo de postura, esse tipo de visão. 
(S1) 
 
O que a gente tem que fazer agora é convencer as pessoas da importância da 
internacionalização dentro da universidade. Mas isso tem a ver com a 
individualidade, o individualismo, não me entenda mal, eu acho que foi essa 
individualidade que nos fez a instituição que somos até então, eu acho que essa 
individualidade ela vai estar sempre presente. Não me interprete mal, mas eu acho 
também que as coisas, se essa pessoa na sua individualidade, ela puder contar com 
uma gestão, um institucional que lhe apoie, que lhe dê um retorno nesse processo, eu 
acho que a gente consegue construir uma ponte que a gente vai aos poucos tentando 
fortalecer cada vez mais. A gente vai ter que construir essa ponte entre o individual e 
o institucional, não é a questão de simplesmente acabar com o individual e agora é 
institucional, não, não é isso, eu acho que é construir essa ponte entre o individual e 
o institucional. (S1) 

 
 

Nesse viés, apontado pelo entrevistado S1, surge a importância de ver as estratégias 

envolvidas no processo de internacionalização da instituição não como algo que fique restrito 

a um grupo da comunidade acadêmica, mas seja amplo o suficiente para pertencer a todos que 

fazem parte dela. Esse conjunto de crenças, princípios e práticas que se formam vão permear 

toda a instituição e, para serem apropriados e se tornarem cultura de internacionalização, 

precisam de ações em prol do desenvolvimento e da manutenção. 

Para que isso se dissemine, o entrevistado S4 pondera da seguinte forma: 
 

As ações têm que ser por universidade, então a universidade tem que ter um espírito 
voltado para um conjunto de ações, para trabalhar a questão da internacionalização. 
Se eu fizer a internacionalização só na pós-graduação por exemplo, eu vou ter um 
monte de professor que vai vir dar aula, mas a hora que eles forem embora acaba a 
internacionalização, acaba o convênio, então ela tem que ser uma política de 
governança da instituição, não dá para ser segmentada. 

 

De acordo ainda com o entrevistado S4, “por trás da internacionalização tem uma 

motivação, e essa motivação quanto mais for trabalhada mais ela vai ter resultado”. A 

internacionalização amplia o horizonte de toda comunidade acadêmica e a criação de espaços 

onde todos possam entrar em contato com ela é fundamental. Dentre as ações relatadas nas 

entrevistas, é unânime a visão de que todos devem ser envolvidos, desde professores, alunos 

até técnicos. No entanto, apesar de existirem ações que envolvam a comunidade acadêmica de 

forma geral, é consenso de que ainda há o que se trabalhar e ampliar. 

Ainda sobre a cultura de internacionalização, é percebida na fala dos entrevistados 

(S1, S2, S3 e S4) a preocupação em ampliar programas estratégicos como a dupla titulação, 

oferta de disciplinas em língua estrangeira, eventos internacionais nas instituições e projetos 

em parceria com instituições internacionais. 
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Apesar de demonstrarem grande interesse, os gestores falam que ainda é pequeno o 

número de atores internacionais circulando pelas instituições, o que geraria a necessidade da 

comunidade acadêmica, especialmente professores e técnicos, a adentrar no processo de 

internacionalização em casa pelo contato com essa realidade em expansão. Neste aspecto, a 

UFSC possui um know-how maior, recebendo um número crescente de intercambistas, o que 

acaba por proporcionar desafios aos técnicos administrativos e professores que começam a 

perceber o aumento de pessoas de outras culturas e línguas, o que movimenta esse grupo no 

sentido de se aperfeiçoar e desenvolver. 

Outro fator que demanda atenção, apesar de existirem incentivos, diz respeito ao 

perfil conservador de professores e técnicos, o que segundo S1 é uma característica das 

instituições de ensino superior públicas. Essa resistência é um desafio a qual os setores de RI 

das instituições precisam trabalhar, mas a dualidade permanecer como está e mudar, será 

sempre o desafio das mudanças. 

 

4.2.1.4 A capacitação dos atores da internacionalização  

 

Com relação a formação dos gestores e da equipe de RI, nas duas IES existe uma 

preocupação em destinar tempo anualmente a capacitação do grupo envolvido, seja em evento 

específico da área de internacionalização como o promovido pela Associação Brasileira de 

Educação Internacional (Faubai), capacitação interna, encontros da classe para trocas de 

experiências, ou cursos on-line.  

Existem ainda, outras ações promovidas por organizações e universidades 

internacionais como a Organização Universitária Interamericana (OUI-IOHE), com o 

programa “Diploma em internacionalização do ensino superior” e a Universidade do Porto, 

que realiza anualmente a UPorto International Staff Training Week, direcionado aqueles 

envolvidos com a internacionalização das universidades. (LEAL, CÉSPEDES e 

STALLIVIERI, 2017) 

No entanto, a capacitação que ocorre com maior efetividade é aquela advinda da 

prática. Os setores de RI são altamente dinâmicos, neles os conhecimentos circulam e o 

compartilhamento é regra, cada viagem, cada contato com membros das instituições parceiras, 
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cada aluno de intercâmbio ou professor estrangeiro, possibilitam que os horizontes do 

conhecimento se abram e provoca transformações.  

O entrevistado S1 diz que 

 
Nos Campi foi criada a figura do agente de internacionalização. Então, em todos os 
Campi da Instituição existe um professor e um técnico administrativo responsáveis 
pelo processo de internacionalização. Recentemente tivemos a Faubai regional, e 
esses agentes foram convidados para participar. Todo final de ano é feito uma 
capacitação para eles, com tudo pago, eles vêm para cá e tem um curso com todos, o 
gestor de RI, o pessoal dos convênios, dos programas, com a parte administrativa. 
(S1) 

 

A instituição de S2 e S3 faz uso de várias frentes para o setor de RI se manter 

atualizado e em constante formação, segundo o entrevistado 

 
Temos o Forinter, que é o Fórum dos Assessores Internacionais, que é dentro do 
Conif, então esse fórum permite muita troca de experiências, até porque tem muitos 
institutos que estão mais na frente e outros que ainda tem muito a desenvolver, mas 
percebemos como muito importante essa troca de experiências. Hoje o Forinter tem 
um curso que é on-line, que está sendo feito pelo Instituto do Paraná, tratando-se de 
um curso de especialização na área de internacionalização. É um curso bem 
consistente, que engloba todas as áreas da internacionalização, e dá depois um 
certificado de especialista nessa área. Tem uma outra instituição envolvida que eu 
não lembro o nome agora, mas é o Instituto do Paraná que está à frente dessa 
capacitação, digamos hoje seja a maior capacitação. Junto disso temos também a 
Faubai, que tem várias ações que eles estão à frente, ela traz outras possibilidades. 
Temos a reunião que tem um viés de capacitação, de esclarecimento, de organização 
das assessorias internacionais, e depois participamos da Faubai. Fora isso, 
participamos de outros eventos que nos possibilitam trabalhar mais dentro da 
internacionalização, estar mais por dentro. (S2) 
 
Os servidores públicos hoje têm direito a licença capacitação, então nós já temos 
regulamentado que ele pode fazer licença capacitação numa instituição estrangeira, 
claro, ele vai apresentar o programa, o projeto, hoje nós não temos condições de dar 
esse apoio, por exemplo para o professor estar lá, mas é uma condição também que 
se gente quer intensificar, a gente precisa dar condições, não adianta dar só 
oportunidades, precisa dar condições para aproveitar aquela oportunidade. (S3) 

 

As trocas de conhecimento são parte do processo de internacionalização, e o 

processo em si não caminha para o sucesso se o gestor e sua equipe não se sentem num 

ambiente capacitado para internacionalizar, e, nesse caso, o que se observa é a riqueza de 

interações existentes nos setores e o interesse contínuo por formação. 
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4.2.2 Internacionalização como um processo empreendedor 
 

Quando se fala em internacionalização das instituições de ensino superior brasileiras, 

dois aspectos devem ser considerados: o empreendedorismo da instituição e o 

empreendedorismo dos atores da internacionalização. A relação que se cria entre esses 

aspectos, no entanto, é uma via de mão dupla, é preciso empreender para internacionalizar, na 

mesma medida que internacionalizando se empreende. 

 Falar em universidade empreendedora nos remete ao conceito de Clark (2003), que a 

define como uma instituição que provoca alterações na sua estrutura em reação as demandas 

advindas no meio interno e externo, e que para alcançar esse objetivo, se propõe a 

desenvolver ações e mudar a sua visão, adotando nova postura institucional.  

O papel da universidade em fomentar esse empreendedorismo é fundamental, e, em 

ambas as instituições pesquisadas isso está presente. Da mesma forma, a capacidade 

empreendedora dos gestores de internacionalização é determinante para que as estratégias 

aconteçam e avancem.  

A visão dos entrevistados sobre a relação entre internacionalização e 

empreendedorismo aparecem nos trechos a seguir: 

 
A internacionalização teve um papel primordial, obviamente muito tem a ver com o 
empreendedorismo de pesquisadores. Então eu acho que a internacionalização ela 
nos dá essa oportunidade. Porque nos coloca em contato com o processo de 
inovação e empreendedorismo de outras instituições, que a gente pode até de repente 
adaptar para o nosso contexto, mas também pelo fato que a gente também tem esse 
empreendedorismo e a gente pode também contribuir lá fora para isso. Então 
estrategicamente é assim que eu vejo a internacionalização, não é algo que você 
internacionaliza porque a gente tem que internacionalizar, a gente internacionaliza 
porque a gente tem objetivo (S1). 
 
O que vai nos salvar é esse empreendedorismo e essa inovação, com auxílio da 
internacionalização, porque a internacionalização ao meu ver ele fomenta 
diretamente esse empreendedorismo, essa inovação, através desse contato com 
universidades altamente inovadoras (S1). 
 
Eu acho que a universidade, eu diria que ela é a fonte de todo empreendedorismo e 
de toda a inovação, tudo começa por aqui na academia, depois que isso é levado para 
o setor produtivo e geralmente quando acontece no setor produtivo é realizado por 
uma pessoa que estudou na universidade, que tem uma ligação, tem sempre uma 
ligação, não tem jeito. Então a internacionalização está fomentando muito isso, 
parcerias com esses projetos, com esses clusters que estão criando pesquisa (S1). 
 



114 

 
Eu acho que a internacionalização já tem o empreendedorismo impregnado, o que 
pode ser observado quando vamos atrás das coisas, fazemos prospecções, no 
empenho em fazer, pensar, projetar, planejar, vejo como uma forma de empreender 
dentro da instituição (S2). 
 
A gente é bem empreendedora nessa questão, e uma das coisas que a gente se coloca 
muito é assim... a gente não diz que não dá para fazer, a gente vai atrás para tentar 
descobrir o caminho de fazer, então eu acho que o empreendedorismo tem muito a 
ver com isso, com a instituição não ter receio de se colocar num novo programa, 
num novo projeto (S3). 

 
Os dois temas caminham lado a lado nas instituições, e se conectando em diversos 

momentos, como pode ser observado nos projetos de pesquisa, que hora são desenvolvidos 

por professores empreendedores, hora são oportunizados pela própria instituição que procura 

parcerias que fomentem ações de inovação e empreendedorismo entre instituições nacionais e 

internacionais. Pode ser observado também na postura dos gestores, ao desenvolverem ações 

mesmo dentro de uma conjuntura financeira limitada, assim como pode ser observado nas 

parcerias com empresas internacionais para proporcionar uma formação empreendedora de 

alunos que vão para realizar estágios, ou professores que desenvolvem projetos de inovação 

com essas organizações. 

Outra característica do espectro empreendedor relatada e observada na fala dos 

entrevistados, diz respeito a postura adotada tanto pelas instituições como pelos gestores que 

remetem a um perfil que envolve perseverança, inovação e correr riscos. Levando em 

consideração, também, que existe uma comunidade acadêmica fortemente 

intraempreendedora, que desenvolve ações que alavancam e estimulam os demais atores a 

encontrarem caminhos empreendedores para internacionalizar. 

 

4.2.2.1 Financiamento da internacionalização 

 

Mesmo que as instituições pesquisadas incorporem ações de internacionalização nos 

seus PDI’s, e estejam ampliando o campo, ambas relataram uma redução significativa do 

financiamento por parte do Governo Federal para a internacionalização. Desta forma os 

setores de RI têm explorado outras fontes e formas de alocar verbas, destinando orçamento 

para ações já existentes, mitigando os riscos impactantes e se mobilizando para que novas 

ações ocorram. 

De acordo com S1, 
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O dinheiro do PDU que tínhamos para a internacionalização não temos mais, foi 
com esse dinheiro que conseguimos criar o primeiro edital da Sinter, fazer as placas 
de sinalização incluindo outras línguas, participar do EAIE, que é uma feira... 
porque é muito mais fácil encontra lá que é uma feira, todos os nossos parceiros, do 
que fazer uma viagem para cada país desse. Então, quer dizer, é uma economia 
muito grande, imagina se tivesse que ir nos cento e sessenta parceiros? E essas feiras 
funcionam muito bem, na última conseguimos cinco Erasmus, cinco projetos 
Erasmus de mobilidade, professor nosso saindo, aluno nosso indo, alunos deles 
vindo para cá. Mas são coisas que não aparecem porque o dinheiro não entra na 
universidade. Porque essa compra de passagens, é tudo feito via instituição parceira, 
que tem que ser uma instituição europeia. Então são essas coisas que a gente tenta 
fazer para superar esses obstáculos, mas gostaríamos de ter mais dinheiro, eu acho 
que conseguiríamos fazer muito mais. (S1) 
 
Temos o nosso duodécimo, e a gente tem também um dinheiro da universidade, mas 
no momento não chega a quinhentos mil reais. Para você ter uma ideia, a Unesp que 
é considerada uma das mais internacionalizadas, eles têm um orçamento de seis 
milhões e algumas outras três, quatro milhões. Erasmus tem sempre um dinheiro 
para a mobilidade e capacitação, então conseguimos enviar para fazer a capacitação 
de um técnico daqui via Erasmus. Estamos tentando fazer agora um projeto com um 
núcleo, uma atividade de extensão para a gente conseguir arrecadar mais dinheiro 
para a internacionalização, que é um programa com vários projetos de extensão 
dentro, para a tradução, para ensino de línguas, para a gente consiga arrecadar 
alguma coisa, para a gente não ficar só na dependência. Para você ter uma ideia, nós 
estamos hoje dependendo da Proex para fazer recepção, então eu fico passando o 
chapéu, dentro desse contexto econômico que a gente estava eu não me importo, 
porque é isso mesmo, não tem o que fazer. Mas agora que as coisas estão 
normalizando um pouco, eu realmente espero que a coisa mude de cenário, porque 
tem muita coisa que a gente está deixando de fazer por conta de dinheiro. (S1) 

 

O entrevistado S3 relata que,  

 
O início dos programas foi com apoio da Setec do Ministério da Educação, a partir 
de recursos que a gente recebeu para dar o início do programa, para poder garantir as 
bolsas, para poder garantir a ida também de professores. (S3) 

 

Como ficou explícito na fala do entrevistado S1, a destinação financeira é fator 

determinante para o desenrolar da internacionalização, estando o êxito das estratégias atrelado 

ao comprometimento que cada instituição possui de forma orçamentária e financeira.  

As instituições, apesar de destinarem verba própria maior ou menor para a 

internacionalização, precisam sempre da tomada de decisão do gestor de RI para “arbitrar 

entre os gastos possíveis” (MAILLARD, p. 72, 2019). As escolhas podem transitar entre: 

Quais gastos devem ser realizados? Quais os possíveis investimentos? Qual o retorno que se 

pretende com o uso de parte da verba?  É possível mandar ou trazer pessoas? Qual projeto 

investir? É o momento de aumentar a mobilidade de estudantes ou pesquisadores? Os sonhos 
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e desejos no campo da internacionalização são intermináveis, mas a realidade financeira 

remete a se fazer constantes escolhas de grande complexidade.  

Quando se pensa que sem dinheiro não é possível internacionalizar, creditam-se 

esforços na sustentabilidade financeira dos processos e projetos de internacionalização, e esse 

é um caminho que os setores de RI desejam e veem como necessário de ser alcançado nas 

estratégias de cada instituição.  

 

4.2.2.2 A internacionalização colocando as IES no cenário mundial 

 

A internacionalização contribui em grande maneira para a construção de sujeitos 

prontos para lhe dar com uma sociedade multiconectada, com barreiras em desconstrução, 

aberta as mais diversas culturas, línguas e linguagens e um mercado de trabalho sem 

fronteiras. Da mesma forma, ela instiga as instituições a repensarem seus currículos, suas 

práticas e a se colocarem em nível internacional. 

Essa visão pode ser observada na fala dos entrevistados S1e S3. 

 
Precisamos ter uma postura multilíngue, plurilíngue, aprendendo um pouco mais 
com outras culturas, outros povos, ampliar os horizontes. E para que isso? Só para 
ampliar? Não, é para melhorar o nosso ensino, a nossa pesquisa, nossa extensão. E 
eu vejo isso também de uma forma bilateral, não é só aprender, mas também 
contribuir com os parceiros, porque nós temos muita coisa para ensinar também. 
(S1) 
 
Não só em oportunidades para os nossos alunos, mas no momento que tu estabeleces 
essas parcerias internacionais, tu repensas muitos currículos, oportunidades e coisas 
que as vezes a gente fica fechado no nosso mundo. E a internacionalização provoca 
na gente repensar muitas coisas, repensar o nosso currículo, repensar a formação, o 
que que está acontecendo com a formação de outros países, encontrar as vezes 
similaridades ou a partir das diferenças buscar superar as nossas dificuldades e 
fragilidades. (S3) 
 
Nós ainda temos aqui no Brasil uns currículos muito engessados e o grande desafio 
que a gente tem é melhorar os nossos currículos, porque hoje a formação... os 
estudantes precisam de uma formação um pouco mais ampla, mais flexível, que ele 
possa se adaptar, que ele possa fazer trajetórias acadêmicas diferenciadas e as 
nossas, elas são muito engessadas, elas não dão muita oportunidade para os alunos. 
Então eu também vejo que a partir do momento que nós conseguirmos conhecer 
outros currículos, outras instituições, isso também nos traz o desafio de olhar as 
coisas de outro modo e realizar mudanças. (S3) 

 

 

O contato das IES com instituições de ensino superior ao redor do mundo provoca a 

reflexão sobre suas práticas, estruturas, políticas, ao mesmo tempo que insere as instituições 

num campo de compartilhamento de conhecimentos e visões, debates e mudanças, 
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favorecendo que elas possam estar em um mesmo nível em qualquer parte do mundo. Ou seja, 

a internacionalização proporciona um espaço onde todos possam dialogar em um mesmo 

nível, independente de características culturais, econômicas e sociais.  

 
4.2.2.3 Evidências de sucesso nos processos de internacionalização das IES 

 

O perfil das duas instituições quanto aos processos e projetos de internacionalização 

se apresentaram de forma bem distinta, tanto na abrangência, quanto estrutura e no tipo de 

estratégias adotadas.  

A Universidade Federal de Santa Catarina possui um setor de Relações 

Internacionais bem estruturado, com uma demanda interna e externa complexa em termos de 

números e contextos, um montante de mais de 150 acordos, programas de cooperação e 

mobilidade acadêmica.  

O Instituto Federal de Santa Catarina tem acordos alinhados com os interesses da 

instituição, mobilidade de estudantes com retornos muito positivos das instituições parceiras e 

uma internacionalização fortemente direcionada a pesquisa. 

Na UFSC, segundo os entrevistados, as ações que se destacam são relatadas da 

seguinte forma: 

 
Nós temos um catálogo de disciplinas que são ministradas em línguas estrangeiras, 
isso tudo começou com Print Capes. A Capes cobrava isso das instituições, e nós 
fomos atrás, estamos agora divulgando a segunda edição do catálogo. As pessoas 
estão participando cada vez mais, mas se você olha para o catálogo, 80%, quase 90% 
eu diria, das disciplinas que estão lá são na língua inglesa e é um catálogo de 
disciplinas em línguas estrangeiras, então está aberto para qualquer língua, para 
espanhol principalmente, que é muito importante por razões estratégicas. (S1) 
 
Você precisa ter essa visão ampla do que é internacionalizar o currículo da UFSC, 
começa registrando as disciplinas que o aluno faz lá fora. Então, hoje em dia 
qualquer aluno de outgoing da Sinter, dentro do edital da Sinter, para ele sair, ele 
tem que ter um termo de compromisso assinado pelo coordenador do curso, dizendo 
que tais e tais disciplinas serão validadas no seu retorno, então ele já sai com esse 
compromisso de validar. (S1) 
 
A criação do comitê de internacionalização, a criação desse canal de comunicação 
com todas as pastas da universidade, e ter a colaboração deles, pra mim isso foi o 
ponto chave, foi o que abriu todas as outras portas. Foi essa ação inicial que através 
dela que foi possível fazer todo o resto, eu acho que incutir na cabeça de todos pró-
reitores e secretários a importância da internacionalização e que a 
internacionalização não é a Sinter, a Sinter de certa forma faz a gestão da 
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internacionalização em toda a universidade, mas cada pasta tem a sua competência 
dentro dessa perspectiva da internacionalização, foi uma conquista. (S1) 
 
Aí tem as coisas mais tangíveis como as placas de sinalização em inglês e espanhol, 
que já demonstra que é um ambiente internacional, pode parecer pouco, mas o 
impacto é muito grande. O catálogo, acho que o catálogo com as disciplinas em 
inglês nos ajudou muito, porque, algumas instituições não queriam renovar os 
contratos, porque nós não oferecíamos disciplinas em língua inglesa, agora temos 
um hall de várias disciplinas, de caráter geral, de caráter específico. A organização 
interna da Sinter que melhorou, o número de pessoas trabalhando na Sinter que 
aumentou, o fato de nós estarmos incorporando a pós-graduação aqui, que até então 
não era incorporado, na recepção temos alunos de mestrado e doutorado que vem 
para cá. Temos um website, onde foram acrescentadas novas informações para 
ajudar, foi criado um parecer referencial com a procuradoria para os nossos 
convênios, então quando é um convênio que é utilizado o nosso modelo e não há 
mudanças, a conseguimos assinar em menos de uma semana, antigamente era uns 
dois meses. Toda vez que nós tínhamos uma renovação de um convênio, não havia 
uma renovação, acabou os cinco anos você tem que fazer de novo. (S1) 
 
Hoje a gente está tentando construir um modelo único, que não é apenas o PrInt, mas 
é um conjunto de ações que levam a preparar a universidade para esse processo. 
Quer ver um exemplo bem simples de ação, parece não ter nada a ver, mas no 
concurso dos técnicos começaram a ser feitas duas questões em inglês. Se você quer 
internacionalizar tem que sinalizar para a comunidade a direção que quer tomar. (S4) 
 
Nós estamos preparando disciplinas, inclusive preparando disciplinas 
extracurriculares, porque essas disciplinas o professor pode depois ir colocando um 
pedacinho lá dentro. Porque acho muito difícil tu chegares para o professor e dizer 
que amanhã a disciplina dele vai ser toda dada em inglês. Agora, se a gente dá um 
incentivo para ele, diz para criar um curso em inglês de trinta horas, por que a gente 
está pedindo trinta horas? Na graduação trinta horas é meia disciplina, então o que 
vai acontecendo, se o cara vai acumulando isso, daqui a pouco ele pega aquela 
disciplina que ele ofertou como extensão e faz o inverso, ele coloca na disciplina de 
graduação. (S4) 

 

No IFSC, na visão dos entrevistados, o destaque se dá nas seguintes ações: 

 
O Propicie é um programa de intercâmbio dos alunos do IFSC, é um programa 
baseado na pesquisa e ele faz com tenhamos uma conversa muito direta com as 
instituições parceiras. Hoje o nosso maior parceiro é Portugal, é o Instituto 
Politécnico do Porto, que já existe há dez anos e já foram encaminhados quase 
trezentos alunos nesse período. (S2) 
 
Nós estamos sempre abertos a buscar novas possibilidades, então agora pelo Conif, 
que é o Conselho dos Reitores dos Institutos Federais, estamos intensificando 
parcerias com países sul americanos. (S3) 
 
A instituição tem uma concepção de internacionalização muito ligada a pesquisa por 
termos um perfil amplamente tecnológico, para conseguir casar, articular os 
currículos para a mobilidade acadêmica, foi criado o programa Propicie, que é um 
programa realmente de pesquisa, internacionalização com a pesquisa. Os primeiros 
estudantes foram para trabalhar em instituições. Era realizado um edital para captar 
os projetos externos que quisessem receber estudantes nossos e também fazíamos 
um edital interno para selecionar estudantes internos para participar desses projetos. 
Então essa concepção, ela foi muito inovadora, porque é uma forma bem diferente 
de trabalhar mobilidade. Hoje nós temos uma parceria muito forte com os 
Politécnicos de Portugal, porque são instituições muito semelhantes aos institutos, 
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que tem uma concepção bem forte de aplicabilidade na pesquisa, de também 
trabalhar extensão com empresas. (S3) 
 
O Propicie é a nossa menina dos olhos, porque ele ocorre duas vezes no ano, então é 
um programa que acaba movimentando muito a Assint, como as outras pró-reitorias 
também. O feedback das instituições que recebem os nossos alunos, é que eles 
sempre falam que nós estamos encaminhando os melhores alunos, porque eles têm 
de fato uma atuação muito importante nos projetos. (S2) 
 
A dupla titulação é uma parceria com o Instituto Politécnico do Porto, já estamos em 
tratativas com outras instituições, mas o Instituto Politécnico do Porto é uma ação 
muito importante, porque os alunos eles passam lá um ano, eles fazem disciplinas da 
engenharia elétrica ou mecânica. A engenharia elétrica é do Campus Florianópolis, a 
engenharia mecânica é do Campus Lages, a gente encaminhou os currículos desses 
cursos para a instituição e eles conseguiram fazer uma equivalência junto com os 
professores daqui uma equivalência de disciplinas para que os alunos fossem para lá 
e cursassem tanto o mestrado quanto a graduação. Então ele volta para cá, ele 
termina a graduação, e recebe também o diploma de mestre lá em Portugal. (S2) 
 
A gente tem agora em Lages, um projeto em que o aluno vai para trabalhar numa 
pesquisa, depois o orientador dele, porque ele tem um orientador aqui e outro lá, o 
orientador dele passa uma semana lá, faz parte do projeto do Campus, o Campus 
apoia o pesquisador, que vai lá e fica trabalhando, analisando, claro avaliando o seu 
aluno, mas também interagindo com o professor de lá. Então esse projeto a gente 
quer intensificar mais porque vai aproximar as instituições, porque quando tu tens só 
o aluno, o aluno vai embora então acaba que o vínculo fica frágil, agora se tu tens 
professor daqui trabalhando com o de lá num projeto, buscando parcerias, a gente 
tem muito mais possibilidades de ser sólido. (S3) 

 
De forma sucinta, o Quadro 18 apresenta as principais ações de internacionalização 

apontadas pelos entrevistados como aquelas que apresentam maior destaque para a instituição: 

 

 
IES Ação Descrição 

UFSC Placas em mais de um idioma Placas de sinalização em inglês e espanhol, que 
caracterizam que a instituição abrange o aspecto 
internacional. 

UFSC Catálogo de cursos em língua 
estrangeira 

Catálogo desenvolvido por meio de edital que capta 
propostas de cursos em língua estrangeira. 

UFSC Comitê de internacionalização Fazem parte dele representantes de toda a instituição e 
possui a função de acompanhar a implementação de 
ações de internacionalização. 

UFSC Validação de disciplinas Fica vinculada a saída do estudante um termo de 
compromisso da coordenação do curso com as 
disciplinas que serão validadas no retorno. 

UFSC Website que atende a atores de 
diferentes nacionalidades 

Investiu-se na ampliação das informações disponíveis 
na plataforma, propondo-se a atender a todos os atores 
(internos e externos) da internacionalização. 

UFSC Parecer referencial para Modelo que quando não há alterações é assinado com 

Quadro 18 – Ações de internacionalização que se destacam nas IES 
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renovação de convênio agilidade. 
UFSC Questões em inglês no 

concurso de técnicos 
administrativos 

Inserção de questões em inglês no concurso para 
técnicos com o intuito de selecionar profissionais 
alinhados aos interesses de internacionalização da 
instituição. 

UFSC Disciplinas em língua 
estrangeira na Extensão 

Incentivo a criação de disciplinas em inglês, para que 
os docentes aos poucos aproximem do currículo do 
curso o caráter oferecido na extensão. 

IFSC Propicie Programa de internacionalização com enfoque em 
pesquisa aplicada, onde alunos da instituição vão para 
instituição parceira para trabalhar em um projeto de 
pesquisa. 

IFSC Dupla titulação Programa onde o aluno, realiza parte da graduação no 
Brasil e após retornar da instituição parceira, finaliza a 
graduação e recebe o diploma de mestrado da 
instituição parceira. 

IFSC Aluno e orientador em contato 
com a instituição estrangeira 

O aluno sai para participar do programa com um 
orientador na instituição parceira e outro no IFSC. 
Após um período o orientador do IFSC visita o 
orientando e a instituição parceira como parte do 
programa. A proposta visa estreitar laços com a 
instituição parceira, também por intermédio do 
docente. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
 

Os relatos apresentam formas diferentes de atuação, enfoques diferentes nas 

parcerias, mas definem claramente o esforço em fazer a internacionalização acontecer. Cada 

instituição promove um desempenho dentro do arcabouço que possui, e o perfil empreendedor 

de ambas tem projetado as IES pelo mundo. 

 
4.2.2.4 Aspectos restritivos nos processos de internacionalização nas IES 

 

No Brasil, a questão pública que envolve as políticas, estruturas, financiamentos e 

autonomia das instituições de ensino superior, proporciona uma expansão contida e modesta 

da internacionalização, ainda são comuns as práticas isoladas concentradas na mão de um ou 

outro membro da comunidade acadêmica e a dependência de “vontades políticas”, que 

acabam por determinar o ritmo do avanço. 

 Apesar dos entrevistados apresentarem um panorama que envolve restrições 

significativas, com baixo financiamento público, uma cultura de internacionalização ainda em 

construção, excesso de burocracia, comunidade acadêmica com uma visão engessada, foi 

usado de contraponto a característica empreendedora tanto da instituição como dos gestores 

de internacionalização para abrir caminhos e fazer o processo fluir dentro das instituições. 
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Com relação a burocracia excessiva e a visão engessada, S1 diz que foi criada  

 
Uma comissão para tentar desburocratizar ainda mais a dupla diplomação, que a 
dupla diplomação também tem impacto direto nessa história do currículo. Criamos 
uma comissão com os cursos que tem mais dupla diplomação, engenharias e 
enfermagem. E resolvemos o problema, agora só teremos que mudar a resolução, 
para desburocratizar e fazer a coisa mais tranquila. Qual é o grande entrave, qual é o 
problema da dupla diplomação? O problema está nas coordenadorias de curso, esse é 
o grande gargalo, por que? Por que ainda impera a equivalência matemática quando 
se fala em dupla diplomação. Daí, querem que a disciplina lá de fora seja igual a 
daqui, só que na maioria dos casos isso não é possível, o aluno vai lá para fazer o 
novo, teria que validar de outra forma, como uma optativa talvez, até porque é uma 
contribuição que esse aluno está trazendo, depois que ele vir aplicar aqui no nosso 
contexto. Então as equivalências, aquela coisa muito fechada em carga horária, isso 
é algo que a gente tem que discutir, tem que considerar que você tem um convênio 
com aquela universidade, que foi um pedido da coordenação de curso, então precisa 
um esforço para encontrar caminhos para fazer dar certo. Eu acredito que na pós-
graduação isso não seja um problema, com as co-tutelas, agora na graduação a coisa 
ainda está muito dentro dessa perspectiva da equivalência matemática e isso tem 
prejudicado bastante. Nós deixamos de fazer, e isso as pessoas não entendem, não é 
só o aluno que ganha, ganha a instituição, ganha o curso, e ganha a 
internacionalização da instituição, todos ganhamos com isso. Só que ainda as 
pessoas estão arregradas a essa visão de que vai descaracterizar o curso. (S1) 

 

Colocar a instituição em contato com outras instituições do mundo, requer um 

repensar sobre estruturas, sejam elas curriculares, culturais, linguísticas. É fato que a 

organização e a tomada de decisão vão ser diferentes e para que existam acordos vivos, a 

flexibilização e a procura por caminhos possíveis são necessários para viabilizar os processos.  

Com relação à mudança que a presença de um setor de Relações Internacionais e seu 

impacto, principalmente quando observada a perspectiva mais comum, que é a de práticas 

isoladas de internacionalização, o entrevistado S1 relata que 
 

Quando você amplia, você precisa cada vez mais da institucionalização dos 
processos, deixa de ser algo individual e passa a ser algo institucional, onde o grupo 
gestor vai direcionar para onde vai. Então a decisão não está mais ali, isso causa um 
desconforto tremendo, os detentores do poder se questionam, como? É o meu 
território, é o meu laboratório, é o meu micro espaço, é o meu micro poder, então 
isso é muito complicado. É o meu contato, não é o da universidade. Não, é dá 
universidade. E assim, isso você vê refletido no impacto que causa quando eles 
deixam a instituição, não há uma continuidade do conhecimento, o vínculo com a 
instituição estrangeira e os conhecimentos acabam se perdendo. (S1) 

 

Outro aspecto restritivo para que a internacionalização ganhe amplitude nas 

instituições diz respeito ao orçamento tanto público como institucional com destinação 

específica para esse fim. Todos os entrevistados falaram em “fazer milagres” com o 
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orçamento que possuem, mas são otimistas em encontrar outras formas de financiamento. O 

que acaba ocorrendo em maior escala são os financiamentos por instituições e programas 

estrangeiros, que acabam possibilitando que tanto alunos, como técnico e professores 

participem de programas de mobilidade, assim como as ações de internacionalização tenham 

continuidade. Atualmente o grande programa que existe de âmbito federal que financia a 

internacionalização é o Capes PrInt.  
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5 ESTRATÉGIAS EMPREENDEDORAS PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO  
 

O processo de análise dos dados levantados pela pesquisa culminou na criação de 

eixos estratégicos para a internacionalização nas IES. Cada eixo criado, considerou aspectos 

pertinentes ao processo de internacionalização presentes mesmo nas menores estruturas de 

ação, eles consideram as conexões necessárias para as estratégias poderem se efetivar, mesmo 

que a passos lentos. Estão calcados nas rotinas institucionais e consideram as interferências 

externas advindas de políticas educacionais, contexto socioeconômico e possibilidades frente 

as experiências já relatadas no campo da internacionalização no Brasil. 

Desta forma, a Figura 9 apresenta os eixos estratégicos criados, considerados 

essenciais para a internacionalização nas instituições de ensino superior. 

 

Figura 9 – Eixos estratégicos para a internacionalização nas IES 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

COMUNICAÇÃO – A comunicação compreende o conjunto de ações que levam a 

informar e promover o marketing do que está se desenvolvendo dentro da instituição em 

âmbito internacional. Ela é fundamental para gerar confiabilidade nos processos 

institucionalizados e deve se focar em atingir ao público que se destina de forma limpa e 

objetiva.  

CULTURA – O processo de disseminar uma cultura de internacionalização dentro 

das instituições pode ser lento e quando não há uma decisão política forte da instituição em 
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implementar estratégias bem alinhadas, correndo o risco de se dispersar em meio a culturas já 

arraigadas. Dessa forma, as estratégias da instituição devem levar em conta a abrangência e o 

perfil da comunidade acadêmica. 

CAPACITAÇÃO – A capacitação deve levar em conta que quando se fala em 

internacionalização, todos os sujeitos são partícipes. No entanto, os gestores e docentes são 

frentes fundamentais e precisam estar capacitados e atualizados para atuar nos processos de 

internacionalização. 

FINANCIAMENTO – O financiamento da internacionalização, assim como de 

diversos outros segmentos dentro das instituições de ensino superior, ainda são um grande 

desafio, tanto no trato com as escassas verbas orçamentárias destinadas, quanto como com 

fatores ideológicos e excessos de burocracias que transformam possibilidades em embates 

políticos. Mas sem dinheiro pouco se avança e muito se perde. As instituições que possuem 

perfil empreendedor têm se mostrado mais hábeis a oportunizar novos financiamentos, seja 

pelo estreitamento de laços com o ambiente externo e empresarial, seja assumindo o risco no 

encontro de soluções. 

POLÍTICAS – O campo das políticas institucionais é imprescindível para haver 

internacionalização numa instituição, em sua maioria são políticas modestas que 

proporcionam um caminhar lento dos processos, estando um grupo menor de instituições 

aptas a arriscar com políticas mais audaciosas. A estrutura para dar suporte a essas políticas 

também determina o tamanho do desafio a ser assumido e possuir gestores empreendedores 

tem se mostrado um diferencial. 

CURRÍCULO – Apesar de historicamente conhecidos como engessados e muitas 

vezes serem percebidos pela comunidade acadêmica como fechados e estáticos, os currículos, 

em função da internacionalização que coloca as instituições para conversar com instituições 

do mundo inteiro, passa a precisar se rever para dar conta da educação de qualidade a que se 

propõe. O movimento da curricularização da extensão e a percepção de gestores sobre os 

currículos em detrimento aos internacionais, tem aberto novas frentes de mudança. 

GESTÃO – A boa gestão dos processos de internacionalização coloca a instituição 

em posição de destaque, seja pelo desejo de atingir os seus objetivos, propondo assim ações 

para que isso aconteça, seja por promover mudanças e avanços factíveis na qualidade e grau 

de internacionalização da instituição. Lembrando que todos são importantes nos processos, 

mas aquele que pelas suas ações determina o melhor caminho a se seguir, é fundamental para 

diminuir riscos e promover mudanças. A capacidade empreendedora do gestor é aqui elencada 
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como ponto a se considerar, pois o conjunto de habilidades que a esses gestores podem ser 

atribuídas, intensificam o grau de assertividade nas suas decisões, impactando em todos os 

processos. 

COLABORAÇÃO – A colaboração, como já apontada por Hudzik (2011), é um dos 

elementos essenciais para que a internacionalização seja abrangente, sejam elas por meio de 

parcerias externas, sejam elas com colaboração interna ou em rede.  A colaboração entre os 

diversos atores da internacionalização possibilita sinergia e aproximação das estratégias da 

instituição. No modelo aqui proposto, esse eixo ocorre de forma transversal, permeando todo 

o processo de internacionalização. A colaboração é fator chave para o cruzamento e 

engajamento de ações que sejam ao mesmo tempo empreendedoras e de internacionalização. 

A colaboratividade entre os sujeitos e instituições nesse processo, possibilita que tudo que 

dele discorra seja visto como um bem comum, dissociando as práticas e as estratégias que se 

objetivam alcançar. 

A compilação em 8 eixos estratégicos fundamentais, facilita a integração das ações 

de internacionalização e ajudam a entender as conexões existentes entre as diversas áreas que 

o processo de internacionalização pode abranger dentro das IES. 

 

5.1 ELABORAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS EMPREENDEDORAS 

 

Com base nos dados extraídos desta pesquisa, que estão constituídos pelo 

cruzamento dos conhecimentos levantados na revisão da literatura, na pesquisa documental e 

nas entrevistas, foram elaboradas as estratégias empreendedoras apresentadas a seguir. 

A resultados obtidos com as respostas dos sujeitos entrevistados das duas instituições 

pesquisadas analisados à luz dos conceitos e teorias, possibilitou categorizar as estratégias em 

8 eixos: comunicação, cultura, capacitação, financiamento, políticas, currículo, colaboração e 

gestão, eixos estes que estiveram embasados na internacionalização abrangente proposta por 

Hudzik (2011) que possui como elementos essenciais: comitê institucional, liderança 

administrativa, estrutura e pessoal, currículo, co-currículo e resultados de aprendizagem, 

políticas e práticas docentes, mobilidade estudantil, colaboração e parcerias, que levaram a 

elaboração das estratégias que serão apresentadas a seguir. 
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5.1.1 Apresentação das estratégias elaboradas 
 

A pesquisa desenvolvida resultou na elaboração de 38 estratégias empreendedoras 

para a internacionalização em instituições de ensino superior, elas foram categorizadas nos 

eixos:  comunicação, cultura, capacitação, financiamento, políticas, currículo, colaboração e 

gestão, como pode ser observado a seguir: 

 

 

Comunicação 

1. Fazer uso de tecnologias para compartilhar os conhecimentos decorrentes dos resultados da 

internacionalização. 

2. Promover um canal de comunicação ativa sobre novas oportunidades, projetos de interesse, 

formações, parcerias e outros que façam parte do campo de internacionalização da 

instituição. 

3. Divulgar projetos desenvolvidos com parcerias internacionais e seus resultados, dando o 

devido crédito aos sujeitos envolvidos. 

4. Estimular professores, técnicos, alunos, que desenvolveram pesquisa no exterior ou em 

parceria com instituições internacionais a promoverem ações de divulgação (palestra, 

webinars) sobre seu tema em evento destinado. 

5. Fortalecer o diálogo entre gestores de internacionalização e sujeitos da internacionalização 

em nível institucional. 

6. Criar guia virtual para receber professores e estudantes internacionais em programas de 

mobilidade. 

Cultura 

7. Dar visibilidade institucional às ações promovidas pelos órgãos de internacionalização, 

gerando confiabilidade e instigando interesse. 

8. Estimular a criação de grupos e núcleos com foco na internacionalização e desenvolver 

ações conjuntas para promover uma cultura de internacionalização institucional. 

9. Estimular a autonomia dos sujeitos da internacionalização, fornecendo sempre que possível 

o amparo necessário para o desenvolvimento de suas ações. 

10. Fortalecer a ideia de que o conhecimento de outra língua e de outras culturas coloca o 

indivíduo em vantagem pessoal e competitiva frente as demandas econômicas e sociais. 

Capacitação 

11. Incluir a internacionalização como uma competência de desenvolvimento de liderança, para 

que os líderes atribuam valor a ela. 

Quadro 19 – Estratégias empreendedoras criadas 
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12. Treinar os principais sujeitos da internacionalização para empreenderem no campo. 

Instituições internacionalizadas financiam programas que desenvolvam os sujeitos da 

internacionalização. 

13. Estimular o aprendizado e manutenção de pelo menos uma língua estrangeira como 

requisito aos docentes da instituição, promovendo ação contínua de formação. 

14. Estimular o desenvolvimento de competências interculturais por meio de ações que 

capacitem a comunidade acadêmica para agir globalmente. Promover a interculturalidade. 

15. Capacitar professores para lecionar em língua estrangeira. 

Financiamento 

16. Desenvolvimento de alianças estratégicas internacionais visando capitalizar investimentos. 

17. Aumentar as fontes alternativas de financiamento das ações de internacionalização. 

Políticas 

18. Promover a internacionalização como um valor organizacional. 

19. Ampliar as ações de internacionalização no Plano de Desenvolvimento Institucional. 

20. Procurar parcerias internacionais condizentes com as necessidades e possibilidades da 

instituição. 

Currículo 

21. Promover a oferta de disciplinas presenciais em língua estrangeira com divulgação 

institucional. 

22. Promover palestras e disciplinas optativas em parceria com instituições internacionais na 

modalidade virtual exchange. 

23. Criar editais abertos a comunidade acadêmica para captar interessados em ministrar cursos 

e/ou disciplinas em língua estrangeira. 

24. Promover a internacionalização gradual dos currículos, fazendo as adaptações aos padrões 

internacionais, oferecendo a possibilidade desenvolvimento de competências globais aos 

estudantes locais. 

25. Inserir nos currículos a obrigatoriedade de realizar disciplina de língua estrangeira. 

26. Propor alteração no currículo para inserir disciplinas em língua estrangeira como optativas. 

Colaboração 

27. Desenvolver um programa de ideias internacionalizantes. Instituições internacionalizadas 

constroem um sistema que utiliza o conhecimento coletivo de todos e permite que todos 

promovam boas ideias. 

28. Desenvolver programas de valorização de ações que promovam a internacionalização da 
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instituição. 

29. Criar parcerias com instituições nacionais para promover o compartilhamento de 

conhecimentos e com o objetivo de potencializar ações em rede sobre a internacionalização. 

30. Incentivar a relação da instituição com o meio externo com o intuito de promover espaço 

para que organizações internacionais tenham participação no processo de 

internacionalização em casa. 

31. Convidar as empresas júniores a se envolverem em práticas de internacionalização. 

Gestão 

32. Criar um processo de revisão contínua dos programas e parcerias de internacionalização. A 

existência de um processo para refinar, desenvolver e identificar possibilita que programas 

e parcerias que fortalecem a internacionalização da instituição sejam valorizados. 

33. Desenvolver o mapeamento de processos das ações realizadas pelos departamentos/setores 

de internacionalização. 

34. Promover palestras que tratem individualmente de cada programa internacional disponível, 

para atrair interessados e orientar a elegibilidade. 

35. Desenvolver ferramenta que gere um banco de dados com todos os convênios já firmados e 

os sujeitos participantes, assim como os documentos resultantes dessas relações. 

36. Desenvolver pesquisa institucional para fazer levantamento de professores e técnicos que 

estão realizando ou já realizaram parceria internacional (casos que envolvam estudos, 

pesquisas, desenvolvimento de tecnologia, propriedade intelectual, docência, eventos). 

37. Desenvolver parceria com a área de línguas e de direito internacional para amparar as ações 

de internacionalização. 

38. Tomada de decisão com relação aos avanços do processo de internacionalização, levando 

em conta indicadores (inputs, outputs e outcomes). 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

5.2 VALIDAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS EMPREENDEDORAS 

 

Para a validação das estratégias por especialistas, foi enviado um questionário on-

line pelo Google Forms contendo as 38 estratégias empreendedoras para 10 especialistas, cujo 

perfil esteve relacionado a experiência institucional e teórica com os processos de 

internacionalização no ensino superior brasileiro, obtendo um retorno de 8 respondentes. As 

respostas, que estavam em Escala Likert compreendiam de: concordo totalmente a discordo 

totalmente, como pode ser observado no APÊNDICE E. 
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5.2.1 Análise dos resultados da validação por especialistas 
 

As estratégias foram elencadas de forma aleatória no questionário endereçado aos 

especialistas, com o intuito de não gerar interferência na decisão das respostas. Para sua 

análise, os resultados da validação foram organizados de acordo com os eixos estratégicos 

desenvolvidos: comunicação, cultura, capacitação, financiamento, políticas, currículo, 

colaboração e gestão.  

A comunicação será o primeiro eixo a ser analisado, compondo as estratégias:  

1. Fazer uso de tecnologias para compartilhar os conhecimentos decorrentes dos resultados 

da internacionalização.  

2. Promover um canal de comunicação ativa sobre novas oportunidades, projetos de 

interesse, formações, parcerias e outros que façam parte do campo de internacionalização 

da instituição.  

3. Divulgar projetos desenvolvidos com parcerias internacionais e seus resultados, dando o 

devido crédito aos sujeitos envolvidos.  

4. Estimular professores, técnicos, alunos, que desenvolveram pesquisa no exterior ou em 

parceria com instituições internacionais a promoverem ações de divulgação (palestra, 

webinars) sobre seu tema em evento destinado.  

5. Fortalecer o diálogo entre gestores de internacionalização e sujeitos da 

internacionalização em nível institucional.  

6. Criar um guia virtual para receber professores e estudantes internacionais em programas 

de mobilidade.  

 

Os especialistas avaliaram esse bloco de estratégias da seguinte forma: 
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Tabela 1 – Estratégias de comunicação 
Estratégia Concordo 

totalmente 
Concordo 

parcialmente 
Não concordo 

e nem discordo 
Discordo 

parcialmente 
Discordo 

totalmente 
1 7 1 0 0 0 
2 6 2 0 0 0 
3 8 0 0 0 0 
4 5 2 0 1 0 
5 6 2 0 0 0 
6 6 1 0 1 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Embora as estratégias de comunicação, em sua maioria terem uma boa aceitação, 

ficando entre concordo totalmente e concordo parcialmente, as estratégias 4 e 6 apresentaram 

apenas uma resposta, discordo parcialmente. Dessa forma, por apresentarem baixa rejeição, 

foram mantidas entre as estratégias. 

O segundo eixo, denominado cultura, está composto pelas seguintes estratégias:  

7. Dar visibilidade institucional as ações promovidas pelos órgãos de internacionalização, 

gerando confiabilidade e instigando interesse. 

8. Estimular a criação de grupos e núcleos com foco na internacionalização e desenvolver 

ações conjuntas para promover uma cultura de internacionalização institucional.  

9. Estimular a autonomia dos sujeitos da internacionalização, fornecendo sempre que 

possível o amparo necessário para o desenvolvimento de suas ações.  

10. Fortalecer a ideia de que o conhecimento de outra língua e de outras culturas coloca o 

indivíduo em vantagem pessoal e competitiva frente as demandas econômicas e sociais. 

 

Tabela 2 – Estratégias de cultura 
Estratégia Concordo 

totalmente 
Concordo 

parcialmente 
Não concordo 

e nem discordo 
Discordo 

parcialmente 
Discordo 

totalmente 
7 7 1 0 0 0 
8 4 4 0 0 0 
9 2 6 0 0 0 
10 8 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

As estratégias pertencentes ao eixo cultura, tiveram grande aceitação na avaliação 

dos especialistas, ficando as respostas entre concordo totalmente e concordo parcialmente. 

Capacitação é o terceiro eixo apresentado, ele compreende as estratégias:  

11. Incluir a internacionalização como uma competência de desenvolvimento de liderança, 

para que os líderes atribuam valor a ela. 
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12. Treinar os principais sujeitos da internacionalização para empreenderem no campo. 

Instituições internacionalizadas financiam programas que desenvolvam os sujeitos da 

internacionalização. 

13. Estimular o aprendizado e manutenção de pelo menos uma língua estrangeira como 

requisito aos docentes da instituição, promovendo ação contínua de formação. 

14. Estimular o desenvolvimento de competências interculturais por meio de ações que 

capacitem a comunidade acadêmica para agir globalmente. Promover a interculturalidade. 

15. Capacitar professores para lecionar em língua estrangeira. 

 

Tabela 3 – Estratégias de capacitação 
Estratégia Concordo 

totalmente 
Concordo 

parcialmente 
Não concordo 

e nem discordo 
Discordo 

parcialmente 
Discordo 

totalmente 
11 6 2 0 0 0 
12 4 3 0 1 0 
13 5 3 0 0 0 
14 8 0 0 0 0 
15 5 2 0 1 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

O eixo capacitação concentrou a maioria das respostas em concordo totalmente e 

concordo parcialmente, para as estratégias 12 e 15 foi atribuído discordo parcialmente em 

uma resposta de cada. Como a rejeição foi baixa considerando o total das respostas, as 

estratégias que receberam discordo parcialmente serão mantidas. 

O quarto eixo, que abrange as estratégias de financiamento, concentra as estratégias: 

16. Desenvolvimento de alianças estratégicas internacionais visando capitalizar 

investimentos.  

17. Aumentar as fontes alternativas de financiamento das ações de internacionalização.  

 

Tabela 4 – Estratégias de financiamento 
Estratégia Concordo 

totalmente 
Concordo 

parcialmente 
Não concordo 

e nem discordo 
Discordo 

parcialmente 
Discordo 

totalmente 
16 5 3 0 0 0 
17 7 1 0 0 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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A análise das respostas referentes ao eixo financiamento, permitem creditar valor as 

estratégias propostas, considerando que ambas as estratégias receberam suas respostas nos 

campos concordo totalmente ou concordo parcialmente. 

O quinto grupo de estratégias, pertencentes ao eixo políticas, são:  

18. Promover a internacionalização como um valor organizacional.  

19. Ampliar as ações de internacionalização no Plano de Desenvolvimento Institucional - 

PDI.  

20. Procurar parcerias internacionais condizentes com as necessidades e possibilidades da 

instituição. 

 

Tabela 5 – Estratégias políticas 
Estratégia Concordo 

totalmente 
Concordo 

parcialmente 
Não concordo 

e nem discordo 
Discordo 

parcialmente 
Discordo 

totalmente 
18 8 0 0 0 0 
19 6 2 0 0 0 
20 7 1 0 0 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

As estratégias do eixo políticas foram amplamente aceitas pelos especialistas, 

compreendendo as respostas entre concordo totalmente e concordo parcialmente. 

O sexto eixo de estratégias diz respeito ao currículo, ele está composto por:  

21. Promover a oferta de disciplinas presenciais em língua estrangeira com divulgação 

institucional.  

22. Promover palestras e disciplinas optativas em parceria com instituições internacionais na 

modalidade virtual exchange.  

23. Criar editais abertos a comunidade acadêmica para captar interessados em ministrar 

cursos e/ou disciplinas em língua estrangeira.  

24. Promover a internacionalização gradual dos currículos, fazendo as adaptações aos 

padrões internacionais, oferecendo a possibilidade desenvolvimento de competências 

globais aos estudantes locais.  

25. Inserir nos currículos a obrigatoriedade de realizar disciplina de língua estrangeira.  

26. Propor alteração no currículo para inserir disciplinas em língua estrangeira como 

optativas. 
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Tabela 6 – Estratégias de currículo 
Estratégia Concordo 

totalmente 
Concordo 

parcialmente 
Não concordo 

e nem discordo 
Discordo 

parcialmente 
Discordo 

totalmente 
21 4 4 0 0 0 
22 7 1 0 0 0 
23 6 1 1* 1* 0 
24 8 0 0 0 0 
25 2 4 0 2 0 
26 3 4 1 0 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). (*as respostas foram assinaladas pelo mesmo especialista) 

 

As estratégias de currículo apresentaram variação nas respostas dos especialistas, é 

possível perceber que a estratégia 25 possui duas respostas no campo discordo parcialmente, 

gerando a interpretação de que não existe consenso entre os especialistas, e prevalência no 

campo da concordância, o que nos leva a não fazer uso dessa estratégia, por entender que não 

atinge as expectativas de propor estratégias empreendedoras. As estratégias 23 e 26, apesar de 

possuir uma resposta em não concordo nem discordo e/ou discordo parcialmente, e no caso da 

23 um especialista assinalar as opções não concordo nem discordo e discordo parcialmente, 

está bem equilibrada entre concordo totalmente e concordo parcialmente, o que nos faz pensar 

que a rejeição é baixa e, portanto, é pertinente que elas permaneçam. 

Colaboração é o sétimo eixo das estratégias criadas, portanto, fazem parte desse 

grupo as estratégias:  

27. Desenvolver um programa de ideias internacionalizantes. Instituições internacionalizadas 

constroem um sistema que utiliza o conhecimento coletivo de todos e permite que todos 

promovam boas ideias.  

28. Desenvolver programas de valorização de ações que promovam a internacionalização da 

instituição.  

29. Criar parcerias com instituições nacionais para promover o compartilhamento de 

conhecimentos e com o objetivo de potencializar ações em rede sobre a 

internacionalização.  

30. Incentivar a relação da instituição com o meio externo com o intuito de promover espaço 

para que organizações internacionais tenham participação no processo de 

internacionalização em casa.  

31. Convidar as empresas júniores a se envolverem em práticas de internacionalização. 
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Tabela 7 – Estratégias de colaboração 
Estratégia Concordo 

totalmente 
Concordo 

parcialmente 
Não concordo 

e nem discordo 
Discordo 

parcialmente 
Discordo 

totalmente 
27 3 3 2 0 0 
28 6 2 0 0 0 
29 4 3 1 0 0 
30 8 0 0 0 0 
31 6 2 0 0 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Dentre as estratégias do eixo colaboração, se observa uma maior concentração nas 

respostas concordo totalmente e concordo parcialmente. As estratégias 27 e 29 possuem 

respostas no campo não concordo nem discordo, 2 e 1 respectivamente, como foi baixo o 

número dessas respostas, foi considerado baixo o nível de rejeição, permanecendo ambas as 

estratégias. 

O oitavo e último eixo denominado gestão, compreendeu as estratégias:  

32. Criar um processo de revisão contínua dos programas e parcerias de internacionalização. 

A existência de um processo para refinar, desenvolver e identificar possibilita que 

programas e parcerias que fortalecem a internacionalização da instituição sejam 

valorizados.  

33. Desenvolver o mapeamento de processos das ações realizadas pelos 

departamentos/setores de internacionalização.  

34. Promover palestras que tratem individualmente de cada programa internacional 

disponível, para atrair interessados e orientar a elegibilidade.  

35. Desenvolver ferramenta que gere um banco de dados com todos os convênios já firmados 

e os sujeitos participantes, assim como os documentos resultantes dessas relações.  

36. Desenvolver pesquisa institucional para fazer levantamento de professores e técnicos que 

estão realizando ou já realizaram parceria internacional (casos que envolvam estudos, 

pesquisas, desenvolvimento de tecnologia, propriedade intelectual, docência, eventos).  

37. Desenvolver parceria com a área de línguas e de direito internacional para amparar as 

ações de internacionalização.  

38. Tomada de decisão com relação aos avanços do processo de internacionalização, levando 

em conta indicadores (inputs, outputs e outcomes). 
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Tabela 8 – Estratégias de gestão 
Estratégia Concordo 

totalmente 
Concordo 

parcialmente 
Não concordo 

e nem discordo 
Discordo 

parcialmente 
Discordo 

totalmente 
32 8 0 0 0 0 
33 5 2 1 0 0 
34 7 1 0 0 0 
35 6 1 1 0 0 
36 3 5 0 0 0 
37 3 3 1 1 0 
38 7 1 0 0 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Das sete estratégias de gestão apresentadas aos especialistas, seis apresentaram alta 

aceitação dos especialistas, transitando as respostas, em sua maioria entre concordo 

totalmente e concordo parcialmente, apenas a 33 recebeu uma resposta não concordo nem 

discordo, sendo considerada de baixa rejeição. Com relação a estratégia 37, por não haver 

concordância entre os especialistas, ficando em nível médio de rejeição, desta forma, a 

estratégia não será utilizada. 

Conforme os resultados apresentados, no total de 38 estratégias empreendedoras para 

a internacionalização de instituições de ensino superior brasileiras, apenas duas não 

apresentaram concordância entre os especialistas e foram subtraídas para o resultado final. 

Para a análise, foram considerados o equilíbrio das respostas no campo de concordância, e 

apenas as que não apresentaram consenso nas respostas não foram utilizadas. 

 

5.3 ESTABELECIMENTO DAS ESTRATÉGIAS EMPREENDEDORAS DE 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

 
No Quadro 20 é possível observar as estratégias consideradas importantes para a 

internacionalização nas instituições de ensino superior brasileiras, estando 36 estratégias 

estabelecidas. 
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 Quadro 20 – Estratégias estabelecidas 

1. Fazer uso de tecnologias para compartilhar os conhecimentos decorrentes dos resultados 

da internacionalização. 

2. Promover um canal de comunicação ativa sobre novas oportunidades, projetos de 

interesse, formações, parcerias e outros que façam parte do campo de 

internacionalização da instituição. 

3. Divulgar projetos desenvolvidos com parcerias internacionais e seus resultados, dando o 

devido crédito aos sujeitos envolvidos. 

4. Estimular professores, técnicos, alunos, que desenvolveram pesquisa no exterior ou em 

parceria com instituições internacionais a promoverem ações de divulgação (palestra, 

webinars) sobre seu tema em evento destinado. 

5. Fortalecer o diálogo entre gestores de internacionalização e sujeitos da 

internacionalização em nível institucional. 

6. Criar guia virtual para receber professores e estudantes internacionais em programas de 

mobilidade. 

7. Dar visibilidade institucional as ações promovidas pelos órgãos de internacionalização, 

gerando confiabilidade e instigando interesse. 

8. Estimular a criação de grupos e núcleos com foco na internacionalização e desenvolver 

ações conjuntas para promover uma cultura de internacionalização institucional. 

9. Estimular a autonomia dos sujeitos da internacionalização, fornecendo sempre que 

possível o amparo necessário para o desenvolvimento de suas ações. 

10. Fortalecer a ideia de que o conhecimento de outra língua e de outras culturas coloca o 

indivíduo em vantagem pessoal e competitiva frente as demandas econômicas e sociais. 

11. Incluir a internacionalização como uma competência de desenvolvimento de liderança, 

para que os líderes atribuam valor a ela. 

12. Treinar os principais sujeitos da internacionalização para empreenderem no campo. 

Instituições internacionalizadas financiam programas que desenvolvam os sujeitos da 

internacionalização. 

13. Estimular o aprendizado e manutenção de pelo menos uma língua estrangeira como 

requisito aos docentes da instituição, promovendo ação contínua de formação. 

14. Estimular o desenvolvimento de competências interculturais por meio de ações que 

capacitem a comunidade acadêmica para agir globalmente. Promover a 

interculturalidade. 
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15. Capacitar professores para lecionar em língua estrangeira. 

16. Desenvolvimento de alianças estratégicas internacionais visando capitalizar 

investimentos. 

17. Aumentar as fontes alternativas de financiamento das ações de internacionalização. 

18. Promover a internacionalização como um valor organizacional. 

19. Ampliar as ações de internacionalização no Plano de Desenvolvimento Institucional. 

20. Procurar parcerias internacionais condizentes com as necessidades e possibilidades da 

instituição. 

21. Promover a oferta de disciplinas presenciais em língua estrangeira com divulgação 

institucional. 

22. Promover palestras e disciplinas optativas em parceria com instituições internacionais 

na modalidade virtual exchange. 

23. Criar editais abertos a comunidade acadêmica para captar interessados em ministrar 

cursos e/ou disciplinas em língua estrangeira. 

24. Promover a internacionalização gradual dos currículos, fazendo as adaptações aos 

padrões internacionais, oferecendo a possibilidade desenvolvimento de competências 

globais aos estudantes locais. 

25. Propor alteração no currículo para inserir disciplinas em língua estrangeira como 

optativas. 

26. Desenvolver um programa de ideias internacionalizantes. Instituições 

internacionalizadas constroem um sistema que utiliza o conhecimento coletivo de todos 

e permite que todos promovam boas ideias. 

27. Desenvolver programas de valorização de ações que promovam a internacionalização da 

instituição. 

28. Criar parcerias com instituições nacionais para promover o compartilhamento de 

conhecimentos e com o objetivo de potencializar ações em rede sobre a 

internacionalização. 

29. Incentivar a relação da instituição com o meio externo com o intuito de promover 

espaço para que organizações internacionais tenham participação no processo de 

internacionalização em casa. 
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Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
 

Feita a análise dos resultados da validação por especialistas, das 38 estratégias 

anteriores, foram descartadas duas e, portanto, ficaram estabelecidas 36 estratégias 

empreendedoras. Essas estratégias estão organizadas nos 8 eixos estratégicos para a 

internacionalização. Que são:  comunicação (Estratégias 1, 2, 3, 4, 5 e 6), cultura (Estratégias 

7, 8, 9, 10), capacitação (Estratégias 11, 12, 13, 14 e 15), financiamento (Estratégias 16 e 17), 

políticas (Estratégias 18, 19 e 20), currículo (Estratégias 21, 22, 23, 24 e 25), colaboração 

(Estratégias 26, 27, 28, 29 e 30) e gestão (Estratégias 31, 32, 33, 34, 35 e 36).  

 
  

30. Convidar as empresas júniores a se envolverem em práticas de internacionalização. 

31. Criar um processo de revisão contínua dos programas e parcerias de internacionalização. 

A existência de um processo para refinar, desenvolver e identificar possibilita que 

programas e parcerias que fortalecem a internacionalização da instituição sejam 

valorizados. 

32. Desenvolver o mapeamento de processos das ações realizadas pelos 

departamentos/setores de internacionalização. 

33. Promover palestras que tratem individualmente de cada programa internacional 

disponível, para atrair interessados e orientar a elegibilidade. 

34. Desenvolver ferramenta que gere um banco de dados com todos os convênios já 

firmados e os sujeitos participantes, assim como os documentos resultantes dessas 

relações. 

35. Desenvolver pesquisa institucional para fazer levantamento de professores e técnicos 

que estão realizando ou já realizaram parceria internacional (casos que envolvam 

estudos, pesquisas, desenvolvimento de tecnologia, propriedade intelectual, docência, 

eventos). 

36. Tomada de decisão com relação aos avanços do processo de internacionalização, 

levando em conta indicadores (inputs, outputs e outcomes). 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 
 

Ao longo desta tese foram definidas a fundamentação teórica, a metodologia adotada, 

foram apresentados os casos estudados, analisados os dados coletados, elaboradas e 

estabelecidas estratégias empreendedoras para a internacionalização em instituições de ensino 

superior brasileiras. Neste capítulo serão apresentadas as conclusões da pesquisa. Em seguida 

são apresentadas algumas sugestões para futuras pesquisas.  

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

Quando se fala na internacionalização do ensino superior brasileiro, é importante 

conhecer que mesmo já se falando no tema há muitas décadas no mundo e no Brasil, sua 

institucionalização é um pouco mais recente por aqui, estando estruturada num movimento 

que já deve acontecer há pelo menos 20 anos, correspondendo também ao período de quando 

os primeiros setores destinados a internacionalização começaram a ser criados.  

Os setores de relações internacionais das instituições de ensino superior brasileiras 

ainda estão tomando forma, alguns já se apresentam mais estruturados, mas em sua maioria 

são tímidos e possuem um número reduzido de pessoas a ele dedicadas. As políticas nacionais 

estão postas, é preciso internacionalizar, mas o que grita mais alto é a sociedade 

internacionalizada, com conhecimentos internacionais acessíveis, com interesses em 

mercados internacionais, com a ânsia de falar de igual para igual no campo profissional e de 

conhecimentos.  

Essa foi a realidade encontrada nas instituições que corresponderam ao estudo de 

caso da pesquisa, realidades bem diferentes, mas com propósitos bem semelhantes, encontrar 

os melhores caminhos para ampliar a internacionalização da instituição de forma coerente 

com as políticas internas e as necessidades institucionais. 

A pesquisa teve o objetivo principal de estabelecer estratégias empreendedoras para a 

internacionalização em instituições de ensino superior brasileiras. Para esse fim buscou-se 

responder a seguinte pergunta de pesquisa: Como os processos de internacionalização em 

instituições de ensino superior brasileiras podem ser empreendedores? 
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Objetivamente, esses processos podem ser empreendedores considerando 8 eixos 

estratégicos essenciais: (1) comunicação, (2) cultura, (3) capacitação, (4) financiamento, (5) 

políticas, (6) currículo, (7) colaboração e (8) gestão, esses eixos foram extraídos das 

evidências encontradas durante a análise dos dados desta tese. A criação desses eixos 

possibilitou o estabelecimento de 36 estratégias empreendedoras para a internacionalização 

em instituições de ensino superior brasileiras, após um processo de elaboração, validação por 

especialistas, avaliação e por fim o estabelecimento das mesmas. De forma sintética, as 

relações entre eixos e estratégias podem ser observadas na Figura 10. 
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Figura 10 – Síntese da relação eixos estratégicos x estratégias empreendedoras 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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Essa categorização para a análise dos dados da pesquisa foi uma das referências para 

estabelecer estratégias empreendedoras para a internacionalização em instituições de ensino 

superior brasileiras, considerando que este é o norte a qual esteve pautada a tese. Outro 

subsídio fundamental para compor esse objetivo, foi o aprofundamento teórico no que tange a 

internacionalização no ensino superior, o empreendedorismo no ensino superior e o ensino 

superior brasileiro, realizado por meio de revisão integrativa aliada a revisão narrativa. 

A Figura 10 permite compreender as evidências extraídas das técnicas de coleta de 

dados, estas se consolidaram em oito eixos estratégicos para que os processos de 

internacionalização sejam mais empreendedores, seguindo pelo desdobramento de duas a seis 

estratégias empreendedoras. 

Com o a criação dos eixos e a elaboração das estratégias empreendedoras, atinge-se o 

objetivo dessa tese de estabelecimento de estratégias empreendedoras para o processo de 

internacionalização. 

Uma vez apresentado o objetivo principal dessa tese, passou-se a revisar os quatro 

objetivos específicos apresentados na introdução desta pesquisa: a) identificar conceitos, 

características e práticas relevantes de internacionalização e empreendedorismo em 

instituições de ensino superior brasileiras; b) compreender as relações entre 

internacionalização e empreendedorismo no ensino superior; c) elaborar estratégias 

empreendedoras para a internacionalização em instituições de ensino superior brasileiras; e d) 

validar as estratégias criadas.  

O primeiro objetivo específico procurou entender que conceitos, características e 

práticas podem ser considerados quando tratamos da internacionalização e empreendedorismo 

no contexto do ensino superior brasileiro. A abrangência desse objetivo, pode ser sintetizada 

tanto por Morosini (2019) que aponta que são caminhos para a internacionalização do ensino 

superior brasileiro a internacionalização integral, a internacionalização do currículo, 

internacionalização, cooperação e mobilidade, e a internacionalização em casa; quanto por 

Schmitz (2017) que faz uma síntese do empreendedorismo na universidade, o identificando 

em práticas de ensino, treinamento, educação empreendedora, publicações, patentes, 

licenciamento, serviços de consultoria, serviços técnicos, serviços à comunidade, criação de 

empresas, venture funding, pesquisa por contratos, pesquisa em colaboração, incubadoras, 

parques científicos/tecnológicos, escritórios de transferência de tecnologia, financiamento 

externo, pesquisa em larga escala, comercialização de conhecimento, grupos de pesquisa e 

programas/escritórios de relacionamento. 
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O segundo objetivo específico procurou identificar pontos congruentes entre os dois 

conceitos, tentando identificar na literatura de internacionalização do ensino superior e 

empreendedorismo no ensino superior a correlação entre esses temas tão próximos. Apesar de 

não ter sido constatada de forma explícita essa relação, dos temas serem trabalhados de forma 

independentes, é evidente a aproximação das duas teorias, na medida em que se observa que 

tanto a internacionalização impacta no empreendedorismo, como o inverso também se aplica. 

Considerando que se trata apenas de evidências sem o devido aprofundamento, o 

entendimento é de que os resultados apresentados decorrentes deste objetivo contribuem 

modestamente para o avanço explícito desse tema.  

O terceiro objetivo específico correspondeu a elaboração de estratégias 

empreendedoras para os processos de internacionalização em instituição de ensino superior 

brasileiras, para atender a esse objetivo foi realizada a revisão da literatura e análise dos dados 

de forma criteriosa, o que possibilitou a criação de oito eixos estratégicos que se desdobraram 

em 38 estratégias empreendedoras.  

O quarto e último objetivo específico, foi a validação das estratégias elaboradas, para 

atender a esse objetivo as estratégias empreendedoras elaboradas passaram pela análise de 

especialistas, sendo validadas para serem aplicadas.  

Todos esses objetivos desencadearam um processo de construção e entendimento 

sobre os temas e suscitaram a compreensão de que a internacionalização possui fatores que 

são de domínio federativo e outros de domínio institucional, e que nem sempre as ações a 

serem desenvolvidas estão ao alcance interno. Ou seja, a existência de leis e programas do 

governo federal voltados a internacionalização, nem sempre se traduz na realidade factível das 

instituições, mas é um norte ao qual elas podem ampliar sua visão, buscando caminhos para se 

comunicar com instituições e conhecimentos de todo o mundo. 

Outro aspecto proeminente, foi a percepção de que quando as ações de 

internacionalização não são desenvolvidas de forma abrangente, alcançando a todos, corre-se 

o risco de ser direcionada a grupos específicos, dificultando a construção de uma cultura de 

internacionalização pautada na compreensão de que todos estão inseridos nesse processo. 

As estratégias empreendedoras criadas são proposições a serem adaptadas a cada 

contexto, sua reflexão se faz necessária considerando que as instituições apresentam os mais 
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variados níveis de internacionalização, e levam em conta a estrutura, as políticas internas, o 

contexto que está inserida e os recursos disponíveis para implementar. 

 

6.2 RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

Os resultados levantados e apresentados por uma pesquisa, já ao longo do caminho 

vão gerando novas proposições e abrindo novos olhares, o conhecimento gerado pode levar à 

novas pesquisas, sofrendo novas interpretações e ampliando o arcabouço até então 

estabelecido. 

A internacionalização é um campo fértil de possibilidades e um olhar mais atento nas 

brechas teóricas e nas práticas cotidianas, pode apontar grandes oportunidades de contribuição 

para o conhecimento.  

Ao fim desta pesquisa, algumas questões ficaram latentes: Como a política interfere 

na internacionalização das instituições de ensino superior? Qual o conceito de 

internacionalização empreendedora? Quais seriam as estratégias de financiamento da 

internacionalização possíveis no contexto brasileiro? A extensão é um caminho para a 

internacionalização do currículo?  

Espera-se que com a devida validação, as estratégias empreendedoras aqui propostas 

possam servir de embasamento e serem aprimoradas por outros pesquisadores, a fim de 

colaborar com o processo de internacionalização nas IES brasileiras.  
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APÊNDICE A – REVISÃO INTEGRATIVA 
 

A revisão integrativa realizada neste capítulo baseou-se no modelo de Botelho, Cunha 

e Macedo (2011), que se desenvolve em seis etapas voltadas para pesquisas do âmbito 

organizacional, conforme pode ser observado na Figura 1: 

 

Figura 1 – Etapas da Revisão Integrativa 

 

 
Fonte: BOTELHO; CUNHA; MACEDO (2011, p. 129). 
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Cada uma dessas etapas será apresentada no decorrer desse capítulo, assim como o 

processo de revisão e os resultados encontrados. 

 

1ª Etapa - Identificação do tema e seleção da questão de pesquisa 

 

Essa primeira etapa da revisão pretende deixar claro o problema de pesquisa, 

formular uma pergunta de pesquisa, a estratégia de busca, os descritores e as bases de dados a 

serem utilizadas. 

Para compreender de forma abrangente a relação entre internacionalização e 

empreendedorismo no ensino superior, definiu-se como pergunta norteadora da pesquisa: 

 

Quais as relações existentes entre internacionalização e empreendedorismo na 

universidade? 

 

Com a pergunta de pesquisa definida, estabeleceram-se os descritores 

“internationalization”, “entrepreneurship” e “university”.  

Para ter acesso aos estudos e pesquisas voltadas as temáticas relacionadas, foram 

selecionadas duas bases de dados: Scopus e Web of Science. A escolha por essas bases se deu 

por ambas possuírem uma ampla concentração de documentos indexados cujas temáticas são 

das áreas relacionadas a pesquisa. 

 

2ª Etapa - estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão 

 

Dando sequência ao processo iniciado na etapa anterior, tem início a investigação nas 

bases de dados pré-determinadas, a partir daqui ocorre a definição gradativa de critérios de 

inclusão e exclusão, partindo de uma dimensão mais ampla, abrangente, até alcançar critérios 

bem definidos e alinhados com a questão de pesquisa, num movimento semelhante a 

mineração.  

Em um primeiro momento, ainda bem ampliada, a investigação resultou num total de 

29.422 estudos sobre internacionalização, 69.399 estudos sobre empreendedorismo e 

2.008.175 estudos sobre universidade, nesse momento não foi restringido o ano de 

publicação, tipo de documento, idioma, nem foram eliminados os que repetiam nas duas 

bases. 
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Figura 5 - Internationalization - Número de produções por região (Web of Science) 

 
Fonte: Web of Science (2019). 

 

No quesito região de publicação, nas duas bases de dados, o Brasil surge entre os 10 

primeiros a produzir dentro da temática da internacionalização, o que evidencia a importância 

do campo de pesquisa. 

 

Figura 6 – Internationalization - Número de produções por língua (Web of Science) 

 
Fonte: Web of Science (2019). 
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Referente ao descritor educação superior, nas duas bases, o Brasil se encontra entre os 

11 países que mais publicam na área, a relevância desse dado está dada considerando o 

número de produções que estão indexadas nas bases dentro dessa temática. 

 

Figura 15 – University - Número de produções por língua (Web of Science) 

 
Fonte: Web of Science (2019). 

 

Da mesma forma que o Brasil se destacou em número de produções por região, 

dentre os as línguas mais utilizadas o português é a quinta. Esse dado nos remete a refletir que 

apesar das publicações brasileiras ainda estarem evoluindo em termos de indexação de 

periódicos, já é expressivo o número encontrado de produções na língua portuguesa. 

Após ilustradas essas informações sobre os descritores, concluiu-se que decorrente do 

grande número de estudos que cada descritor apresentou, foi necessária a aplicação de 

critérios de inclusão: 

 

 Estudos em inglês, português e espanhol; 

 Documentos do tipo artigos completos; 

 Publicações dos últimos 10 anos; 

 Estudos concentrados nas áreas de ciências sociais, gestão organizacional e afim. 
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Os demais estudos que não apresentavam os critérios de inclusão foram 

automaticamente excluídos da análise. 

Como resultado dos critérios aplicados, surgiram os seguintes dados: 

 

Quadro 2 – Quantidade de documentos encontrados nas bases por descritores definidos (2ª 

busca) 

BASES DESCRITORES USADOS PARA BUSCAR EM 
TÍTULO/RESUMO/PALAVRAS-CHAVES: 

NÚMERO DE DOCUMENTOS ENCONTRADOS EM OUT/18 
(ATUALIZADO SET/19) 

“internationalization” “entrepreneurship” “university” 

Scopus 6.994 16.401 202.734 
Web of 
Science 

2.676 9.338 21.091 

Total: 9.670 25.739 223.825 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Apesar de uma redução expressiva do número de documentos encontrados, ainda foi 

expressivo o número de estudos, o que nos remeteu a realizar uma nova estratégia de 

investigação, realizando desta vez, combinações entre os descritores, de forma a tornar mais 

específica e efetiva a procura por respostas para a questão definida. 

Para essa rodada foram utilizados os descritores combinados: “internationalization” AND 

“entrepreneurship”, “internationalization” AND “university” e “entrepreneurship” AND 

“university”.  

 
Quadro 3 – Quantidade de documentos encontrados nas bases por descritores definidos (3ª 

busca) 

 

BASES DESCRITORES USADOS PARA BUSCAR EM TÍTULO/RESUMO/PALAVRAS-
CHAVES: 

NÚMERO DE DOCUMENTOS ENCONTRADOS EM OUT/18 (ATUALIZADO SET/19) 

“internationalization” 
AND 

“entrepreneurship” 

“internationalization” 
AND “university” 

“entrepreneurship” 
AND “university” 

“internationalization” 
AND 

“entrepreneurship” 
AND “university” 

Scopus 499 1.606 2.826 54 
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Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Conforme o apresentado no quadro 23, foram encontrados 991 documentos com a 

combinação “internationalization” AND “entrepreneurship”, 1.781 documentos com a 

combinação “internationalization” AND “university” e 879 para o descritor 

“entrepreneurship” AND “university”, totalizando um número de 3.645 artigos. 

Para finalizar a investigação, foram associados os três descritores 

“internationalization” AND “entrepreneurship” AND “university”, como resultado foram 

encontrados 72 documentos.  

 

3ª Etapa - Identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados 

 
Nessa etapa, foi realizada a leitura dos títulos, palavras-chave e resumos das 

produções localizadas no procedimento de investigação dentro dos critérios definidos. 

Partindo do total de produções encontradas a partir da associação dos descritores 

“internationalization” AND “entrepreneurship” AND “university”, foram identificadas as 

duplicidades e selecionados os artigos correlacionados a pesquisa, o que resultou num total de 

13 documentos. 

  

Figura 16 – Processo de seleção dos estudos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 
 

Web of 
Science 

492 113 983 18 

Total: 991 1.719 3.809 72 

Produções encontradas nas bases de dados (72) 

Produções analisadas (título, resumo, palavras-

chave) – (59) 

Produções duplicadas (13) 

Produções analisadas na íntegra (13) 



167 

 

 

 

4ª Etapa - Categorização dos estudos selecionados 
 

Na quarta etapa, foi realizada a leitura na íntegra das produções, evoluindo para a 

seleção dos documentos que apresentavam maior relação com a pesquisa. 

O Quadro 24 apresenta os documentos das bases de dados resultantes da combinação 

entre os descritores, que fornecerão o embasamento para a pesquisa, em conjunto com demais 

fontes de pesquisa, no anseio em responder à pergunta de pesquisa. 

 

Quadro 4 – Resultado das produções selecionadas 

Autor Ano Título Periódico 
Głodowska, A., 
Maciejewski, M., 
Wach, K. 

2019 How entrepreneurial 
orientation stimulates different 
types of knowledge in the 
internationalisation process of 
firms from Poland? 

Entrepreneurial 
Business and 
Economics Review  
7(1), pp. 61-73  
 

de Sandes-
Guimaraes, L.V., 
Ribeiro, A.T.V.B., 
Axel-Berg, J.H., de 
Rosso Manços, G., 
Plonski, G.A. 

2019 International Student Mobility 
Programs Change Student 
Entrepreneurial Perceptions 

Journal of Studies in 
International 
Education 

Errasti, N., Bezanilla, 
M.-J., García-Olalla, 
A., Auzmendi, E., 
Paños, J. 

2018 Factors and maturity level of 
entrepreneurial universities in 
Spain 

International Journal 
of Innovation 
Science  
10(1), pp. 71-91  

Stefano, N.M., 
Sartori, S., Laux, 
R.O. 

2017 Innovation and 
entrepreneurship elements in 
university management: 
Portfolio bibliographic and 
bibliometric analysis of the 
literature | [Elementos da 
inovação e empreendedorismo 
na gestão universitária: 
Portfólio bibliográfico e 
análise bibliométrica da 
literatura] 

Espacios  
38(14),31 
 

Minola, T., Donina, 
D., Meoli, M. 

2016 Students climbing the 
entrepreneurial ladder: Does 
university internationalization 
pay off? 

Small Business 
Economics  
47(3), pp. 565-587 
 

Allen, I. 2016 International entrepreneurship 
theory: Past, present and way 
forward 

Entrepreneurial 
Business and 
Economics Review  
4(4), pp. 93-103  

Silveira, Z.S., 2016 Modern university: From the Revista Brasileira de 
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Bianchetti, L. interests of the nation-state to 
market advantages | 
[Universidade moderna: Dos 
interesses do Estado-nação às 
conveniências do mercado] 

Educacao  
21(64), pp. 79-99 
 

Cattaneo, M., Meoli, 
M., Vismara, S. 

2015 Cross-border M&As of biotech 
firms affiliated with 
internationalized universities 

Journal of 
Technology Transfer  
40(3), pp. 409-433 

Wach, K. 2015 Entrepreneurial orientation and 
business internationalisation 
process: The theoretical 
foundations of international 
entrepreneurship 

Entrepreneurial 
Business and 
Economics Review  
3(2), pp. 9-24  
 

Takagi, K. 2015 Blurring Boundaries and 
Changing University Staff: 
The Case of the University of 
Hong Kong 

Frontiers of 
Education in China  
10(4), pp. 578-607  

Pfotenhauer, S.M., 
Jacobs, J.S., Pertuze, 
J.A., Newman, D.J., 
Roos, D.T. 

2013 Seeding change through 
international university 
partnerships: The mit-portugal 
program as a driver of 
internationalization, 
networking, and innovation 

Higher Education 
Policy  
26(2), pp. 217-242  
 

Julià, J.F. 2013 Tribune opinion: 
Entrepreneurship and 
university. A reference to the 
case of Spain and the UPV | 
[Tribuna de opinión: 
Emprendimiento y 
universidad. Una referencia al 
caso de españa Y A LA UPV] 

REVESCO Revista 
de Estudios 
Cooperativos  
113, pp. 7-27  
 

Shi, L., Yonezawa, 
A. 

2012 Innovation and 
entrepreneurship: Trials of 
Japanese universities 

Globalisation, 
Societies and 
Education  
10(3), pp. 367-385  

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

5ª Etapa: Análise e interpretação dos resultados 

 

Nesta etapa realizou-se a análise dos resultados obtidos e sua interpretação e 

discussão, em conjunto com demais documentos levantados, pode ser observada na sessão 

2.2, sendo que a mescla dessas fontes gerou um produto que procura responder a indagação 

principal dessa pesquisa, quer seja, a de entender de que forma a internacionalização das 

universidades pode ser empreendedora. 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

As entrevistas semiestruturadas serão conduzidas com colaboradores das universidades 

envolvidos com a gestão dos processos de internacionalização, conforme os seguintes passos: 

  

1)Descrição do contexto da pesquisa. 

2)Introdução da entrevista (processo e tempo estimado). 

3)Apresentação e assinatura do termo de consentimento. 

4)Lembrete de que nem todas as questões se aplicam. 

5)Permissão para gravar a entrevista.  

6)Realização das perguntas.  

7)Verificação se todas os pontos foram abordados.  

8)Agradecimento pela disponibilidade e pelo tempo.  

9)Permissão para novos contatos (e-mail, telefone ou Skype).  

  

Identificação do entrevistado  
Nome: __________________________________________________________ 

Função: _________________________________________________________  

Nível de Instrução: ________________________________________________  

Tempo na área: ___________________________________________________  

Tempo na universidade: ____________________________________________ 

  

Perguntas 

  

1)Como você vê o processo de internacionalização das instituições de ensino superior 

brasileiras? 

2)De que forma está estruturada a área de internacionalização da instituição? 

3)Existe uma cultura de internacionalização na instituição? 

4) Em que nível se encontra a internacionalização do currículo na sua instituição? (conteúdo, 

estrutura, técnicas de ensino, ambientes de aprendizagem) Há oferta de cursos/disciplinas: 

a) Em parceria com instituições internacionais? 

b) Em língua estrangeira? 

c) Que tratem da internacionalização? 
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5) As estratégias de internacionalização elencadas no PDI da instituição estão sendo 

praticadas? 

6) Quais as principais fontes de financiamento para internacionalização da universidade? 

7) Quais estratégias de internacionalização da instituição que se destacam? 

8) Qual o tipo de formação que os envolvidos nos processos de internacionalização 

possuem? Existe programa de formação destinado a esse público? Participam de algum 

programa de formação sobre internacionalização interno ou externo a instituição? 

9) Como é feita a divulgação das ações de internacionalização da instituição? 

10) Como o empreendedorismo da instituição pode contribuir com a internacionalização? 

11) Na sua visão, quais os fatores restritivos para que os processos de internacionalização da 

instituição avancem? 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
(TCLE)  

 
Estou sendo convidado(a) a participar da pesquisa que se intitula “Estratégias 

empreendedoras de internacionalização em Instituições de Ensino Superior brasileiras”, a 

qual consiste na Tese de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão 

do Conhecimento/PPEGC, pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), tendo como 

objetivo geral “Propor diretrizes para o processo de internacionalização empreendedora nas 

universidades brasileiras” realizada pela doutoranda Michelle Bianchini de Melo, sob 

orientação da Profa. Dra. Ana Maria Bencciveni Franzoni. 

Estou ciente de que minha participação na entrevista durará aproximadamente 40 

minutos, onde serão abordados aspectos referentes a internacionalização e empreendedorismo. 

Assim como, também, estou ciente de que não haverá desconforto, risco ou constrangimentos 

durante a realização da entrevista. 

A pesquisadora prestará esclarecimento quando necessário a qualquer momento durante 

a realização da entrevista. Também, por algum imprevisto poderei desistir da entrevista, sem 

sofrer prejuízo, desde que informe a doutoranda que não irei prosseguir com a mesma.  

Estou avisado(a) de que a pesquisa poderá ser utilizada como base para publicação, mas 

que os dados de identificação serão mantidos em sigilo. Estou avisado(a), também, de que 

poderei solicitar informações durante qualquer fase da pesquisa, inclusive após a sua 

publicação.  

Se eu tiver qualquer dúvida a respeito da pesquisa, poderei entrar em contato com: 

Michelle Bianchini de Melo pelo e-mail: chelymelo@gmail.com.  

 

Eu, _________________________________________________, RG nº ________________, 

telefone nº. __________________, consinto em participar voluntariamente da pesquisa 

realizada pela doutoranda Michelle Bianchini de Melo.  

 
Adaptado de: Hospital de Clínicas de Porto Alegre / UFRGS  
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APÊNDICE D - CONSENTIMENTO PARA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E/OU VÍDEO  
 

 

Eu_______________________________________________________ permito que o 

grupo de pesquisadores relacionados abaixo obtenha gravação de áudio e/ou vídeo de minha 

pessoa para fins de pesquisa científica e/ou educacional. 

Eu concordo que o material e informações obtidas relacionadas à minha pessoa possam 

ser publicados na tese, em aulas, congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos 

científicos.  

A gravação do áudio e/ou vídeo ficarão sob a propriedade do grupo de pesquisadores 

pertinentes ao estudo e sob sua guarda. 

 

Nome:  _____________________________________________ 

RG: _____________________________________________ 

Local: _____________________________________________ 

Data: _____________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________ 

  

Grupo de pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 

conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina 

Doutoranda Michelle Bianchini de Melo 

Orientadora da pesquisa Profa. Dra. Ana Maria Bencciveni Franzoni 
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APÊNDICE E – VALIDAÇÃO POR ESPECIALISTAS DAS ESTRATÉGIAS 
EMPREENDEDORAS PARA INTERNACIONALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS 
 

Caro (a) especialista, 

 

Sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e estou desenvolvendo a 

pesquisa cujo título "Estratégias empreendedoras para a internacionalização de instituições de 

ensino superior brasileiras", é orientada pela professora Dra. Ana Maria Bencciveni Franzoni 

e coorientada pela professora Dra. Luciane Stallivieri. 

O objetivo da tese é "Estabelecer estratégias empreendedoras para o processo de 

internacionalização em instituições de ensino superior brasileiras", e as estratégias aqui 

apresentadas possuem o intuito de orientar a tomada de decisão e alimentar a descoberta de 

práticas empreendedoras por gestores relacionados aos processos de internacionalização em 

instituições de ensino superior brasileiras.  

Desta forma, fica o nosso convite para que o senhor (a) componha parte da equipe de 

especialistas que irá analisar o presente material. O formulário está estruturado com 39 

estratégias e possuem como resposta concordo totalmente, concordo parcialmente, não 

concordo nem discordo, discordo parcialmente e discordo totalmente. No final do formulário 

está disponível um campo para observações e/ou sugestões, e qualquer dúvida estou 

disponível pelo e-mail chelymelo@gmail.com. 

 

Agradeço desde já a sua atenção, 

Michelle Melo. 

 

Estratégia 
1 

Fazer uso de tecnologias para compartilhar os conhecimentos 
decorrentes dos resultados da internacionalização. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 
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Estratégia 
2 

Promover a internacionalização como um valor organizacional. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

     

 
Estratégia 

3 
Incluir a internacionalização como uma competência de 
desenvolvimento de liderança, para que os líderes atribuam valor a ela. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

     

 
Estratégia 

4 
Desenvolver um programa de ideias internacionalizantes. Instituições 
internacionalizadas constroem um sistema que utiliza o conhecimento 
coletivo de todos e permite que todos promovam boas ideias. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

     

 
Estratégia 

5 
Treinar os principais sujeitos da internacionalização para 
empreenderem no campo. Instituições internacionalizadas financiam 
programas que desenvolvam os sujeitos da internacionalização.  

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 
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Estratégia 
6 

Criar um processo de revisão contínua dos programas e parcerias de 
internacionalização. A existência de um processo para refinar, 
desenvolver e identificar possibilita que programas e parcerias que 
fortalecem a internacionalização da instituição sejam valorizados. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

     

 
Estratégia 

7 
Desenvolver o mapeamento de processos das ações realizadas pelos 
departamentos/setores de internacionalização. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

     

 
Estratégia 

8 
Promover um canal de comunicação ativa sobre novas oportunidades, 
projetos de interesse, formações, parcerias e outros que façam parte do 
campo de internacionalização da instituição. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

     

 
Estratégia 

9 
Dar visibilidade institucional as ações promovidas pelos órgãos de 
internacionalização, gerando confiabilidade e instigando interesse. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 
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Estratégia 
10 

Divulgar projetos desenvolvidos com parcerias internacionais e seus 
resultados, dando o devido crédito aos sujeitos envolvidos. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

     

 
Estratégia 

11 
Estimular o aprendizado e manutenção de pelo menos uma língua 
estrangeira como requisito aos docentes da instituição, promovendo 
ação contínua de formação. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

     

 
Estratégia 

12 
Desenvolver programas de valorização de ações que promovam a 
internacionalização da instituição. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

     

 
Estratégia 

13 
Promover a oferta de disciplinas presenciais em língua estrangeira com 
divulgação institucional. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 
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Estratégia 
14 

Promover palestras e disciplinas optativas em parceria com instituições 
internacionais na modalidade virtual exchange. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

     

 
Estratégia 

15 
Promover palestras que tratem individualmente de cada programa 
internacional disponível, para atrair interessados e orientar a 
elegibilidade. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

     

 
Estratégia 

16 
Estimular professores, técnicos, alunos, que desenvolveram pesquisa no 
exterior ou em parceria com instituições internacionais a promoverem 
ações de divulgação (palestra, webinars) sobre seu tema em evento 
destinado. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

     

 
Estratégia 

17 
Ampliar as ações de internacionalização no PDI institucional. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 
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Estratégia 
18 

Criar parcerias com instituições nacionais para promover o 
compartilhamento de conhecimentos e com o objetivo de potencializar 
ações em rede sobre a internacionalização. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

     

 
Estratégia 

19 
Estimular a criação de grupos e núcleos com foco na 
internacionalização e desenvolver ações conjuntas para promover uma 
cultura de internacionalização institucional. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

     

 
Estratégia 

20 
Desenvolver ferramenta que gere um banco de dados com todos os 
convênios já firmados e os sujeitos participantes, assim como os 
documentos resultantes dessas relações. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

     

 
Estratégia 

21 
Desenvolver pesquisa institucional para fazer levantamento de 
professores e técnicos que estão realizando ou já realizaram parceria 
internacional (casos que envolvam estudos, pesquisas, desenvolvimento 
de tecnologia, propriedade intelectual, docência, eventos). 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 
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Estratégia 
22 

Estimular a autonomia dos sujeitos da internacionalização, fornecendo 
sempre que possível o amparo necessário para o desenvolvimento de 
suas ações. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

     

 
Estratégia 

23 
Fortalecer o diálogo entre gestores de internacionalização e sujeitos da 
internacionalização em nível institucional. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

     

 
Estratégia 

24 
Desenvolver parceria com a área de línguas e de direito internacional 
para amparar as ações de internacionalização. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

     

 
Estratégia 

25 
Procurar parcerias internacionais condizentes com as necessidades e 
possibilidades da instituição. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 
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Estratégia 
26 

Criar guia virtual para receber professores e estudantes internacionais 
em programas de mobilidade. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

     

 
Estratégia 

27 
Estimular o desenvolvimento de competências interculturais por meio 
de ações que capacitem a comunidade acadêmica para agir 
globalmente. Promover a interculturalidade. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

     

 
Estratégia 

28 
Criar editais abertos a comunidade acadêmica para captar interessados 
em ministrar cursos e/ou disciplinas em língua estrangeira. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

     

 
Estratégia 

29 
Promover a internacionalização gradual dos currículos, fazendo as 
adaptações aos padrões internacionais, oferecendo a possibilidade 
desenvolvimento de competências globais aos estudantes locais. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 
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Estratégia 
30 

Desenvolvimento de alianças estratégicas internacionais visando 
capitalizar investimentos.  

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

     

 
Estratégia 

31 
Inserir nos currículos a obrigatoriedade de realizar disciplina de língua 
estrangeira. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

     

 
Estratégia 

32 
Incentivar a relação da instituição com o meio externo com o intuito de 
promover espaço para que organizações internacionais tenham 
participação no processo de internacionalização em casa. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

     

 
Estratégia 

33 
Convidar as empresas júniores a se envolverem em práticas de 
internacionalização. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 
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Estratégia 
34 

Fortalecer a ideia de que o conhecimento de outra língua e de outras 
culturas coloca o indivíduo em vantagem pessoal e competitiva frente 
as demandas econômicas e sociais.  

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

     

 
Estratégia 

35 
Tomada de decisão com relação aos avanços do processo de 
internacionalização, levando em conta indicadores (inputs, outputs e 
outcomes). 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

     

 
Estratégia 

36 
Capacitar professores para lecionar em língua estrangeira. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

     

 
Estratégia 

37 
Propor alteração no currículo para inserir disciplinas em língua 
estrangeira como optativas. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 
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Estratégia 
38 

Aumentar as fontes alternativas de financiamento das ações de 
internacionalização. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 
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APÊNDICE F – QUADROS SOBRE A ESTRUTURA DA UFSC 
 

Quadro 1 – Estrutura da UFSC 

Campi Araranguá 
Blumenau 
Florianópolis 
Curitibanos 
Joinville 

Administração Central Gabinete da Reitoria 
Agência de Comunicação (Agecom) 
TV UFSC 
Ouvidoria 
Procuradoria Federal UFSC 
Auditoria Interna 

Pró-Reitorias Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) 
Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação  (Propg) 
Pró-Reitoria de Extensão (Proex) 
Pró-Reitoria de Pesquisa (Propesq) 
Pró-Reitoria de Administração (Proad) 
Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas 
(Prodegesp) 

Secretarias Secretaria de Cultura e Arte (SeCArte) 
Secretaria de Relações  Internacionais (Sinter) 
Secretaria Especial de Aperfeiçoamento Institucional (Seai) 
Secretaria de Planejamento e Orçamento (Seplan) 
Secretaria de Segurança Institucional 
Secretaria de Obras, Manutenção e Ambiente (Seoma) 
Secretaria de Inovação (Sinova) 
Secretaria de Esportes (Sesp) 
Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades (Saad) 
Secretaria de Educação a Distância (Sead) 

Órgãos Suplementares Biblioteca Universitária 
Biotério Central 
Editora Universitária 
Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago 
Museu de Arqueologia e Etnologia Professor Oswaldo 
Rodrigues Cabral 
Restaurante Universitário 

Órgãos Deliberativos Centrais Conselho Universitário 
Conselho de Curadores 
Câmara de Graduação 
Câmara de Pós-Graduação 
Câmara de Pesquisa 
Câmara de Extensão 

Centros de Ensino e 
Departamentos 

Araranguá 
Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde (CTS) 
Coordenadoria Especial de Física, Química e Matemática 
(FQM) 
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Coordenadoria Especial Interdisciplinar em Tecnologias da 
Informação e Comunicação (CIT) 
Departamento de Computação (DEC) 
Departamento de Ciências da Saúde (DCS) 
Departamento de Energia e Sustentabilidade (EES) 
Blumenau 
Departamento de Engenharias (ENG) 
Departamento de Ciências Exatas e Educação (CEE) 
Departamento de Matemática (MAT) 
Curitibanos 
Coordenadoria especial de Biociências e Saúde Única (BSU) 
Coordenadoria especial de Ciências Biológicas e Agronômicas 
(CBA) 
Departamento de Agricultura, Biodiversidade e Florestas (ABF) 
Departamento de Ciências Naturais e Sociais (CNS) 
Florianópolis 
Centro de Ciências Agrárias (CCA) 
Departamento de Aquicultura 
Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos 
Departamento de Engenharia Rural 
Departamento de Fitotecnia 
Departamento de Zootecnia e Desenvolvimento Rural 
Centro de Ciências Biológicas (CCB) 
Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética 
Departamento de Bioquímica 
Departamento de Botânica 
Departamento de Ciências Fisiológicas 
Departamento de Ecologia e Zoologia 
Departamento de Farmacologia 
Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia 
Departamento de Ciências Morfológicas 
Centro de Comunicação e Expressão (CCE) 
Departamento de Artes e Libras 
Departamento de Expressão Gráfica 
Departamento de Jornalismo 
Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras 
Departamento de Língua e Literatura Vernáculas 
Centro de Ciências da Saúde (CCS) 
Departamento de Análises Clínicas 
Departamento de Ciências Farmacêuticas 
Departamento de Cirurgia 
Departamento de Clínica Médica 
Departamento de Enfermagem 
Departamento de Odontologia 
Departamento de Ginecologia e Obstetrícia 
Departamento de Nutrição 
Departamento de Patologia 
Departamento de Pediatria 
Departamento de Saúde Pública 
Departamento de Fonoaudiologia 
Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) 
Departamento de Direito 
Centro de Desportos (CDS) 
Departamento de Educação Física 
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Centro de Ciências da Educação (CED) 
Departamento de Ciência da Informação 
Departamento de Estudos Especializados em Educação 
Departamento de Metodologia de Ensino 
Colégio de Aplicação (CA) 
Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI) 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH) 
Departamento de Antropologia 
Departamento de Filosofia 
Departamento de Geociências 
Departamento de História 
Departamento de Psicologia 
Departamento de Sociologia e Ciência Política 
Coordenadoria Especial de Museologia 
Museu de Arqueologia e Etnologia (MArquE) 
Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM) 
Departamento de Química 
Departamento de Física 
Departamento de Matemática 
Departamento de Oceanografia 
Centro Socioeconômico (CSE) 
Departamento de Administração 
Departamento de Ciências Contábeis 
Departamento de Economia e Relações Internacionais 
Departamento de Serviço Social 
Centro Tecnológico (CTC) 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo 
Departamento de Automação e Sistemas 
Departamento de Engenharia Civil 
Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica 
Departamento de Engenharia do Conhecimento 
Departamento de Engenharia Mecânica 
Departamento de Engenharia de Produção 
Departamento de Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos 
Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental 
Departamento de Informática e Estatística 
Joinville 
Departamento de Engenharias da Mobilidade (EMB) 

Cursos de Graduação Administração 
Agronomia – Curitibanos 
Animação 
Antropologia 
Arquitetura e Urbanismo 
Arquivologia 
Artes Cênicas 
Bacharelado Interdisciplinar em Mobilidade – Joinville 
Biblioteconomia 
Ciência da Informação 
Ciências Biológicas 
Ciências Contábeis 
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Ciências da Computação 
Ciência e Tecnologia de Alimentos 
Ciências Econômicas 
Ciências Sociais 
Cinema 
Design 
Design de Produto 
Direito 
Educação Física 
Enfermagem 
Engenharia Automotiva – Joinville 
Engenharia Aeroespacial – Joinville 
Engenharia Civil 
Engenharia de Alimentos 
Engenharia de Aquicultura 
Engenharia de Computação – Araranguá 
Engenharia de Controle e Automação 
Engenharia de Controle e Automação – Blumenau 
Engenharia de Energia – Araranguá 
Engenharia de Infraestrutura – Joinville 
Engenharia de Materiais 
Engenharia de Materiais – Blumenau 
Engenharia de Produção Civil 
Engenharia de Produção Elétrica 
Engenharia de Produção Mecânica 
Engenharia de Transportes e Logística – Joinville 
Engenharia Elétrica 
Engenharia Eletrônica 
Engenharia Ferroviária e Metroviária – Joinville 
Engenharia Florestal – Curitibanos 
Engenharia Mecânica 
Engenharia Mecatrônica – Joinville 
Engenharia Naval – Joinville 
Engenharia Química 
Engenharia Sanitária e Ambiental 
Engenharia Têxtil – Blumenau 
Farmácia 
Filosofia 
Física 
Fisioterapia – Araranguá 
Fonoaudiologia 
Geografia 
Geologia 
História 
Jornalismo 
Letras – Língua Alemã 
Letras – Língua Espanhola 
Letras – Língua Francesa 
Letras – Língua Inglesa 
Letras – Língua Italiana 
Letras – Libras 
Letras – Língua Portuguesa 
Matemática – Bacharelado 
Matemática – Licenciatura 
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Matemática – Licenciatura – Blumenau 
Medicina 
Medicina Veterinária – Curitibanos 
Meteorologia 
Museologia 
Nutrição 
Oceanografia 
Odontologia 
Pedagogia 
Psicologia 
Química 
Química – Licenciatura – Blumenau 
Relações Internacionais 
Secretariado Executivo 
Serviço Social 
Sistemas de Informação 
Tecnologias da Informação e Comunicação – Araranguá 
Zootecnia 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
 

Quadro 2 – Instituições que a UFSC possui convênio 
País Instituição 

África 1.Universidade de Cabo Verde 

2.Instituto Superior Politécnico de Caála 

3.Universidade Agostinho Neto 

4.Federal University of Technology Akure (FUTA) 

5.Stellenbosch University (SU) 

6.Universidade Pedagógica (UP-MAPUTO) 

7.University of Kwazulu-Natal (UKZN) 

México 8.Universidad Veracruzana 

9.Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR) 

10.Universidad Autónoma de Baja California 

11.Universidad de Guadalajara (UDG) 

12.Universidad Autónoma del Estado de México 

Estados Unidos 13.University of Alabama 

14.Swarthmore College (SC) 

15.Washington State University (WSU) 

16.University of Arizona 

17.Stony Brook University 

18.Cornell University - College of Agriculture and Life Sciences 
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19.Wake Forest School of Medicine 

20.University of California, BERKELEY 

21.University of Tennessee Knoxville (UTK) 

22.Virginia Institute of Marine Science (VIMS) 

23.Wayne State University 

24.Florida Institute of Technology (FIT) 

25.Fundo de População das Nações Unidas - United Nations Population Fund 
(UNFPA) 

26.San Diego State University (SDSU) 

27.Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill 

28.University of Maryland, College Park 

29.Rice University 

30.Middlebury College 

Canadá 31.Polytechnique Montréal 

32.Vancouver Film School (VFS) 

33.Université de Montréal - UdeM 

34.Université Laval 

35.University of Guelph 

36.Dalhousie University 

37.École Professionnelle de Saint-Hyacinthe (EPSH) 

38.University of British Columbia (UBC) 

39.École de technologie supérieure (ETS) 

40.University of Calgary 

41.University of Alberta 

42.University Of Ottawa 

43.University of Winnipeg 

44.University of Western Ontario 

45.Université du Québec à Chicoutimi 

46.Carleton University 

47.University of Saskatchewan 

Chile 48.Universidad Andres Bello 

49.Universidad de Talca 

50.Universidad Mayor 

51.Universidad Técnica Federico Santa Maria 

52.Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) 
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53.Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) 

54.Universidad Católica de Temuco (UCT) 

55.Universidad de Magallanes (UMAG) 

56.Universidad Austral de Chile (UACh) 

57.Universidad de Santiago de Chile (USACH) 

58.Universidad de la Frontera 

Paraguai 59.Universidad Nacional de Asunción (UNA) 

Uruguai 60.Universidad de la República Uruguay (UDELAR) 

61.Universidad de Montevideo 

Guiana 62.University of Guyana (UG) 

Peru 63.Universidade Nac. Mayor de San Marcos (UNMSM) 

64.Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. (UPC) 

65.Programa Latinoamericano y del Caribe de Información Comercial y de Apoyo al 
Comercio Exterior (PLACIEX) 

66.Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) 

67.Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) 

68.Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) 

69.Universidad de Ingeniería & Tecnología (UTEC) 

Equador 70.Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) 

71.Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) 

72.Universidad Técnica de Manabí 

Colômbia 73.Konrad Lorenz Fundación Universitaria 

74.Universidad Del Valle 

75.Universidad de la Amazonia 

76.Universidad de Antioquia 

77.Universidad de Nariño - Pasto-Colombia 

78.Universidad EAN 

79.Universidad del Magdalena 

80.Universidad EAFIT 

81.Universidad del Rosario (UR) 

82.Universidad Santiago de Cali 

83.Universidad del Atlántico 

84.Universidad Franscisco de Paula Santander 



192 

 
85.Universidad Autónoma de Occidente 

86.Universidad Industrial de Santander (UIS) 

87.Universidad CES 

88.Universidad del Cauca Popayan 

89.Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 

90.Universidad de Los Andes 

91.Corporación Universitaria de La Costa (CUC) 

92.Fundación Universitaria Horizonte (UNIHORIZONTE) 

93.Corporación Universitaria Lasallista 

94.Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) 

95.Universidad Nacional da Colômbia 

96.Universidad de Santander 

97.Universidad Pontificia Bolivariana 

98.Universidad de Boyacá 

99.Universidad de Caldas 

100.Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 

Argentina 101.Universidad Tecnologica Nacional 

102.Universidad Nacional de Cuyo 

103.Universidad Nacional de San Martin (UNSAM) 

104.Fundación H. A. Barceló 

105.Universidad Nacional de Tucumán (UNT) 

106.Universidad Argentina de la Empresa (UADE) 

107.Universidad Nacional de Misiones 

108.Instituto Universitario Hospital Italiano (IUHI) 

109.UNTREF - Universidad Nacional de Três de Febrero 

110.Universidad Nacional del Litoral (UNL) 

111.Universidad Nacional de La Plata 

Japão 112.Shibaura Institute of Technology 

113.Fukuoka University 

114.University of Tokyo - Graduate School of Frontier Sciences 

Turquia 115.Düzce University 

Indonésia 116.Bali State Polytechnic (PNB) 

117.Universitas Negeri Malang 

Timor Leste 118.Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL) 
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Coréia do Sul 119.Sung Kyun Kwan University (SKKU) 

China 120.Harbin Normal University (HNU) 

121.Universidade de Macau 

122.National Engeneering Research Center for Nanotechnology (NERCN) 
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