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AVALIAÇÃO DO PDI - RESULTADOS 2020 

TEMÁTICA – INTERNACIONALIZAÇÃO 

Objetivo Estratégico - Fomentar o fortalecimento com Instituições estrangeiras 

Indicador - Número de Acordos/Convênios 
Internacionais firmados 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 25 25 26 3 Abaixo do Mínimo 

Justificativa - Em função dos efeitos da pandemia COVID-19, a ARI teve que suspender o edital de mobilidade 01/2020, prevendo bolsas para mobilidade 
de 12 estudantes da UFSB para instituições internacionais parceiras, bem como adiar o lançamento do edital Auxílio-Idiomas, que previam bolsas de 
auxílio para estudantes dos três campi avançarem em cursos de formação linguística. Também foi suspensa a negociação para a UFSB abrigar – como 
instituição parceira da International Cities of Refuge Network (ICORN) – uma/um artista residente. Em função da pandemia, a UFSB – assim como várias 
universidades brasileiras – decidiu pela não integração ao programa PEC-G para o ano de 2021. Houve também a necessidade de virtualização de 
projetos de pesquisas organizados em rede, e todas as viagens e encontros nacionais e Internacionais da área foram suspensos. Para o ano de 2021, se 
a pandemia avançar, a ARI deverá aprofundar suas ações virtuais (incluindo a possibilidade de mobilidade virtual) 

Questionamento da comissão 

Para uma avaliação mais qualificada do Comitê seria importante ter propostas de alterações devido ao resultado obtido em 2020. 

Resposta final do Gestor 

O valor de fato deve ser alterado, pois não leva em consideração que os acordos que caducam não necessariamente são renovados. A média de 
convênios depende, em grande parte, da formalização de agendas/relações de pesquisa internacional da parte dos/as docentes da instituição. Como 
pode ser verificado no website do setor, o ano de 2018 contou com a formalização de 07 acordos; em 2019, 2; 2020, 3; e 2021, 2. O que dá conta da 
diferença para o ano de 2018 foi um esforço do setor com disponibilização orçamentária para que docentes convidassem parceiros de pesquisa para 
atividades na UFSB desde que tais convites refletissem na formalização de convênios – iniciativa que, visivelmente, produziu bons resultados. Diante 
do exposto, o valor deve ser alterado para prever 2 acordos/ano. 

 

Este indicador foi alterado em sua memória de cálculo. 
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Objetivo Estratégico - Fomentar o fortalecimento com Instituições estrangeiras 

Indicador - Número de estudantes estrangeiros 
recebidos pela UFSB 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 6 1 6 1 Mínimo Atingido 

Justificativa -Em função dos efeitos da pandemia COVID-19, a ARI teve que suspender o edital de mobilidade 01/2020, prevendo bolsas para mobilidade 
de 12 estudantes da UFSB para instituições internacionais parceiras, bem como adiar o lançamento do edital Auxílio-Idiomas, que previam bolsas de 
auxílio para estudantes dos três campi avançarem em cursos de formação linguística. Também foi suspensa a negociação para a UFSB abrigar – como 
instituição parceira da International Cities of Refuge Network (ICORN) – uma/um artista residente. Em função da pandemia, a UFSB – assim como várias 
universidades brasileiras – decidiu pela não integração ao programa PEC-G para o ano de 2021. Houve também a necessidade de virtualização de 
projetos de pesquisas organizados em rede, e todas as viagens e encontros nacionais e Internacionais da área foram suspensos. Para o ano de 2021, se 
a pandemia avançar, a ARI deverá aprofundar suas ações virtuais (incluindo a possibilidade de mobilidade virtual) 

Questionamento da comissão 

Quais são os motivos para que a meta esperada seja tão baixa para o recebimento de estudantes estrangeiros na UFSB? É possível metas mais 
audaciosas? Para uma avaliação mais qualificada do Comitê seria importante ter propostas de alterações devido ao resultado obtido em 2020. 

Resposta final do Gestor 

Desde o ano de 2018, a ARI vem se esforçando para dar visibilidade internacional à UFSB e produzir condições para a mobilidade in na instituição. Este 
esforço pode ser resumido no seguinte: a UFSB passou a integrar os programas federais PEC-G e PEC-PG (Programa de Estudante-Convênio de 
Graduação e Programa de Estudante Convênio de Pós-Graduação); a iniciativa UNAI (United Nations Academic Impact), e que conta com a participação 
de mais de 1.300 instituição em 135 países com o objetivo de incentivar, via pesquisa e educação, o cumprimento das metas globais dos ODSs; 
participação em fóruns de internacionalização tais quais a FAUBAI e o próprio GCUB. Desde o ano de 2018 viemos recebendo estudantes internacionais 
para as pós-graduações, principalmente a partir da parceria GCUB – particularmente das iniciativas PAEC e, agora em 2021, ProAfri. Em 2020, iríamos 
receber 12 estudantes estrangeiros de graduação via BRACOL, iniciativa que foi suspensa em função da pandemia. Algumas barreiras que se impõem 
para ampliação das ações de mobilidade in na UFSB: falta de recursos (na forma de bolsas/auxílios para estrangeiros – no momento, todas as bolsas de 
internacionalização são produzidas por orçamento próprio/interno); tradução das páginas relevantes da instituição para, ao menos, as línguas inglesa 
e espanhola; oferta de cursos em línguas estrangeiras, ao menos, nos programas de pós-graduação. 
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Objetivo Estratégico - Fomentar o fortalecimento com Instituições estrangeiras 

Indicador - Número de Redes internacionais 
integradas pela UFSB 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 3 2 3 3 Meta atingida 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Como o resultado foi exatamente a meta esperada e esta se repete para 2021, solicita-se,  avaliação mais qualificada do Comitê, propostas, caso haja 
pertinência, de alterações devido ao resultado obtido em 2020. 

Resposta final do Gestor 

A participação em redes internacionais – como é o caso do GCUB e da FAUBAI – é onerosa para a instituição, uma vez que implica em custos anuais e, 
frequentemente, de participação em encontros internacionais e nacionais. A expectativa do setor era a de avançar com novas parcerias em redes 
somente após a aprovação da política de internacionalização e consolidado o comitê de internacionalização, o que foi realizado somente agora, em 
2020. Ainda há que se considerar que o valor não poderá representar um crescendo ilimitado, uma vez que a avaliação do setor é a de que não há 
ganho institucional na participação de todas as redes disponíveis, sendo o ganho relativo às parcerias que representem os interesses da instituição no 
horizonte em que se consolidam. 
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Objetivo Estratégico - Fomentar o fortalecimento com Instituições estrangeiras 

Indicador - Número de estudantes da UFSB enviados 
para mobilidade out 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 6 0 6 NÃO 
INFORMADO 

  

Justificativa 

Questionamento da comissão 

A ARI informou que houve um equívoco em relação ao indicador “Número de docentes internacionais” que consta no PDI/UFSB, o qual deveria ser o 
indicador “Número de estudantes da UFSB enviados para mobilidade out”, subtende-se que as metas indicadas para o primeiro, sejam na verdade 
metas para o último. Sugere-se confirmar com a ARI esta dedução. De qualquer forma, o resultado alcançado para 2020 para o indicador retificado não 
foi informado e aguarda-se o referido valor para uma avaliação mais qualificada do Comitê. 
Solicita-se esclarecimento sobre os impedimentos para que a meta seja tão baixa para a mobilidade internacional de estudantes da UFSB. É possível 
que as metas sejam mais audaciosas? 

Resposta final do Gestor 

O indicador correto é, de fato, o “número de estudantes enviados para mobilidade out”, e os valores corretos espelham o “número de estudantes 
estrangeiros recebidos pela UFSB”, quais sejam: 03/2019; 06/2020; 09/2021; 12/2022; 14/2023; 15/2024. No ano de 2018, a UFSB passou a integrar o 
programa de oportunidades/bolsas do Santander Universidades, o que resultou na mobilidade de uma estudante no período entre 2019-2020 para 
estudar em Berkeley/USA. No ano de 2019, a UFSB enviou dois estudantes para mobilidade out – uma estudante para participar SUSY (Study of the 
United Nations Institute), com estágio junto ao Institute for Training and Development (ITD) na cidade de Amherst/EUA; e um estudante para o SABF 
(South American Business Forum) 2019, ocorrido em Buenos Aires/Argentina. Porém, como foi informado no relatório do setor, houve dois fatores que 
levaram ao não cumprimento das metas gerais: a não renovação, apesar dos esforços do setor, do Projeto Paulo Freire; e a pandemia de COVID que, 
até o momento, praticamente interrompeu todos os projetos de mobilidade física internacional. O edital para mobilidade internacional para o segundo 
semestre de 2022 da UFSB, no entanto, está em desenvolvimento e deve ser lançado ainda este ano de 2021, prevendo a possibilidade de mobilidade 
física de, ao menos, 10 estudantes da instituição. Para além da COVID, algumas barreiras que se impõem para a expansão das atividades de mobilidade 
out na instituição: a barreira linguística, e que o reingresso no Idioma sem Fronteiras e disponibilização de cursos de idioma via parcerias produzidas 
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pelo CPL tentarão dirimir; a necessidade de implementação de uma cultura da internacionalização na instituição, e que se reflete, por exemplo, nas 
escassas referências no que tange o tema nos  próprios PPCs dos cursos. 

 




