
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGED

MESTRADO

ANA CAROLINA DE SOUZA DORIA

AS CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS PARA A

FORMAÇÃO DO ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO

VITÓRIA DA CONQUISTA – BA

2018



ANA CAROLINA DE SOUZA DORIA

AS CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS PARA A

FORMAÇÃO DO ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO

Dissertação de mestrado apresentada ao
Programa de Pós-graduação em Educação –
PPGEd da Universidade Estadual do Sudoeste
da Bahia – UESB como requisito para obtenção
do título de Mestre em Educação.

Área de concentração: Políticas  Públicas e
Gestão da Educação

Orientadora: Profª. Drª Leila Pio Mororó

VITÓRIA DA CONQUISTA – BA

2018



D752c
         
           Doria, Ana Carolina de Souza.  

                        As contribuições do programa Ciência sem Fronteiras para a formação 
do estudante de graduação./ Ana Carolina de Souza Doria, 2018. 

                        83f.
                     Orientador (a): Dra. Leila Pio Mororó.
                     Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual do Sudoeste da 

                     Bahia, Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGED, Vitória da 
                     Vitória da Conquista, 2018. 

                     Inclui referências. 69 – 71.   
              1. Programa Ciências sem fronteiras. 2. Políticas Públicas de Educa-   
        ção.  3. Graduação sanduíche - Bolsas. 4. Ciências sem fronteiras -           
        Contribuições – UESB.  I. Mororó, Leila Pio. II.  Universidade Estadual   
        do Sudoeste da Bahia, Programa de Pós- Graduação em Educação -          
        PPGED. III. T.  

        
                                                                                           CDD: 378.01620981 

Catalogação na fonte: Juliana Teixeira de Assunção – CRB 5/1890
UESB – Campus Vitória da Conquista - BA



ANA CAROLINA DE SOUZA DORIA

AS CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS PARA A

FORMAÇÃO DO ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO

Dissertação de mestrado apresentada ao
Programa de Pós-graduação em Educação –
PPGEd da Universidade Estadual do Sudoeste
da Bahia – UESB como requisito para obtenção
do título de Mestre em Educação.

Data de aprovação em 23/02/2018

__________________________________________________

Profª. Drª. Leila Pio Mororó (UESB)

(Orientadora)

__________________________________________________

Profª. Drª.  Jeanes Martins Larchet (UESC)

(Titular - Membro externo)

__________________________________________________

Prof. Dr. Luiz Artur dos Santos Cestari (UESB)

(Titular - Membro interno)

__________________________________________________

Profª. Drª. Maria Elizabete de Souza Couto (UESC)

(Suplente - Membro externo)

__________________________________________________

Prof. Dr. Claudio Pinto Nunes (UESB)

(Suplente - Membro interno)



“Você sempre será lembrado pelo rastro que deixar.”

(Carlos Doria)



AGRADECIMENTOS

Agradeço primordialmente à Deus por ter me concedido coragem para buscar e dar

continuidade  a  esse  projeto,  mesmo  diante  das  dificuldades  encontradas  pelo

caminho.

Agradeço  à  Profª.  Leila  Mororó  pela  orientação,  sempre conduzida  com amor  e

dedicação,  e  cujos  ensinamentos  contribuíram  e  contribuem  para  o  meu

desenvolvimento, não só acadêmico, mas também humano.

Ao meu pai, Carlos Doria (in memorian), e à minha mãe, Mariana Souza, por terem

proporcionado e incentivado a minha formação desde sempre, e por serem a minha

base, os principais responsáveis pela construção da pessoa que sou hoje.

Agradeço  ao  meu esposo,  Michael  Diego,  e  ao  meu  filho,  Carlos  Benício,  pela

compreensão,  amor,  carinho  e  apoio  incondicionais  dispensados  para  que  eu

pudesse me dedicar ao Mestrado e à elaboração deste trabalho.

Agradeço  aos  meus  irmãos,  Silvia  e  Carlos,  e  demais  familiares  pelo  incentivo,

carinho e apoio não só neste momento, mas desde sempre e pra sempre.

Agradeço à minha comadre e amiga, Ana Luiza, por todo carinho e suporte pra que

eu pudesse me dedicar ao Mestrado, principalmente nos cuidados com o meu filho

(minha riqueza).

Agradeço à Profª. Alexilda, pela compreensão, incentivo e oportunidade concedida

para que eu pudesse cursar o Mestrado sem precisar me afastar das atividades

funcionais, e aos meus colegas de trabalho, Cleide, Sandra, Mateus e Fabiana, pela

torcida e pelo apoio de sempre.

Agradeço aos colegas do Mestrado pela amizade e apoio mútuo.

Agradeço à Profª Nilma Crusoé pelo carinho e incentivo, assim como aos  demais

docentes  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação  da  UESB,  pelas

importantes contribuições acadêmicas e para a vida.



RESUMO

Lançado pelo Governo Federal  no ano de 2011,  com a finalidade de consolidar,

expandir e internacionalizar a ciência, tecnologia, inovação e competitividade

brasileira, o Programa Ciência sem Fronteiras, entre outras ações, concedeu bolsas

de  graduação  sanduíche  no  exterior  para  estudantes  de  Instituições  do  país.  O

presente trabalho analisa as contribuições do referido programa para a formação do

estudante de graduação, tendo como campo de estudo a Universidade Estadual do

Sudoeste  da  Bahia,  e  utilizando  a  abordagem  qualitativa  como  orientação

metodológica para o desenvolvimento da pesquisa. Ao aplicar questionário à sete

dos  egressos  do  Programa  e  realizar  entrevista  com  dois  deles  e  com  a

coordenação  institucional  do  mesmo,  verificou-se  que  as  principais  contribuições

para  a  formação  desses  estudantes  foram a  aquisição  da  fluência  numa língua

estrangeira,  a possibilidade de aplicação de conhecimentos de forma prática em

laboratórios  e  o  início  do  desenvolvimento  de  uma  maturidade  acadêmica.

Evidencia-se que essas e outras contribuições proporcionaram o desenvolvimento

pessoal dos estudantes e que não fora percebido no desenvolvimento da graduação

sanduíche o enfoque científico, tecnológico e de inovação a que se propunha o CsF.

A pesquisa não pode constatar que o Programa tenha proporcionado contribuições

efetivas para o avanço da ciência e da tecnologia no âmbito da Instituição de origem

em si ou para o país na direção apontada pelo objetivo principal do Programa.

Palavras-chave:  Ciência  sem  Fronteiras. Políticas  públicas  de  educação.

Cooperação internacional. Graduação-sanduíche.



ABSTRACT

Launched  by  the  Federal  Government  in  2011  to  consolidate,  expand  and

internationalize science,  technology, innovation and Brazilian competitiveness,  the

Science  Without  Borders  Program  among  other  actions  awarded  Sandwich

Scholarships of  abroad graduation to students from National University Institutions.

The  present  study  analyzes  the  impact  of  the  mentioned  Program  in  the

undergraduate student's education, having as its field of study the State University of

Southwest Bahia, and using the qualitative approach as a methodological orientation

for  the  development  of  the  research.  In  applying  a  specific  dictionary  to  the

institutional  coordinator  of  the  program,  also  to  seven  of  the  participants  of  the

Program and interviewing two of them, it was verified that the main contributions to

the training of these students were mainly concerning to the acquisition of fluency in

a  foreign  language,  the  possibility  of  applying  knowledge  in  a  practical  way  in

laboratories and the leverage of an academic maturity. It is evidenced that these and

other contributions have provided the personal development of the students, but the

scientific, technological and innovation approach proposed by the CsF had not been

perceived in the development of Sandwich graduation. It  was not possible for the

research  to  verify  that  the  Program  has  provided  effective  contributions  to  the

advancement of  science and technology within the framework of the institution of

origin itself or towards the country in the direction indicated by the main objective of

the Program.

Key  words:  Science  without  borders. Public  education  policies. International

cooperation. University graduate.
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INTRODUÇÃO

O Programa Ciência sem Fronteiras (CsF), fruto de políticas que visam a

inserção do país no ambiente mundial competitivo por meio do incremento do seu

potencial científico e tecnológico, foi lançado em 2011 pela presidenta Dilma

Rousseff através do Decreto nº 7.642/2011, com a finalidade de consolidar, expandir

e internacionalizar a ciência, tecnologia, inovação e competitividade brasileira, por

meio do intercâmbio de alunos de graduação e pós-graduação; da atração de

pesquisadores estrangeiros que tivessem a intenção de se fixar no Brasil ou firmar

parcerias com pesquisadores brasileiros; e da abertura de possibilidade de

treinamento especializado no exterior para pesquisadores e empresas (BRASIL,

2015).

Muito elogiado pelos meios de comunicação quando do seu lançamento,

devido ao seu potencial de contribuição para a ampliação do nível de formação

acadêmica e profissional das novas gerações, o CsF teve uma substancial

repercussão nacional, seja entre os estudantes elegíveis à participação no

programa, seja no meio acadêmico, empresarial e político. 

No momento em que foi idealizado, previu-se que, por meio desse contato

com instituições tecnologicamente mais avançadas, o Brasil pudesse se tornar mais

competitivo no cenário mundial, promovendo: 1- a inserção internacional das

instituições brasileiras pela abertura de oportunidades semelhantes para cientistas e

estudantes estrangeiros; 2 - Ampliação do conhecimento inovador de pessoal das

indústrias tecnológicas, investimentos na formação de pessoal altamente qualificado

nas competências e habilidades necessárias para o avanço da sociedade do

conhecimento; 3 - Aumento da presença de pesquisadores e estudantes de vários

níveis em instituições de excelência no exterior; 4 - Atração de jovens talentos

científicos e investigadores altamente qualificados para trabalhar no Brasil (BRASIL,

2015).

A iniciativa do Programa foi resultado do esforço mútuo dos Ministérios da

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), por

intermédio de suas instituições de fomento, Conselho Nacional de Desenvolvimento

Científico e Tecnológico (CNPq) e Coordenação de aperfeiçoamento de Pessoal de

Nível Superior (CAPES), respectivamente, e Secretarias de Ensino Superior e de
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Ensino Tecnológico do MEC.

O acompanhamento e a execução do Programa, conforme previsto no

Decreto, seriam realizados através do Comitê de acompanhamento e

assessoramento do Programa Ciência sem Fronteiras e do Comitê Executivo do

Programa Ciência sem Fronteiras, cujos membros deviam ser indicados pelos

titulares dos órgãos e entidades que representem e designados em ato conjunto dos

Ministros de Estado da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação; e a

presidência/coordenação dos referidos Comitês, coube, a cada doze meses,

alternadamente, aos representantes do Ministério da Educação e do Ministério da

Ciência, Tecnologia e Inovação (BRASIL, 2011).

O programa teve como foco a área de Ciências Exatas e Tecnológicas,

sobretudo as Engenharias, tendo em vista que o programa tinha como um dos seus

objetivos principais, avançar na ciência, tecnologia, inovação e competitividade

através da concessão de bolsas para realização de um ano de estudos acadêmicos

e vivências técnico-científicas em universidades de padrões de excelência mundiais

no exterior (BRASIL, 2015).

As Instituições de Ensino Superior (IES), ao realizar a adesão ao

programa CsF, por meio do envio de uma Carta de Adesão, nomeavam um

Coordenador Institucional, com até três (03) suplentes, para atuar com o programa

na Instituição. Esse Coordenador era o responsável por desempenhar diversas

atribuições, como: divulgar o programa na Instituição; homologar as candidaturas à

bolsa graduação sanduíche no exterior, vinculadas à IES; acompanhar o processo

de concessão de bolsas; ser interlocutor entre a IES que representa e os órgãos de

fomento (CAPES e CNPq); entre outras atribuições (BRASIL, 2015).  

Conforme informado no site1 do Programa, O CsF previu, inicialmente, a

concessão de 101 mil bolsas em quatro anos (2011-2015), incluindo bolsas no

exterior e no país, em diversas modalidades, como graduação, doutorado-

sanduíche, doutorado pleno, mestrado profissional, desenvolvimento tecnológico,

pesquisador visitante, entre outras. Para a modalidade Graduação Sanduíche no

exterior, foi estabelecida como meta a concessão de 64.000 bolsas (BRASIL, 2015). 

Ao examinar o Painel de Controle do CsF constante no mesmo site,

verificamos que foram efetivamente implementadas o total de 92.880 bolsas,

considerando todas as modalidades, e desse total, 73.353 referem-se à

1  http://www.cienciasemfronteiras.gov.br. Acesso em 26 de agosto de 2015.

file:///Downloads/%20http://www.cienciasemfronteiras.gov.br
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implementação de bolsas de graduação sanduíche. O Painel de controle traz dados

importantes acerca da implementação de bolsas, dos quais destacamos o

quantitativo de bolsas de graduação sanduíche no Nordeste, que totaliza 14.529,

das quais 2.604 foram implementadas para estudantes do Estado da Bahia.

Gráfico 1- Distribuição das bolsas implementadas por modalidade

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

Diante desses dados, pode-se perceber que a graduação sanduíche foi

de fato o carro chefe do programa, e que o número de bolsas implementadas nessa

modalidade foi ainda maior que a meta inicial, ainda que não tenha havido

ampliação do total de bolsas previsto, representando quase oitenta por cento (80%)

das bolsas concedidas.

Atualmente, o programa continua mantendo apenas um número em torno

de 5.000 (cinco mil) bolsas de pós-graduação, tendo a modalidade de graduação se

encerrado com o último edital publicado em 2014, conforme informações contidas no

site2 do Ministério da Educação - MEC. Ainda de acordo com o referido site, estudos

realizados em julho de 2016 pelo MEC demonstraram que a modalidade graduação

sanduíche representava custos muito elevados, e os gastos alcançados com a

manutenção dos estudantes no exterior chegava a ser equivalente aos aplicados

2 http://portal.mec.gov.br.  Acesso em 28 de junho de 2017.

http://portal.mec.gov.br/
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para a merenda escolar de 39 milhões de estudantes da educação básica, o que

levou o atual governo a manter o foco apenas na modalidade pós-graduação. O

volume de recursos gastos com a referida modalidade de bolsas no âmbito do CsF

vem ratificar a importância de se realizarem estudos acerca do impacto do

programa, tanto por parte dos entes governamentais envolvidos, quanto de

pesquisadores da área.

Como se  pode observar, o Ciência sem Fronteiras teve um enfoque

diferente das políticas públicas educacionais comumente instituídas, tendo em vista

que não se tratou de um programa que objetivou diretamente a inclusão social dos

indivíduos abrangidos pelas suas ações, e sim de um programa que vislumbrou a

inserção do país no ambiente mundial competitivo, coadunando com as exigências

da globalização e orientações de organismos internacionais.

O parágrafo único do Art. 1º do Decreto que Instituiu o Programa Ciência

sem Fronteiras, estabelece que as suas ações complementam as atividades de

cooperação internacional e concessão de bolsas no exterior.

De acordo com Rosa (2009, p.04), na perspectiva do que tem sido

executado no Brasil, têm-se um conceito amplo de cooperação acadêmica

internacional, tendo em vista que abrange tanto a concessão de bolsas individuais

no exterior (para brasileiros) e no país (para estrangeiros), quanto a formalização de

trabalhos conjuntos entre pesquisadores, estudantes e docentes, voltados para a

pesquisa científica ou para a modernização institucional de universidades e centros

de pesquisa.

O autor (2009) defende que a cooperação internacional configura-se num

importante e imprescindível instrumento para o desenvolvimento da educação

superior, da ciência e da tecnologia de uma nação que se encontra em

desenvolvimento, considerando-se que se trata, sobretudo, da transferência e

utilização de conhecimentos para a criação de novos conhecimentos. 

Assim, o Brasil, situando-se numa posição de busca do seu

desenvolvimento, tem retratado a preocupação em estabelecer parcerias com outros

países, com vistas ao incremento do seu potencial científico e tecnológico, na

formação de políticas públicas através de programas como o CsF, demonstrando

relevância em realizar-se estudos na área, principalmente por não haver muitas

pesquisas que tragam como objeto programas dessa natureza, como veremos em

capítulo mais adiante
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O presente estudo tem como objetivo analisar as  contribuições  do

Programa Ciência sem Fronteiras para a formação dos estudantes de graduação da

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. Para tanto, buscou identificar

os documentos relativos à criação, implementação e desenvolvimento do Programa;

identificar as expectativas dos estudantes que participaram do Programa quanto ao

desenvolvimento educacional e profissional adquirido; identificar, através da

perspectiva dos estudantes, as principais  contribuições formativas proporcionadas

pela experiência durante o período da graduação sanduíche; analisar o desempenho

acadêmico dos estudantes após o retorno do intercâmbio; 

A formação nesse estudo é entendida como a aprendizagem capaz de

operar  transformações  naquele  que  aprende,  considerando-se  um  processo  em

contexto, na medida em que a sua construção reputa-se a diversos aspectos, como

o social, o institucional e o individual, a partir da experiência vivenciada.

Carvalho  (2011)  salienta  que  todo  processo  de  formação  resulta  em

aprendizagem, mas com ela não se confunde, pois uma característica marcante da

formação  é  que  esta  pressupõe  alguma  transformação  daquele  que  aprende,

constituindo-se como um ser singular no mundo.

Formosinho (2009, p.225) informa que a formação não é um processo

puramente individual, não devendo ser abordado simples ou predominantemente a

partir das perspectivas psicológicas, mas também das perspectivas organizacionais

e sociológicas, requerendo-se conhecimento das fontes plurais que fundamentam o

complexo processo educativo.

Dessa  forma,  como  o  objetivo  do  Programa  tivera  as  suas  bases  no

desenvolvimento  profissional  dos  estudantes  contemplados  com  a  graduação

sanduíche,  o  presente  estudo  se  contextualiza  no  momento  institucionalizado,

focando-se nas mudanças pretendidas por esse momento da formação, a qual se

direciona ao desenvolvimento humano focado no preparo para o exercício de uma

profissão a partir da interferência da Instituição de Ensino Superior acolhedora no

processo formativo desses estudantes.3

O campo de estudo é a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia –

UESB, Instituição de Ensino Superior de caráter multicampi, com relevante

participação no desenvolvimento regional do interior do Estado da Bahia. 

3    Embora esse estudo não desconsidere a relevância do impacto que a experiência cultural tem na
formação desses estudantes.
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A UESB manifestou adesão ao Programa Ciência sem Fronteiras no mês

de abril de 2012, tendo no mesmo ano os primeiros discentes de graduação

enviados para estágio no exterior.

Na primeira e única etapa do programa, abrangendo o período entre 2011

e 2015, foram implementadas no âmbito da UESB, como Instituição de origem,

quarenta e uma (41)4 bolsas de graduação sanduíche no exterior, quatro (04) bolsas

de doutorado sanduíche no exterior e uma (01) bolsa de doutorado no exterior. Esse

trabalho trata exclusivamente dos discentes da graduação aprovados no âmbito do

CsF e enviados para estágio na modalidade Graduação Sanduíche.

Teve como interlocutores, portanto, quarenta (40) sujeitos, sendo trinta e

nove (39) estudantes da UESB, egressos do programa Ciência sem Fronteiras,

selecionados entre os anos de 2011 a 2015, na modalidade bolsista de graduação

sanduíche, e um (01) gestor (coordenação local do Programa Ciências sem

Fronteiras) na Universidade Estadual do sudoeste da Bahia.

Como técnica de coleta de dados, foi utilizada a aplicação de questionário

semiaberto aos egressos do programa, possibilitando-se conhecer as experiências

profissionais e educacionais adquiridas, a identificação das contribuições do

programa na formação dos referidos estudantes e as expectativas dos mesmos

quanto à aplicação dos conhecimentos e práticas incorporadas durante a

experiência no Intercâmbio. O convite para participação na pesquisa foi enviado a

trinta e nove (39) egressos do Programa, todavia obteve-se a devolutiva de sete (07)

deles, os quais responderam o questionário aplicado.

Foi realizada entrevista com a Coordenação local do programa, e com

dois (02) dos ex-bolsistas, correspondendo a trinta por cento (30%) dos ex-bolsistas

que responderam o questionário. Optamos pela entrevista semi-estruturada,  pois

entende-se a necessidade de interação verbal com os sujeitos entrevistados,

mesclando-se perguntas fechadas e abertas, possibilitando ao entrevistado discorrer

sobre o tema a ser abordado sem se ater à questão formulada.  Utilizou-se ainda a

técnica de análise documental, tanto dos históricos escolares dos egressos do

Programa, visando detectar o impacto da experiência do intercâmbio no

desempenho acadêmico dos estudantes com relação ao quesito média escolar, e

também para fins de identificação dos documentos relativos à criação,

4  Conforme dados contidos no painel de controle do site do programa
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/painel-de-controle.   Acesso em 19  de  junho  de
2017.

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/painel-de-controle
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implementação e desenvolvimento do Programa.

Com estudo aqui proposto, têm-se uma pretensão analítica, partindo-se

de uma discussão teórica acerca do tema escolhido, e uma investigação realizada

com base nos pressupostos teórico metodológicos da abordagem qualitativa, cuja

investigação deverá centralizar-se tanto  em  elementos  subjetivos,  a  partir  da

compreensão das expectativas  e  das contribuições formativas  sob a perspectiva

dos  estudantes,  quanto nos  elementos mais objetivos, como o desempenho

demonstrado através do histórico dos estudantes no que se refere à média escolar.

Segundo Oliveira (2008), “O pesquisador qualitativo pauta seus estudos

na interpretação do mundo real, preocupando-se com o caráter hermenêutico na

tarefa de pesquisar sobre a experiência vivida dos seres humanos”.

Para Minayo (2013), as Metodologias de Pesquisa Qualitativa são

entendidas como “aquelas capazes de incorporar a questão do SIGNIFICADO e da

INTENCIONALIDADE como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas sociais,

sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação,

como construções humanas significativas.” (MINAYO, 2013, p. 22 - grifos originais). 

A  escolha pela pesquisa qualitativa se justifica por entende-se que: os

sujeitos são compreendidos a partir do seu ponto de vista; na descrição dos

fenômenos, estes conterão influência do ambiente nos seus significados; a

interpretação que o pesquisador confere aos diálogos, tem como base o que este

tenta aprender sobre o sujeito, não tentando ser necessariamente como ele é; O

investigador, ainda que tenha uma hipótese formulada e um objeto bem delineado,

tem a consciência de que tudo poderá ser modificado ao longo do desenvolvimento

da pesquisa. 

As expectativas, contribuições formativas e perspectivas são analisadas a

partir da Teoria da Atividade de Leontiev (s/d), na qual o conhecimento é construído

na relação entre o significado social da atividade e o sentido individual que o sujeito

desenvolve a partir das ações realizadas referente à atividade em si. Nesse passo,

busca-se verificar  se a formação pretendida pelo Programa é efetivada ou sofre

uma  ruptura,  de  modo  que  o  sentido  atribuído  pelos  participantes  aproprie-se

apenas da ação e não da atividade em si.

De acordo com Leontiev (s/d, p.100), a significação é “aquilo que num

objeto  ou  fenômeno  se  descobre  objetivamente  num  sistema  de  ligações,  de

interações e de relações objetivas”. Ainda para o autor, as significações constituem o
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conteúdo  da  consciência  individual,  que  tornam-se  a  “consciência  real”  dos

indivíduos a partir do sentido que essas significações refletem para eles. 

Nesse  passo,  o  significado  do  Ciência  sem  Fronteiras  se  refere  aos

objetivos atribuídos pelo plano político que envolve o Programa, materializando-se a

partir dos documentos que o instituem, enquanto o sentido é aquilo que é atribuído

subjetivamente pelos egressos e pelo gestor local, como um reflexo do significado

na sua consciência a partir das vivências no âmbito do Programa, no sistema de

ações que envolvem o desenvolvimento da graduação sanduíche.

A partir desta Teoria, buscou-se verificar se as condições de formação,

enquanto processo conduzido e controlado por uma instituição, puderam alcançar a

transformação no sentido pessoal dos estudantes participantes, de forma que essa

transformação coincidisse com o significado social do programa de política pública

ora analisado.

O texto está organizado da seguinte forma:

No capítulo 1 apresentamos a contextualização política do  Programa

Ciência sem Fronteiras,  abordando tanto  o contexto  mundial,  quanto o nacional.

Ainda  neste  capítulo,  apresentamos  a produção acadêmica que  versa  sobre o

Ciência sem Fronteiras, encontrada em bancos de teses e dissertações nacionais.

No capítulo 2 tratamos do Programa no âmbito da Universidade Estadual

do Sudoeste da Bahia, apresentando as informações tanto do processo de adesão

ao  Programa,  sua  implementação e execução, quanto sobre as bolsas

implementadas referentes à modalidade graduação sanduíche,  utilizando,  para

tanto, os dados coletados com a aplicação do questionário a sete (07) ex-bolsistas,

dos seus históricos escolares, das entrevistas realizadas com a coordenação local e

com dois (02) dos discentes que responderam o questionário.

No capítulo 3 apresentamos o perfil dos estudantes que participaram do

estudo e a análise das contribuições do Ciência sem Fronteiras para a formação dos

egressos do Programa, tendo a UESB como Instituição de origem,  a  partir  da

perspectivas dos mesmos em aspectos como a experiência vivenciada e a avaliação

que estes fazem dessa experiência, assim como as contribuições do Programa para

a  UESB.  Neste  capítulo  também  foram  utilizados  os  dados  coletados  com  a

aplicação dos questionários, entrevistas e com a análise dos históricos escolares.

Além de ampliar o conhecimento no que concerne ao tema abordado,

este trabalho indica relevância no sentido de demonstrar as contribuições  de um
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programa cuja política abarca objetivos condizentes com a inserção do país em um

ambiente mundial competitivo, conforme já relatado, o que o torna diferente de

outros programas educacionais para o nível superior de ensino.

Ademais, o grande volume de recursos alocados para a modalidade ora

analisada, também agrega relevância ao presente estudo. Inclusive, há suposição

de que a aplicação de recursos no programa tenha sacrificado a expansão da

iniciação científica (IC) financiadas pelo CNPq, tendo em vista que no período de

vigência do CsF, permaneceu-se estagnado o número geral de bolsas de IC, muito

embora a demanda por bolsas tenha sido ampliada em virtude do aumento dos

cursos de pós-graduação pelo país, assunto que deixamos para que outras

pesquisas possam dar conta.
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1 O PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS: SEU CONTEXTO POLÍTICO E

PRODUÇÕES ACADÊMICAS ACERCA DO TEMA

Este capítulo tem por finalidade apresentar o contexto politico e

acadêmico em que se insere o Programa Ciência sem fronteiras, para isso, num

primeiro momento apresentaremos um breve histórico das políticas públicas

educacionais, enfatizando as que se voltam para o ensino superior, visando situar

este trabalho politicamente no âmbito mundial e nacional. Num segundo momento, é

apresentado um levantamento das produções acadêmicas sobre o Programa

Federal Ciência sem Fronteiras (CsF), a partir do ano do seu lançamento, com o

intuito de conhecer o que tem sido discutido e analisado sobre o tema, objeto deste

estudo.

1.1 CONTEXTO POLÍTICO

Os estudos que tratam das mudanças ocorridas desde o final do século

XX na estrutura social, política e econômica apontam que estas situam-se num

contexto de reestruturação do capitalismo sob a égide do receituário neoliberal e do

fenômeno da globalização, afetando diretamente a concepção de trabalho, voltando-

o para o atendimento dos interesses de mercado.

De acordo com Thiengo (2013, p.15), o neoliberalismo, enquanto modelo

de Estado, surge após a segunda grande guerra, e propõe que a sua atuação se dê

como regulador das atividades  econômicas privadas, em contraposição ao modelo

intervencionista e de bem estar social5. A sua disseminação na América Latina se

deu a partir da década de 1970, quando lideranças políticas econômicas adotaram o

5 Segundo Peroni (2000), no modelo de bem estar social, o Estado tinha a atribuição de regular os ci-
clos econômicos, as políticas eram voltadas para o investimento público, sobretudo os setores ligados
ao aumento da produção e do consumo em massa, com a finalidade de garantir o pleno emprego. Os
governos complementavam o salário social por meio da seguridade social, educação, saúde, habita-
ção, além de assumir o papel de regular os acordos salariais e os direitos dos trabalhadores. 
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receituário de preceitos neoliberais propostos por organismos internacionais, como

única solução para estabilização econômica e superação dos déficits públicos.

Thiengo (2013, p.15) argumenta que a reestruturação produtiva desse pe-

ríodo, contraposta à rigidez do modelo fordista6, considera a flexibilização da introdu-

ção de novas tecnologias e novos modelos de gestão empresarial, implicando na re-

dução de custos e de precarização do trabalho.

Alia-se a isso os movimentos e configurações da globalização, fenômeno

através do qual as relações, os processos e as estruturas que se desenvolvem em

escala mundial preponderam sobre as que se desenvolvem em escala nacional.  As-

sim, também é afetada pela globalização a estrutura econômica, fazendo emergir a

ideia  de  “economia-mundo”,  diante  das  atividades,  produções  e  transações  que

ocorrem não só entre as nações, mas sobre elas (IANNI, 2002). Para tanto, nasce

um novo perfil de trabalhador, que agregue competências para atender às exigên-

cias de mercado criadas por esse contexto.

Para atender a esse perfil de trabalhador, a educação, enquanto espaço

formativo de profissionais, passa por uma série de reformas, tanto no âmbito

mundial, quanto no âmbito nacional, visando, através desse poderoso instrumento

de transformação social, qualificar as pessoas para enfrentarem o ambiente mundial

competitivo, consonante às exigências do mercado.   

Harvey (2014, p. 151) defende que o acesso ao conhecimento sempre

teve relevância para se alcançar alguma competitividade, e que essa importância

tem sido renovada e ainda mais enfatizada num mundo onde as mudanças das ne-

cessidades dos consumidores se tornaram tão rápidas. Assim, possuir o conheci-

mento mais atual, ser o detentor da mais recente tecnologia, projeta a possibilidade

de alcançar vantagens competitivas. Nesse passo, o saber se torna uma mercadoria

importante a ser vendida para quem pagar mais, e a produção do conhecimento tem

uma considerável expansão nos últimos tempos, na medida em que cada vez mais

assume funções comerciais.

Na perspectiva de educação, enquanto ferramenta para o alcance dos

fins mercadológicos, verifica-se nas últimas décadas uma tendência de Organismos

Internacionais, a exemplo do Banco Mundial (BM), prescreverem orientações

6 Harvey (2014) determina que o fordismo representou um novo tipo de sociedade democrática, raci-
onalizada, modernista e populista, em que a produção em massa significava consumo em massa, um
novo sistema de  reprodução da força de trabalho, uma nova política de controle e gerência, uma
nova estética e uma nova psicologia. 
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voltadas para políticas públicas, além de facilitarem empréstimos financeiros para a

área, destacando-se o ensino superior, tendo em vista que este nível de ensino

recebe o condão de ser responsável pelo atendimento das demandas da sociedade

atual.

O Banco Mundial, juntamente com o FMI, criados como organismos

especializados da ONU em 1947, possuem caráter intergovernamental com

finalidades de caráter econômico através da cooperação monetária e financeira.

Esses organismos exercem grande influência sobre as políticas públicas de países

em desenvolvimento, incluindo o Brasil, principalmente no que tange à abrangência

e ao caráter estratégico de sua atuação no processo de ajuste neoliberal a partir da

crise do Estado de Bem-Estar. (SGUISSARDI, 2000)

Thiengo (2013, p.02), argumenta que a educação passou a ter

centralidade na agenda do BM na década de 1990, com um discurso assentado

entre ação social e ação efetivamente econômica, dando enfoque à educação

superior, por compreender a importância desse nível de ensino para o atendimento

das demandas da chamada nova sociedade.

De acordo com Sguissardi (2000, p.05), alguns aspectos da concepção

“tradicional”  da educação superior para os países em desenvolvimento colocados

pelo BM, são encontrados no documento La Enseñanza Superior - Las lecciones

derivadas de la experiencia (BM, 1994), e no documento The Financing and

Management of Higher Education: A Status Report on Worldwide Reforms (BM,

1998). Esses documentos destacam, acima de tudo, a relevância do ensino superior

para o desenvolvimento econômico e social, e trazem recomendações de políticas

nesse nível de conhecimento, de forma a contribuir para o aumento de produtividade

do trabalho e crescimento econômico á longo prazo. 

Em suma, as principais recomendações constantes nesses documentos

são: a  oferta de cursos a partir de um leque mais abrangente e diferenciado de

instituições, como, por exemplo, escolas politécnicas, institutos profissionais e

técnicos, ensino à distância (poupando recursos públicos); A diversificação das

fontes de financiamento, advogando pelo fim da gratuidade do ensino superior nas

Instituições públicas; A reconfiguração do papel do estado no ensino superior,

devendo contar com uma participação mais ampla da iniciativa privada,

permanecendo o estado predominantemente o papel avaliador e fiscalizador; A

prioridade aos objetivos da qualidade e equidade, restando ao governo o papel de
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credenciar, fiscalizar e avaliar as Instituições de ensino superior e a distribuição de

recursos públicos a partir de critérios de desempenho. 

O documento de orientação para a educação, intitulado Educación

Superior em una sociedad mundializada, publicado no ano de 2004 pela

Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura –  UNESCO,

define que a mundialização, enquanto processo múltiplo que traz consequências

diversas para o Ensino Superior (econômicas, sociais, políticas e culturais), tem na

internacionalização uma ferramenta com a qual o referido nível de ensino reage às

possibilidades e desafios impostos por esse novo paradigma.

Nessa via, a internacionalização, enquanto intercâmbio de serviços

educacionais tem levantado debates ativos, e amplia-se o enfoque na mobilidade

acadêmica de estudantes, programas educativos e provedores de educação através

das fronteiras, com fins comerciais e de obtenção de lucros, a partir do momento em

que a Organização Mundial do Comércio – OMC, através da publicação do Acordo

Geral sobre o Comércio de Serviços – AGCS, passou tratar a educação como um

dos doze serviços principais, estando o ensino superior entre os cinco subsetores da

área (UNESCO, 2004).

Merece destaque a forma como a OMC concebe a educação a partir da

publicação do AGCS, arrolando-a entre as modalidades de serviço, suscetível a

regulação em congruência com o mercado (preceitos econômicos e comerciais), em

detrimento da concepção de educação enquanto direito humano fundamental.

Em suma, essas orientações vêm nortear as diretrizes para a reforma da

educação superior, dando prioridade ao atendimento do mercado e o conhecimento

como bem privado.

Nesse passo, verifica-se que essas mudanças de contexto refletidas nas

reformas ocorridas vão implicar na concepção da Universidade como lócus de

produção de conhecimento e de preparação das pessoas para o mundo do trabalho,

e o empreendimento das suas finalidades.

Morosini (2014, p. 386) aborda a questão dos conceitos emergentes da

educação superior, que trata das configurações em construção acerca desse nível

de ensino, observadas em contextos onde há uma tensão entre o conjunto de

valores sociais e de desenvolvimento humano de um lado e os ditames da

globalização do outro. Segundo a autora, os contextos emergentes ocupariam um

espaço de transição entre um modelo de educação superior considerado tradicional,
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cujos objetivos direcionam a ciência e a tecnologia ao desenvolvimento científico e à

promoção da cultura a serviço da comunidade, e o seu financiamento feito pelos

cofres públicos (gratuidade na oferta); e o modelo neoliberal de universidade,

voltada ao bem individual e a realização pessoal, com a tecnologia e a ciência

direcionadas ao setor produtivo, e a gestão das instituições voltadas para a

eficiência e o autofinanciamento.

No Brasil, observa-se uma série de mudanças nas universidades

ocorridas notadamente a partir da década de 1980, destacando-se a ideia de que o

conhecimento se coloca a serviço da competitividade e da economia, e de que a

educação superior deva ser considerada como mercadoria.

De acordo com Ferreira (2012, p. 457), no governo de Fernando Henrique

Cardoso (FHC) (1995-2002) foram realizadas medidas de ajustes estruturais e

fiscais, além de reformas voltadas para o mercado, dando continuidade ao processo

de “modernização”  conservadora, apoiada nos princípios da racionalidade

administrativa e da eficácia quantitativa, iniciado no governo de Fernando Collor de

Melo (1990-1992) e Itamar Franco (1992-1994).

Nesse período, por meio do Conselho Nacional de Educação, que veio

substituir o Conselho Federal de Educação, delegou-se mais responsabilidades ao

setor privado com vistas à expansão do ensino de graduação, além de oferecer

maior facilidade na liberação de credenciamento de cursos em Instituições de ensino

privadas.

De acordo com Corbucci (2004), o governo FHC trouxe no seu plano

plurianual o reconhecimento da “posição desvantajosa do Brasil em relação aos

outros países no quesito Ciência e Tecnologia e defendia que o país deveria

preparar-se para a abertura da economia e a sua inserção no processo de

globalização.”.

Em sequência, o governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010),

embora tenha estabelecido um aporte significante de recursos para a ampliação da

rede federal de ensino superior, fez a opção de, predominantemente, dar

continuidade às diretrizes políticas para a educação superior adotadas no governo

anterior, ao:

Priorizar como papel fundamental das universidades a perspectiva do seu
retorno econômico para a sociedade brasileira; ao incentivar a diferenciação
e a competição das universidades federais por recursos e na gestão
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estratégica; ao apoiar parcerias público-privadas, inovação tecnológica e
venda de serviços; ao conferir centralidade nos sistemas de avaliação e
regulação.” (FERREIRA 2012, p.11)

No governo Dilma Rouseff (2011-2016) foi dada a continuidade do projeto

de expansão da educação superior iniciada no governo Lula, com o objetivo de

ampliar e interiorizar o oferecimento do ensino superior através das universidades e

institutos federais; favorecer o desenvolvimento regional através da formação de

profissionais e a sua permanência no interior do país; amplificar os esforços das

instituições de ensino superior na redução da pobreza e na busca pela equidade

social (FERREIRA, 2012).

Além disso, o governo Dilma também trouxe a inovação tecnológica e a

mobilidade  internacional  dentre  outros parâmetros  como  elementos das políticas

voltadas para o ensino superior. 

A política para educação do ensino superior no governo Dilma vem
enfatizando os seguintes parâmetros a serem incorporados nas
universidades: inovação, empreendedorismo, competitividade, formação e
atração de capital humano, mobilidade internacional, universidade como
agente de desenvolvimento econômico e social, foco em áreas estratégicas
e prioritárias de estudo e de pesquisa, internacionalização da educação
superior. (FERREIRA, 2012, p. 14)

Nessa via, o Ciência sem Fronteiras, programa que prevê a mobilidade

internacional, é lançado logo no primeiro ano de mandato da Presidente Dilma

Rouseff (2011), primando a consolidação, expansão e internacionalização da

ciência, tecnologia, inovação e competitividade brasileira, tomando como prioritárias

para participação do programa as áreas voltadas para esse fim.

Conforme argumentado por Spears (2014, p. 151) a valorização da

mobilidade internacional e de internacionalização do ensino superior, está atrelada à

ascensão do país no cenário mundial, através da sua participação no BRICS,

mecanismo internacional, formalizado diplomaticamente na 61ª Assembleia Geral

das Nações Unidas, no ano de 2006, que agrupa os países emergentes de potencial

econômico, favorecendo a realização de ações econômicas coletivas dos seus

componentes (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

De acordo com Zakaria (apud SPEARS 2014, p.153), a ascendência do

Brasil à participação no BRICS se deve à três forças: política, economia e

tecnologia, e ressalta que “o Programa Brasileiro de Mobilidade Científica é um
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resultado da política brasileira, um produto da economia global e nacional e

resultado de uma era de informação tecnologicamente orientada.”

De fato, ao considerar o Programa cujo presente trabalho se propõe a

estudar,  confirma-se  a  preocupação  brasileira  em  voltar-se  para  o  incremento

científico e tecnológico a partir da mobilidade acadêmica em busca do alcance das

transformações propostas pelo atual modelo global de estrutura econômica, política

e social.

Conforme  informam  Oliveira  e  Freitas  (2017,  p.776),  o  processo  de

internacionalização se coloca como um meio para ajustar a educação superior às

determinações  da  globalização,  que  se  traduz  num  processo  espaço-temporal

moldando um mundo de interconexão e integração de culturas e comunidades. A

globalização tem trazido diversos desafios às Instituições de ensino superior, no que

concerne ao seu papel de preparar os indivíduos para se tornarem cidadãos globais

e  profissionais  capazes  de  atender  às  complexidades  da  sociedade  que  nesse

contexto se coloca.

Segundo as autoras, a internacionalização não é um fenômeno recente,

pois  é  uma  característica  das  relações  entre  as  universidades.  No  Brasil,  por

exemplo, os primeiros rastros de internacionalização já aparecem desde a década

de 1930, com a vinda de professores da Europa, ao tempo da criação das primeiras

universidades  no  país,  objetivando  a  consolidação  do  projeto  acadêmico  de

instituições emergentes.

As  autoras  afirmam  ainda  que,  embora  não  seja  recente,  a

internacionalização  do  ensino  superior  passou  por  mudanças  e  evoluções,

intensificando-se a partir do final da década de 1990, com um aumento de 53% do

número de alunos internacionais em circulação, conforme números divulgados pela

UNESCO  no ano de 2009, com previsão de expansão para os próximos anos, em

virtude das vantagens que a  mobilidade acadêmica pode proporcionar, como as

expectativas  dos  estudantes,  os  benefícios  retornados  para  as  Instituições

envolvidas, entre outras. Essa intensificação, que não se deu de forma homogênea

no mundo,  tem ganhado cada vez mais centralidade nas diretrizes  das políticas

educacionais  sobretudo  em  países  latino-americanos,  incluindo-se  o  Brasil,

destacando-se os programas de mobilidade como ferramenta para a cooperação

internacional.



25

Para Thiengo (2013, p.01), alguns programas de políticas públicas

recentemente lançados, desvelam um projeto mais amplo para a educação, atuando

em duas direções: de um lado a erradicação da pobreza, com a criação de cursos

técnicos e profissionalizantes, e do outro, a formação de profissionais de ponta, para

o atendimento das exigências do mercado global, dentre os quais se inclui o Ciência

sem Fronteiras, refletindo no que a autora chama de produção de consenso sobre a

centralidade da importância da educação na sociedade atual, no que concerne à

estreita relação entre produção de conhecimento e desenvolvimento econômico

capitalista.

Diante do exposto, evidenciamos que as políticas públicas para o ensino

superior se colocam hoje numa posição destacada, em vistas da relevância desse

nível de ensino frente a sua função de produção e difusão do conhecimento e de

formação e qualificação da força de trabalho, constituindo-se como uma importante

ferramenta para o desenvolvimento dos estado-nação. A questão da

internacionalização também tem merecido destaque no que concerne aos esforços

envidados pelos estados, com vistas à busca de estreitamento de relações,

vislumbrando um fluxo mais harmonioso dos processos mercadológicos, assim

como o aprimoramento do seu potencial científico e tecnológico a partir da produção

e transmissão/aquisição de conhecimentos.

1.2 MAPEAMENTO DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS QUE VERSAM SOBRE O

PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS

A partir da análise das produções buscou-se identificar os aspectos em

que esta pesquisa se diferencia/aproxima das demais existentes, uma vez que,

segundo Alves-Mazzotti (2002, p. 27), 

A proposição adequada de um problema de pesquisa exige, portanto, que o
pesquisador se situe nesse processo, analisando criticamente o estado
atual do conhecimento em sua área de interesse comparando e
contrastando abordagens teórico-metodológicas utilizadas e avaliando o
peso e a confiabilidade de resultados de pesquisa, de modo a identificar
pontos de consenso, bem como controvérsias, regiões de sombra e lacunas
que merecem ser esclarecidas. 
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Dessa forma, a relevância deste levantamento se dá pela possibilidade de

se conhecer o que se tem discutido no universo científico acerca do tema,

permitindo que se possa trazer discussões atuais do conteúdo abordado, e contribuir

com pontos ainda não estudados por outros pesquisadores. 

De acordo com Vosgerau e Romanowski (2014, p. 167), os estudos dessa

natureza (mapeamento, levantamento, etc.), os levantamentos contribuem para a o

exame das pesquisas “na perspectiva da definição da área, do campo e das

disciplinas que o constituem, avaliação do acumulado da área, apontando as

necessidades de melhoria do estatuto teórico-metodológico, e mesmo as tendências

de investigação.”

Como relatado anteriormente, o Programa Ciência sem Fronteiras (CsF),

lançado em 2011 pela presidente Dilma Rousseff através do Decreto nº 7642/2011,

foi criado com o intento de consolidar, expandir e internacionalizar a ciência,

tecnologia, inovação e competitividade brasileira, através do envio de estudantes de

graduação e pós-graduação ao exterior, para intercâmbio e Instituições de Ensino de

excelência, em países científica e tecnologicamente mais avançados que o Brasil.

O Programa elegeu como prioritárias as áreas que possibilitem um

crescimento em inovação e tecnologia, como as Engenharias, fazendo com que o

programa tivesse o perfil que se adequa à tendência que se pode observar

hodiernamente em se construir políticas na área de educação que permitam que

trabalhadores sejam formados em atendimento ás exigências do mercado.

Isso se deve a fenômenos como a globalização e a crise do capitalismo

internacional, que interferem na definição das políticas educacionais no mundo,

tendo os Organismos Internacionais como capitães na indicação de que caminhos

devem ser trilhados na definição dessas políticas, tendo estes tomado a educação,

enquanto fenômeno social, como primordial na consecução das finalidades do

mercado.

Segundo Maués (2003, p.90), a globalização e os Organismos

Internacionais interferem na definição das políticas em educação “de modo a

implantar o “ pensamento único ” que visa a uma homogeneização capaz de permitir

a formação de um trabalhador que possa atender as exigências do mercado.”.  

Assim, considerando a essência do programa Ciência sem Fronteiras,

cuja natureza se diferencia da maioria das políticas educacionais que trazem uma

preocupação social, e observando a sua adequação ao que se exigem os
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Organismos Internacionais, além de se tratar de um programa recentemente lançado

e executado, necessitando de avaliações dos órgãos gestores e de toda a

população.

O levantamento foi realizado no mês de novembro de 2016, na Biblioteca

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), no Banco de Teses e Dissertações da

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), nas

Reuniões Nacionais da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em

Educação (ANPEd), e no Portal de Periódicos da CAPES, dentro do recorte

temporal 2011-2016, levando-se em consideração a implementação do Programa,

que se deu no ano de 2011.

O critério adotado foi a utilização do descritor Ciência sem Fronteiras

como filtro de busca nos referidos bancos de dados. Em seguida, com base na

leitura dos resumos, foram selecionados os trabalhos que realmente se adequaram

no critério de seleção, com vistas a contribuírem para esta pesquisa.

Posteriormente foi feita a leitura desses trabalhos e foi construída uma

planilha, trazendo as principais informações destes, a saber: ano, banco de dados,

título, autor, resumo, referências e considerações finais, a fim de possibilitar um

comparativo entre as produções e análise.

Utilizando os critérios supracitados, foi encontrado um total de cinco

trabalhos, distribuídos da seguinte forma: quatro dissertações e uma tese. As

dissertações foram produzidas entre os anos de 2012 a 2015 e a tese é de 2016.

De um modo geral, os trabalhos encontrados abordam o programa CsF

ora sob a perspectiva da sua implementação e desenvolvimento, ora sob a

perspectiva das suas potencialidades ou problemas, havendo apenas um dos

trabalhos que se aproxima do objeto da presente pesquisa, por tratar de algum tipo

de avaliação do Programa, considerado a posteriori da sua execução, abordando o

programa sob a perspectiva dos seus egressos e dos coordenadores institucionais.

Um dos trabalhos encontrados, de natureza exploratória e descritiva, faz

uma revisão dos programas de cooperação internacional coordenados pela CAPES

e discute o potencial do Programa Ciência sem Fronteiras enquanto ferramenta

política para o aumento da quantidade e da qualidade de parcerias internacionais do

país. O referido estudo foi apresentado no início da implementação do programa,

quando ainda não era possível avaliar os impactos do mesmo. Embora não faça
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uma avaliação dos resultados, a autora sinaliza que deveria ser criado dentro do

Programa um modelo de aferição e acompanhamento dos estudantes que

retornarem do exterior, após a fruição da bolsa.

Outro deles prioriza a identificação dos problemas do CsF a partir da sua

perspectiva de gestão, como o isolamento burocrático e a falta de transparência por

parte dos órgãos responsáveis pela sua gestão, no que se refere à sua

implementação. 

Um outro trabalho analisa a trajetória dos estudantes da área de

engenharia elétrica egressos do programa, avaliando as expectativas dos mesmos

após a experiência de estudar no exterior, sua inserção no mercado e

desenvolvimento na carreira acadêmica em mestrado e doutorado e analisa também

as avaliações feitas pelos coordenadores das Instituições de Ensino Superior que

participaram do CsF, sob a perspectiva das transformações organizacionais

advindas da participação no programa. Este trabalho, se aproxima do objeto da

presente pesquisa, tendo como ponto de diferenciação o fato do referido trabalho

priorizar o estudo da trajetória pós-retorno dos egressos do Programa, de uma área

específica, enquanto a pesquisa ora apresentada considera a formação do egresso

como um todo.

Outro deles analisa a produção de consenso sobre a educação superior

na primeira década dos anos 2000, a partir de uma discussão sócio-política acerca

da educação, considerando a tendência de interferência de Organismos

Internacionais nas políticas públicas para a educação superior no Brasil, enfocando

a sua materialização através de programas lançados em 2011, dos quais faz parte o

Programa Ciência sem Fronteiras.

Por fim, um último trabalho apresenta uma análise do programa, no que

se refere a sua concepção e implementação, a partir do contexto da política de

internacionalização da educação superior no país, sob a perspectiva de

representantes das Instituições idealizadoras do Programa.

É possível constatar, após a realização desse levantamento, que ainda há

poucos trabalhos que tragam sob a sua análise o Programa Ciência sem fronteiras,

mesmo que se trate de um programa que surge com grande repercussão no

ambiente acadêmico, e de grande interesse entre os estudantes. Acreditamos que

isso se deve ao tempo da sua implantação, ainda tão recente, pois os estudantes
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selecionados nos últimos editais lançados na primeira e única etapa do programa

ainda estão retornando do intercâmbio.

A partir da análise da produções encontradas, verifica-se que o tema

carece de estudos que possam avaliar o programa, no que tange às suas

contribuições efetivas para a educação, assim como para o desenvolvimento do

país, considerando a sua repercussão e recursos dispensados para sua

implementação e execução, ratificando a relevância do estudo aqui proposto.

Assim, ainda que hajam esparsas publicações, consideramos a

importância desse mapeamento, pois embora não seja exaustivo, por ainda

existirem outros bancos de dados a serem explorados, demonstra um panorama do

que pensam os pesquisadores acerca do assunto nos últimos anos, permitindo o

enriquecimento da pesquisa, seja no aporte teórico, seja no que se pretende

investigar. 
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2  O CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS NA UESB

O presente capitulo apresenta  o Programa Ciência sem Fronteiras no

âmbito da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia –  UESB, demonstrando a

forma em que se deu o processo de adesão da Universidade ao Programa,  os

números relativos aos estudantes de graduação que participaram do mesmo, assim

como o processo de retorno dos ex-bolsistas e  de aproveitamento de estudos na

UESB.

2.1 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA

Instituída pela Lei Delegada número 12 de 31 de dezembro de 1980, e

recredenciada pelo Decreto estadual 16.825 de 04 de julho de 2016, a Universidade

Estadual do Sudoeste da Bahia –  UESB é uma Entidade Autárquica vinculada à

Secretaria de Educação do Estado da Bahia, sob o regime especial de ensino,

pesquisa e extensão.

 De caráter multicampi,  a UESB possui sede no município de Vitória da

Conquista, ficando os outros dois campi situados nos municípios de Jequié e de

Itapetinga. No ano de 2017, possuía 47 cursos de graduação e 15 cursos de pós-

graduação stricto sensu (12 mestrados e 03 doutorados) distribuídos entre os três

campi. A comunidade acadêmica era composta por 1.095 docentes (1.021 efetivos e

74 substitutos), e cerca de 9.000 alunos matriculados por semestre, números estes

que lhe conferem um porte considerável, com relevante participação no

desenvolvimento regional do interior do Estado.

Após ter participado de algumas reuniões com os órgãos fomentadores

do Ciência sem Fronteiras, nas quais foram ressaltadas a importância de incentivar

a inovação e a tecnologia, a UESB,  iniciou a sua participação no Programa em 16

de abril de 2012, quando assinou o Acordo de Adesão, documento através do qual a

universidade aprova a participação dos seus estudantes no referido programa e se

compromete a desenvolver as seguintes atribuições: ampla divulgação das

chamadas; aderir às chamadas de acordo com o país de destino; indicar os
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estudantes de acordo com os critérios de cada chamada; declarar o compromisso de

reconhecimento dos créditos obtidos pelos discentes na Instituição de destino, com

aproveitamento de estudos e estágio como sendo parte das exigências e do

currículo escolar de formação dos estudantes no respectivo curso no Brasil; e indicar

e divulgar o coordenador institucional do Programa.

Como Coordenador Institucional, a UESB indicou a então Pró-Reitora de

Pesquisa e Pós-Graduação, ficando a Coordenação de Inovação, subsetor vinculado

a esta Pró-Reitoria, responsável por realizar as atividades relativas à divulgação das

chamadas através de Editais internos, recebimento da documentação dos

candidatos para fins de realização de uma pré-triagem  pelo Comitê Interno de

Iniciação científica da Instituição conforme os requisitos das chamadas, homologar

as inscrições dos estudantes no site dos órgãos responsáveis pelo Programa (CNPq

e CAPES) para que os mesmos realizassem a seleção de fato, manter uma planilha

de controle dos estudantes enviados para graduação sanduíche através do CsF, e

apoiar os estudantes que estavam no exterior em eventuais demandas enviadas

através do e-mail.

2.2 OS  NÚMEROS  DO  CIÊNCIA  SEM  FRONTEIRAS  NA  UNIVERSIDADE

ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA

No mesmo ano em que assinou o Acordo de Adesão, a UESB teve os

primeiros estudantes enviados pelo Programa, na modalidade graduação sanduíche,

para intercâmbio no exterior, e  até  o  mês  de  agosto  de  2016  contava  com

estudantes em mobilidade no âmbito do CsF.

Quanto ao número total de bolsas implementadas na referida modalidade,

houve  uma  discrepância  entre  o  informado  no  site oficial  do  Programa,  que

apresentou o número de 41 bolsas, e o constante no controle da Coordenação local

do mesmo, que apresentou 39 bolsas implementadas. Tal discrepância é atribuída

pela Coordenação de Inovação ao fato de o CsF ser gerido por dois órgãos

diferentes, a CAPES e o CNPq, cabendo a estes a seleção de fato, com chamadas

abertas por  ambos e com a possibilidade do aluno se inscrever diretamente nos

referidos sites, o que pode ter dado brecha para que alguns estudantes tenham feito
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o intercâmbio independentemente dos editais internos para divulgação e pré-

triagem.  Para essa pesquisa,  consideramos  os 39 estudantes constantes no

controle interno da Coordenação local do Programa.

Para a Coordenadora de Inovação, essa foi uma dificuldade encontrada

pela Instituição com relação ao CsF, pois com o lançamento de chamadas em duas

plataformas distintas, a seleção, gestão e controle por dois órgãos distintos, e ainda

facultando o estudante a se inscrever por conta própria, tornava o controle interno

difícil. Em alguns casos se conseguiu contatar o estudante selecionado, para que o

mesmo entregasse os documentos, mas, como sinaliza o próprio site do Programa,

é possível que  dois alunos não tenham sido identificados pelo controle interno da

Pró-Reitoria. 

Quem selecionava os alunos, quem lançou o Programa, quem organizava e
controlava o Programa eram dois órgãos: CAPES e CNPq. Então você já vê
dois órgãos diferentes, trabalhando com a mesma coisa, mas eles tentavam
se integrar ao máximo. Então nós percebemos, ao longo do Programa e das
atividades, uma falha seríssima nessa questão. [...] Cada país controlado
por um órgão, ou CAPES, ou CNPq. O aluno nem se atentava muito bem
pra isso, porque ele queria ir pra aquele país de interesse dele [...] ele fazia
diretamente lá no site […] e não se atentava que na Instituição tinha um
edital  aberto,  que  controlava,  que  administrava,  essa  parte  e...  então  a
gente percebeu que alguns alunos fizeram isso. Alguns a gente conseguiu
trazer e “não, por favor, faça sua inscrição aqui com a gente, mande seu
documento!”,  agora outros,  eu não sei  dizer  porque conseguiram passar
despercebido  por  nós.  Creio  que  tenha  sido  no  programa,  no  site  da
CAPES, porque era mais fácil... o do CNPq, a gente tinha uma organização
melhor [...] então eu acho que houve uma falha do Programa, nesse sentido,
mas  que  fugia  do  nosso  controle.  (COORDENAÇÃO  LOCAL  DO
PROGRAMA)

       Observa-se inclusive uma dificuldade dos próprios órgãos gestores do

Programa  (CAPES  e  CNPq)  em  realizar  um  controle  efetivo  dos  estudantes

selecionados,  quando é verificada a existência de  sessenta e nove (69)  bolsas

implementadas sem a identificação da Universidade de origem (vide quadro 1). Fato

esse bastante  instigante,  ao considerar-se  que é necessária  a homologação por

parte  de  alguma  Instituição  de  nível  superior  para  respaldar  o  envio  desses

estudantes para o exterior.

Dentre as quatro Universidades Estaduais da Bahia, a UESB foi a que

contou com o menor número de alunos selecionados para a modalidade graduação
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sanduíche, representando menos da metade no número concedido à Instituição com

o segundo menor número de bolsas. 

Quadro 1- Número de bolsas de Graduação Sanduíche no Exterior distribuídas por 
Instituição do Estado da Bahia

Fonte: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br. Acesso em: 26 ago. 2015 

Embora a UESB seja a segunda maior Universidade estadual da Bahia

em termos de estrutura, o que poderia significar um número maior de cursos e de

alunos (potenciais  interessados em participar  do Programa),  a  IES tem o menor

número de estudantes selecionados. Isso pode estar relacionado ao fato de que a

referida  Instituição  possui  o  menor  número  de  cursos  voltados  para  a  área

tecnológica,  em  comparação  com  as  demais.  Por  outro  lado,  ao  reproduzir  as

assimetrias  regionais  vivenciadas  quanto  à  distribuição  de  recursos  para  o

desenvolvimento de instituições de ensino e pesquisa, esse fato também instiga a

curiosidade acerca dos critérios adotados pelos órgãos a que o Programa se vincula,

tendo  em  vista  que  a  seleção  era  feita  exclusivamente  pelos  mesmos,  com

divulgação  apenas  dos  requisitos  para  candidatura,  e  não  os  de  seleção

efetivamente.

Instituição

Universidade Federal da Bahia 1624
Universidade Estadual de Feira de Santana 142
Instituto Federal da Bahia 121
Universidade Salvador 118
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 117
Universidade do Estado da Bahia 114
Universidade Estadual de Santa Cruz 93
Instituição não informada 69
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública 55

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 41
Universidade Católica do Salvador 15
Instituto Mantenedor de Ensino Superior na Bahia 14
Centro Universitário Jorge Amado 14

Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC 14

Número de bolsas de 
Graduação Sanduíche no 
Exterior Implementadas

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/
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Uma outra dificuldade foi verificada no que se refere à estrutura

organizacional relativa ao desenvolvimento da política de relações internacionais da

Instituição. De acordo com a Coordenação local do CsF, há na UESB diversas

atividades voltadas para o tema, porém não estão convergidas em um único setor,

com estrutura e pessoal habilitado com língua estrangeira: 

Bem, ele está inserido porque é uma Graduação Sanduíche no exterior […]
então isso faz parte da política de internacionalização da Instituição, que
está  hoje,  assim,  distribuída  […]  uma  parte  está  com  a  assessoria
internacional, na PROEX, que cuida dessa parte, também, de intercâmbio,
encaminhando nossos alunos para fazer os seus cursos também para fora
do país, e recebendo alunos de fora. Temos, também, o nosso assessor de
relações internacionais […] e o Programa Ciência sem Fronteiras ficou na
PPG. Então assim, hoje a gente percebe a distribuição dessa atividade em
vários setores, mas eu vejo que deveria estar unificado em um único setor...
Um setor de relações internacionais que pudesse tanto cuidar dessa parte
de  convênios  externos,  com  instituições  exteriores,  como  também  dos
intercâmbios e o Programa Ciência sem Fronteiras, que foi um Programa do
Governo Federal, com uma modalidade diferente, com requisitos diferentes
do intercâmbio. 

Essas atividades ficam distribuídas entre as Pró-Reitorias,  e  o CsF,

especificamente,  conforme relatado, ficou a cargo da Pró-Reitoria de Pesquisa e

Pós-Graduação  (embora tenha se tratado de graduação sanduíche), e sob a

responsabilidade de apenas um servidor, no caso a Coordenadora de Inovação,

fator esse limitante no que diz respeito ao desenvolvimento do Programa.

Essa dificuldade também pode ter contribuído para o número reduzido de

estudantes vinculados à UESB que participaram do Programa, pois se não há uma

política  de  internacionalização  consolidada  que  permita  a  existência  de  uma

estrutura que dê conta de demandas como esta,  de certo,  estas não podem se

desenvolver a ponto de ter um aproveitamento adequado dos programas voltados

para esse fim, disponibilizados para a Instituição.

A UESB teve estudantes enviados para dez países de destino na

modalidade ora pesquisada, quais sejam: Austrália, Canadá, Estados Unidos (EUA),

Espanha, França, Hungria, Irlanda, Itália, Portugal e Reino Unido. Dentre esses

países, destaca-se os Estados Unidos (EUA) para o qual foi enviado o maior número

de estudantes, totalizando treze (13), o que representa mais de 30% do total de

alunos. Em seguida, estão os países Austrália e Canadá, ambos com seis (06)

alunos enviados, tendo os outros países entre um (01) e três (03) o número de

estudantes enviados.
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Quanto ao campus de origem, a UESB teve 23 estudantes de Jequié, 09

do campus de Vitória da Conquista e 07 do Campus de Itapetinga  selecionados

pelo Programa. Embora o número maior de cursos de graduação e de estudantes

matriculados seja no Campus de Vitória da Conquista, concentra-se em Jequié a

maioria dos cursos da área de ciências da saúde, considerada prioritária para o

Programa. 

A área de ciências da saúde, inclusive foi a que obteve o maior número

de estudantes aprovados no âmbito da UESB, com 18 estudantes enviados para a

graduação sanduíche, sendo 06 do curso de medicina, 06 do curso de fisioterapia,

04 do curso de farmácia, 01 do curso de odontologia e 01 do curso de educação

física. Em segundo lugar, a área com o maior  número de  alunos aprovados no

Programa foi a de Ciências Biológicas, com 06 alunos enviados. Na sequência vem

a área de Engenharias, com 04 alunos aprovados, sendo 03 do curso de Engenharia

Ambiental e 01 do curso de Engenharia de alimentos. 

Das demais áreas, com um número menor de alunos, foram enviados 03

alunos do curso de agronomia, 02 do curso de zootecnia, 01 do curso de ciência da

computação, 01 do curso de sistemas de informação, 02 do curso de química, sendo

01 deles da licenciatura, o qual destacamos pois as licenciaturas, por natureza, não

se enquadrariam, a priori, entre o que o Programa considera como prioridade para

fins de concessão das bolsas.

Quadro 2-  Número de bolsistas enviados por país,  campus  de  origem  e por
curso

Fonte: Controle da Coordenação local do Programa/UESB

País Quantidade de alunos enviados Campus de origem Cursos

EUA 13 VCA; Jequié; Itapetinga

Austrália 6 VCA; Jequié

Canadá 6 Jequié; Itapetinga

Espanha 3 Jequié Fisioterapia

Irlanda 3 Jequié; VCA Ciências Biológicas; Fisioterapia

Hungria 2 Jequié Enfermagem; Fisioterapia

Portugal 2 Itapetinga; VCA Química; Ciência da Computação

Reino Unido 2 Jequié Ciências Biológicas, Farmácia

França 1 Itapetinga Engenharia de Alimentos

Itália 1 Jequié Ciências Biológicas

Medicina; Engenharia Ambiental; 
Agronomia; Educação Física; 
Zootecnia; Ciências Biológicas
Agronomia; Farmácia; Química; 

Ciências Biológicas

Medicina; Odontologia; 
Enfermagem; Fisioterapia; 

Engenharia Ambiental; Sistemas 
de Informação
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A preferência dos estudantes pelos Estados Unidos, Austrália e Canadá,

países estes cuja língua oficial é o inglês (embora o Canadá também tenha o

Francês como língua oficial), indica que a língua provavelmente tenha sido um outro

fator relevante para que a UESB não tivesse mais alunos participantes do programa

enviados para os países com línguas diferentes dessa. 

2.3 DA PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

A questão da proficiência em língua estrangeira, aliás, foi um fator de

dificuldade encontrado pelos estudantes interessados em participar do Programa.

Segundo a Coordenação local, alguns alunos demonstravam que tinham a noção da

língua, porém, para outros esse era o aspecto que mais pesava. 

Dos sete egressos do Programa com os quais foi aplicado o questionário,

quatro deles afirmaram que haviam feito curso de inglês antes de ingressar no CsF,

desses, um afirmou ter cursado apenas um semestre em uma escola particular de

idiomas, deixando o curso em seguida por falta de condições financeiras para

continuar pagando, refez os mesmos conteúdos em curso oferecido pelo setor

responsável pela assistência estudantil da UESB e complementou os estudos por

conta própria, através de cursos online, porém sem certificação, tanto da língua

inglesa quanto da língua espanhola. Os outros três respondentes não haviam feito

nenhum curso de idiomas antes de ingressarem no CsF.

Em entrevista com um dos ex-bolsistas, foi verificado que a questão da

proficiência  foi  um  fator  que  limitou  inclusive  o  desenvolvimento  da  graduação

sanduíche, pois segundo o mesmo, como não dominava o idioma, precisou realizar

o curso de inglês por um ano, para só então ir para a universidade, o que durou

apenas um semestre.

Essa dificuldade com a proficiência nos idiomas exigidos nas chamadas

não foi observado apenas localmente, haja vista o próprio Governo Federal tenha

lançado o programa paralelo nominado Idioma sem Fronteiras, onde os alunos

podiam fazer um curso online gratuito. Porém, quando as chamadas eram abertas,
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não havia  tempo hábil  para que o estudante que não tinha um contato inicial com

língua estrangeira se preparasse efetivamente, cabendo apenas um curso intensivo.

Quando a chamada abria, não dava tempo dele fazer o curso, tinha que ser
um curso “intensivão”,  mas o Governo Federal  lançou [...]  o Idioma sem
Fronteiras,  onde  os  alunos  poderiam fazer  também um curso  de  inglês
online, gratuito. (COORDENAÇÃO LOCAL DO PROGRAMA)

A UESB, segundo a Coordenação Institucional, recebeu um convite para

oferecer o curso de inglês no Idioma sem Fronteiras na própria Instituição, todavia,

teve dificuldades em implementá-lo, por não ter conseguido a adesão de professores

da área de língua estrangeira, pois  haveria  a ampliação de carga horária dos

mesmos sem nenhuma contrapartida. Dessa forma, a Universidade, nesse quesito,

conseguiu apoiar os estudantes apenas no que se refere ao pagamento de

passagens para que os mesmo pudessem prestar o exame de proficiência, que não

era aplicado na cidade.

2.4  DA  REGULAMENTAÇÃO  DOS  ESTUDANTES  PARTICIPANTES  E  O

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

No que se refere à situação do estudante participante do Programa em

termos de ocorrência acadêmica, a Coordenação Institucional informou que, após

diversas reuniões com a Pró-Reitoria de Graduação, definiu-se que os estudantes

manteriam no seu histórico  escolar, durante o intercâmbio, a situação “em

mobilidade”, tendo em vista que não haviam parado as suas atividades, por se tratar

de graduação sanduíche, e esta foi a forma encontrada de regularizar a situação dos

estudantes participantes do Programa, devendo estes, ao retornar, realizar a

matrícula para o semestre seguinte, caso já existisse um em curso.

Sobre a regulamentação da situação dos estudantes durante o curso no

exterior, esta foi  formalizada através da Resolução CONSEPE/UESB nº 89/2013,

que informa no seu § 3º “Não será considerado como trancamento de matrícula o

período  em que  o  aluno  se  encontrar  em intercâmbio,  sendo-lhe  assegurado  o

direito ao registro acadêmico por mobilidade estudantil no período do afastamento.”.
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Tal resolução prevê a situação de estudantes participantes de intercâmbio em geral,

e não especificamente dos estudantes participantes do Ciência sem Fronteiras.

Quanto ao aproveitamento de estudos, a Coordenação local destacou

essa  questão  como um  dos  pontos polêmicos. O  programa,  por  não  se tratar

simplesmente de intercâmbio e sim de graduação sanduíche,  acabou  por  exigir

diversas reuniões para tratar do tema juntamente com a Pró-Reitoria de Graduação,

inclusive com a participação da mesma em fóruns nacionais que discutiram o

assunto, retratando uma dificuldade não apenas da UESB. 

Essa questão  do aproveitamento  é  bem polêmica,  inclusive,  [...]  por  ser
Graduação  Sanduíche,  em  algumas  instituições,  este  Programa  era
acompanhado pela PROGRAD, porque é uma graduação, certo? [...] Então
a  PROGRAD  participava  de  várias  reuniões,  dos  fóruns,  que  discutiam
justamente isso, e essa questão polêmica, não só da UESB, como de todas
as outras instituições também, que tinham essa dificuldade de aproveitar
essas disciplinas. Então assim, elas não foram aproveitadas 100%, talvez
15 ou 20, porque a grade curricular é diferenciada […] mas isso é uma coisa
que a gente buscava e que fosse reconhecido no histórico do aluno aquelas
disciplinas  que  foram  cursadas  em  outro  país.  [...]   porque  esse
aproveitamento não é feito assim de forma aleatória... tem que avaliar de
acordo  com a  grade  curricular  do  curso.  (COORDENAÇÃO  LOCAL DO
PROGRAMA)

As disciplinas cursadas deveriam aparecer no histórico  do aluno, mas o

aproveitamento em si não era possível para a totalidade das disciplinas, devendo

caso a caso ser avaliado pelo departamento  competente.  A  resolução

CONSEPE/UESB nº 89/2013 prevê no seu § 4º que “as demais disposições sobre

mobilidade estudantil  serão dirimidas em Resolução específica”,  e para tanto, foi

elaborada uma minuta  de  resolução,  cuja  matéria  seria  a  regulamentação  do

programa  de  mobilidade  estudantil  dos  cursos  de  graduação  da  UESB  para

instituições estrangeiras no âmbito do Programa Ciência sem Fronteiras, incluindo

dentre os pontos tratados a questão do aproveitamento de estudos, porém, esta teve

a sua  discussão por diversas vezes adiadas no Conselho de Ensino, Pesquisa e

Extensão – CONSEPE da  Universidade, pois  havia  a intenção de unificar essas

questões para todos os casos referentes a estudantes enviados para o exterior, e

não estritamente aos participantes do Ciência sem Fronteiras. 

A resolução até o momento da extinção do Programa para a modalidade

graduação sanduíche, segundo a Coordenadora, não havia sido aprovada, e teve a

sua tramitação interrompida tendo em vista que se tratava apenas do Ciência sem
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Fronteiras,  destacando que caberia  à  Pró-Reitoria de Graduação garantir  as

questões do aproveitamento de estudos em geral, haja vista a temática se adequar

neste setor. Até o presente momento, ainda não há na Universidade  uma resolução

aprovada que normatize essas questões.

Os egressos do Programa que fizeram parte da amostra desse estudo

tinham  sob  a  sua  perspectiva  que  o  aproveitamento  de  estudos  se  referia  à

convalidação das disciplinas cursadas, e nesse sentido, sobre o que responderam

quando  questionados  sobre  a  questão,  têm-se a seguinte situação: cinco  deles

declararam que não tiveram as disciplinas cursadas convalidadas pela UESB, sendo

que em um dos casos as disciplinas foram consideradas como eletivas, outro

respondente  declarou que teve a convalidação parcial  e apenas um declarou ter

convalidado todas as disciplinas cursadas. Dessa forma, percebe-se que, no que

se refere à convalidação, o processo se deu de forma relativa, caso a caso, variando

conforme o curso e as disciplinas cursadas pelo estudante durante o período do

intercâmbio. Salienta-se que a inaptidão para aproveitamento das disciplinas

cursadas no período da graduação sanduíche foi apontada como sendo ponto

negativo na experiência com o CsF por três dos sete estudantes respondentes.

Uma ex-bolsista entrevistada, relatou que  foi enviada para a graduação

sanduíche  em um curso diferente do qual estava matriculada no Brasil (Na UESB

cursa ciências Biológicas e no exterior cursou ciências biomédicas). Segundo ela,

essa situação ocorreu com muitos estudantes enviados pelo Programa,  o  que,

adicionado ao fato do calendário acadêmico não coincidir com o da Instituição de

destino,  contribuiu  também para  o  atraso na conclusão  do  curso  de graduação.

Nesse sentido, a questão  do  aproveitamento  de  estudos  se  tornara  ainda mais

dificultada, tendo em vista que as disciplinas nem sempre eram compatíveis com as

do curso na Instituição de origem.

Quando eu voltei, o semestre já tinha começado há dois dias. Eu mandei
um e-mail  antes,  pra  me  matricular  nas  matérias,  e  eu  não  consegui  a
quantidade  de  matérias  que  eu  queria,  porque  eu  não  estava  aqui
presencialmente, então deixei tudo para o próximo semestre... para tentar
compensar  o  tempo perdido,  fui  pegando essas  matérias.  Além do  que,
como eu fiz outro curso lá fora, e que eu sei que aconteceu com muitos
alunos aqui que fizeram o Ciências sem Fronteiras, não entraram no mesmo
curso, as matérias não foram convalidadas. Então, não posso dizer que foi
um tempo perdido, porque […] foi muito construtivo, mas eu atrasei 2 anos
do meu curso,  entendeu? Porque eu entrei  em 2011. Então eu tive  que
correr atrás do tempo perdido pra me formar. (ENTREVISTADO 1)
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Fernandéz (2016, p. 54), em sua pesquisa, aponta que o não

aproveitamento de disciplinas pelas Instituições que participaram do Programa CsF

não parece adequado, tendo em vista que o Decreto que o institui dispõe que cabe a

Instituição de origem realizar o reconhecimento de disciplinas  ou atividades de

treinamento no exterior de acordo com o plano previsto. 

A autora salienta a importância da otimização dessas questões para o

sucesso das ações governamentais de internacionalização da educação brasileira.

Ademais, o próprio Acordo de Adesão assinado pelas Instituições de origem reforça

esse compromisso ao elencar  o reconhecimento entre as suas atribuições. 

2.5  A  RELAÇÃO  DA  UESB  COM  AS  AGÊNCIAS  DE  FOMENTO  E  AS

INSTITUIÇÕES DE DESTINO

Cumpre ressaltar que o Programa se deu na Instituição de maneira

vertical, cabendo a Universidade apenas o papel divulgador e homologador das

inscrições, tendo em vista que tudo era definido e controlado pela CAPES e pelo

CNPq.

Nesse sentido, fica evidenciado que as instituições brasileiras de origem

ficaram  afastadas  da  discussão  política,  acadêmica  e  operacional  que  que

envolveram o  CsF. Esse  fator  acaba  por  desconsiderar  também a  questão  das

necessidades locais e regionais, pois é no âmbito micro que se identificam as áreas

deficitárias  a  serem  priorizadas  para  fins  de  desenvolvimento  local,  regional  e

consequentemente, a contribuir com o desenvolvimento do país. 

Substancialmente,  é  como se as  Instituições de origem realizassem o

papel de secretaria dos órgãos gestores, acumulando as funções mais básicas para

que o Programa acontecesse.

Outro  fator  que  chama  a  atenção,  é  a  ausência  de  diálogo  entre  as

Instituições de origem e a de destino, pois coube também à CAPES e ao CNPq a

função de manter todo o contato com as Instituições para as quais eram enviados os

estudantes. Nesse passo, fica prejudicado o sentido da cooperação internacional no

seu íntimo, pois afasta a possibilidade de parcerias entre as instituições, refletindo
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na ausência de formalização de trabalhos científicos entre os alunos, docentes e

pesquisadores pertencentes a ambos os quadros, além de não serem identificadas

ações  de  modernização  das  universidades  locais  a  partir  do  CsF.  Ficando  a

participação da  Instituição de origem restrita à aprovação da participação dos seus

estudantes por meio da homologação das candidaturas.

Dessa  forma,  as  ações  do  CsF se  colocam como uma ratificação  da

concepção  de  educação  enquanto  serviço,  comerciada  entre  as  nações  que  se

propõem a vender e as que se propõem a pagar por ela, que acoberta-se sob a

justificativa  de  desenvolvimento  nacional  a  partir  do  incremento  científico  e

tecnológico, quando em verdade a principal contribuição do mesmo vem a ser de

cunho  individual  aos  participantes,  resultado  esperado  com  a  realização  de  um

intercâmbio tradicional, como será visto adiante, o que pressupõe a necessidade de

um amadurecimento político e administrativo do país na elaboração e gestão de

programas dessa natureza, para que se possa atingir aos objetivos a que se propõe.

A  ausência  de  contato  entre  as  instituições  envolvidas  foi  um  fato

percebido pelos ex-bolsistas do Programa, pois todos os que responderam o

questionário declararam não haver nenhum tipo de parceria entre a UESB e a

Instituição acolhedora.

2.6 A QUESTÃO DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ESTUDANTES 

Um outro ponto que merece destaque foi a ausência de acompanhamento

e avaliação dos estudantes que participaram do Programa.

Sobre  o  acompanhamento,  foi  verificado  a  partir  da  entrevista  com a

coordenação  local  que  não  havia  um  acompanhamento  institucional  dos  alunos

durante o intercâmbio, e que foram feitos eventuais contatos com os estudantes,

quando estes demandavam algo por e-mail, pois os mesmos deveriam direcionar-se

diretamente aos órgãos gestores, ao tempo do surgimento de demandas.

Um dos ex-bolsistas entrevistados relatou que não houve dificuldades de

contato com os órgãos gestores do Programa, pois segundo ele, existia uma linha

direta com a pessoa responsável pelos estudantes vinculados ao Programa, que

respondia as demandas rapidamente, em um ou  dois dias no máximo.
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Quanto  à  avaliação,  a  coordenadora  local  afirmou  que  não  houve

nenhuma forma de  avaliação,  justificado o  fato  pela ausência de uma estrutura

adequada para atendimento das questões relativas às relações internacionais na

Instituição, conforme relatado anteriormente.

Na  minuta  de  resolução  que  se  propunha  regulamentar  as  questões

referentes  ao  CsF,  e  que  não  fora  aprovada/publicada,  havia  a  previsão  de

acompanhamento desses estudantes por meio de um tutor acadêmico (docente do

quadro  permanente  da  UESB),  além da  participação  dos  colegiados,  assessoria

internacional e pró-reitorias acadêmicas nesse processo de acompanhamento; e um

capítulo dedicado  à avaliação contendo inclusive a necessidade de entrega pelo

aluno do histórico e ementas referente à graduação sanduíche cursada, além de um

relatório das atividades desenvolvidas. 

Essas  e  outras  questões  importantes  poderiam  ter  sido  melhor

conduzidas  em sendo  aprovada  a  minuta  de  resolução  em  referência,  e  nesse

momento, questiona-se o fato de não ter sido aprovado um instrumento essencial

como esse, que regulamentaria a mobilidade acadêmica, ainda que estritamente no

âmbito do Ciência sem Fronteiras. 

Entende-se a relevância de que se fosse elaborada uma resolução que

tratasse das questões de mobilidade em geral, exigência essa advinda do Conselho

Superior  da  Universidade,  quando  não  deu  aprovação  à  minuta  apresentada,

conforme  relatado  pela  Coordenação  local  do  Programa  em  entrevista,  todavia,

naquele  momento  urgia  a  necessidade  de  regulamentação  da  situação  dos

estudantes participantes do Ciência sem Fronteiras, tendo em vista que já estavam

em graduação no exterior, e ainda hoje é uma questão que urge ser resolvida, pois

quatro anos se passaram da apresentação da minuta e dos questionamentos do

Conselho em referência, e até o momento não há instrumento que regulamente a

matéria mobilidade estudantil.

Ressalta-se que a deficiência da UESB em termos de ausência de um

espaço  consolidado  que  agregue  os  programas  e  ações  referentes  à

internacionalização sob os seus diversos aspectos (de alunos, de pesquisadores, de

publicações, etc.), precisa ser elevada à sua devida importância e sanada quanto

antes seja possível, pois no atual contexto em que se insere a educação superior no

país e no mundo, têm-se uma tendência de expansão da internacionalização e de

outras formas de cooperação internacional, não sendo mais permitido às instituições
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de ensino que seja negligenciada a construção de um projeto institucional de e para

a  internacionalização,  que  implique  não  apenas  as  questões  operacionais,  mas

também o fomento às redes internacionais de pesquisa, o estímulo às parcerias com

instituições estrangeiras, dentre outros aspectos da internacionalização.
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3  OS EX-BOLSISTAS E O CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS

Este capítulo traz a análise das contribuições do Programa Ciência sem

Fronteiras para a formação dos estudantes de graduação participantes,  no âmbito

da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia –  UESB,  identificando-se  as

expectativas dos mesmos quanto ao desenvolvimento educacional e profissional

adquirido,  as principais  contribuições proporcionadas  pela  experiência durante o

período da graduação sanduíche, e analisando-se o desempenho acadêmico após o

retorno da graduação sanduíche. Reitera-se que a análise se deu priorizando-se as

transformações baseadas no momento institucionalizado da formação, no âmbito do

desenvolvimento  profissional  desses  estudantes,  ainda  que  não  se  deixe  de

considerar  a  importância  das  contribuições  advindas  da  experiência  cultural

vivenciada durante a graduação sanduíche. 

Para  tanto,  apresentamos  inicialmente  o  perfil  desses  estudantes;  as

contribuições  do  Programa  para  a  formação  destes;  e  a  avaliação  que  os  ex-

bolsistas e a coordenação local fazem sobre a experiência vivenciada com o CsF.

3.1 PERFIL DOS EX-BOLSISTAS

A respeito  da  faixa  etária  dos  egressos  do  Programa participantes  da

pesquisa, ao momento da aplicação dos questionários, estes contavam com idade

entre 24 e 27 anos. Desses, os dois que contavam com 27 anos ingressaram no

Programa quando  estavam no  oitavo  semestre  do  curso  na  UESB (em vias  de

conclusão),  enquanto  os  demais,  que  declararam  ter  entre  24  e  25  anos  se

encontravam  na  metade  do  curso  quando  foram  enviados  para  a  graduação

sanduíche. 

Quanto ao gênero dos participantes da pesquisa, quatro são do gênero

masculino e três do gênero feminino. Essa proporção quanto ao gênero da amostra

utilizada, retrata o quadro geral dos egressos do CsF no âmbito da UESB, pois, de

acordo com o controle  feito  pela  Coordenação local  do  Programa, essa variável

encontra-se equilibrada, com 20 estudantes do gênero feminino e 19 estudantes do
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gênero masculino enviados para graduação sanduíche através do Programa pela

UESB. 

Com relação ao perfil social, três dos respondentes afirmaram ter renda

familiar de até 03 salários mínimos, dois afirmaram ter renda familiar entre 03 e 05

salários mínimos e dois  afirmaram ter  de 05 a 10 salários mínimos.  Quatro dos

respondentes  afirmaram ter  concluído  o  Ensino Médio  em escola  pública  e  três

afirmaram ter concluído em escola particular. Há dessa forma a predominância de

alunos de origem de classe social de baixa a média renda, aparentemente negando

a suspeita de que se tratara de um Programa a serviço das classes mais altas, a

começar pela peneira da proficiência em língua estrangeira,  pressupondo-se que

estudantes  advindos das classes de renda mais  baixas não possuem condições

financeiras para o custeio de cursos de idiomas. 

Quanto à forma de ingresso dos mesmos no Ensino Superior, essa se deu

por meio de vestibular, sendo que um deles ingressara por meio de ação afirmativa7,

materializada  pela  cota  social,  reiterando  o  fato  de  que  estudantes  cuja  renda

familiar se classifica como baixa tiveram também a oportunidade de realizar parte

dos estudos em outros países por meio do CsF, algo bastante relevante quando

consideramos as escassas possibilidades dos mesmos passarem por esse tipo de

experiência senão por meio de programas governamentais.  

 Acerca  do  curso  de  graduação  na  Instituição  de  origem,  quatro  dos

respondentes do questionário cursam/cursaram Ciências Biológicas. Dos outros três,

um  cursou  Fisioterapia,  o  outro  cursou  Educação  Física  e  o  último  cursou

Bacharelado em Química. Cinco dos sete respondentes já concluíram a graduação:

dois  deles  atualmente  estão  cursando  pós-graduação  stricto  sensu  em nível  de

mestrado, um outro está trabalhando, um outro ainda não está inserido no mercado

de trabalho e o último não respondeu a questão. Os outros dois respondentes ainda

estão em curso da graduação, sendo que um está trabalhando, e o outro informou

que está se dedicando exclusivamente à universidade.

7 O Programa de Ações Afirmativas da UESB destina 50% das vagas de cada curso e em cada
turno  para estudantes que comprovem procedência com aprovação dos últimos sete anos de
estudos regulares em estabelecimento da Rede Pública de Ensino do Brasil,  compreendendo
parte do Ensino Fundamental, a partir da 5ª série e todo o Ensino Médio, exceto aos portadores
de diploma no Ensino Superior. Além disso, são oferecidas cotas adicionais, sendo três vagas
para cada curso de graduação e em cada turno, que poderão ser utilizadas por um dos seguintes
segmentos sociais: indígena, quilombola, e pessoas com deficiência, mediante a apresentação de
laudos antropológicos ou  certidão de registro fornecidos pela  Fundação Nacional  do Índio –
FUNAI e Fundação Cultural Palmares, ou laudo médico que ateste a sua deficiência. (Resolução
CONSEPE 37/2008).
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Sobre as Instituições para as quais foram enviados os estudantes, dois

deles realizaram a graduação sanduíche na Irlanda, em instituições distintas: um na

Sligo Institute of Technology e outro na Limerick Institute of Technology. Outros dois

realizaram na Austrália, também em instituições distintas: um na Flinders University,

e o outro na Queensland University.

Dos três  restantes,  um realizou  o  curso  na  University  of  Glasgow,  no

Reino Unido, outro na  University of West Florida, nos Estados Unidos, e o outro na

Universidad Catolica de Murcia, na Espanha.

Observa-se que cada um dos respondentes desta pesquisa realizou a

graduação sanduíche em uma Instituição distinta,  ainda que alguns tenham sido

selecionados para o mesmo país, o que se considera natural, tendo em vista que

foram abertas diversas chamadas no período de vigência do Programa para essa

modalidade, com vagas em um número considerável de Instituições de destino.

3.2 AS CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS

Ao analisar os questionários aplicados e as entrevistas realizadas com os

egressos do Programa, foram identificados diversas contribuições no que se refere à

experiência  com  o  Ciência  sem  Fronteiras,  tanto  contribuições  tangentes  ao

desenvolvimento  pessoal  e  social,  quanto  ao  desenvolvimento  acadêmico/

profissional.

Sem deixar de considerar a importância de contribuições que venham a

proporcionar  o  desenvolvimento humano e social  dos indivíduos participantes do

Programa, nesse estudo é priorizada a análise das contribuições que se referem ao

momento institucionalizado da formação. 

Trata-se de voltar os olhos às contribuições resultantes da experiência no

âmbito do desenvolvimento da graduação sanduíche, ocorrida de forma conduzida e

controlada,  com vistas  a  alcançar  uma  determinada  formação,  e  neste  caso,  a

formação  profissional,  considerando-se  os  objetivos  do  Programa  Ciência  sem

Fronteiras,  já  destacados  ao  longo  do  texto.  Uma  outra  característica  das

contribuições  analisadas  é  a  intencionalidade  de  como elas  se  desenvolvem na
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graduação sanduíche, posto que não se trata de algo espontâneo, mas há ali uma

intenção no sentido de ensinar e aprender.  

Dentre as contribuições identificadas nas falas dos estudantes, pode-se

destacar três delas que, na perspectiva destes, tiveram um maior relevo no que se

refere à formação profissional dos mesmos, quais sejam: a fluência em um idioma

estrangeiro; a experiência em laboratórios modernos possibilitando a aplicação de

conhecimentos na prática; o desenvolvimento de uma maturidade acadêmica. 

3.2.1 A FLUÊNCIA EM UM IDIOMA ESTRANGEIRO

Dentre as contribuições analisadas, a fluência em um idioma estrangeiro

foi  a mais ressaltada pelos estudantes. Esta foi  relacionada pelos mesmos como

fator  de  melhora  no  desempenho  acadêmico,  como  forma  de  aplicação  de

conhecimentos adquiridos, e destacada como principal ponto positivo no momento

de avaliação da experiência com o Programa CsF.

No que se refere ao desempenho acadêmico após retorno, cinco deles

afirmaram que tiveram sim uma melhora, e verificou-se que o domínio do idioma

aprendido durante o intercâmbio teve destaque na percepção dos egressos, pois

três deles declararam que esse foi um fator da melhora no desempenho acadêmico.

Inclusive, um deles apresentará o trabalho de conclusão do curso em inglês. 

Sobre  a  comparação  do  desempenho  com  relação  aos  colegas  não

participantes  do  Programa,  um  dos  entrevistados  afirmou  que  não  havia  ainda

pensado nisso, mas que se sente sim mais preparado e percebe alguma vantagem

em  relação  aos  colegas.  Embora  a  intenção  da  questão  feita  fora  observar

vantagens quanto  a  aquisição de competências  vinculadas aos fins  do  CsF, em

relação aos colegas não participantes, destaca-se na resposta deste e dos outros

ex-bolsistas a questão da fluência no idioma e as possibilidades proporcionadas por

esta.

Ainda sobre o aprimoramento no desempenho tendo a fluência de um

idioma estrangeiro  como fator  proporcionador,  um outro  ex-bolsistas  afirmou  em

entrevista  que,  embora  sua  média  tenha  se  mantido  a  mesma  de  antes  da

graduação sanduíche, percebera uma melhora no desempenho: 
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Assim, eu tanto aprendo, como tenho acesso a mais material agora que eu

domino o inglês. Então, o que acontece que a minha média se manteve é

que antes do intercâmbio,  meu pai  me sustentava...  Hoje  eu trabalho  e

sustento  a mim mesmo,  entendeu? Então eu faço tudo num período de

tempo menor, por isso que a média se manteve. (ENTREVISTADO 2)

Sobre a aplicação de conhecimentos adquiridos, todos os respondentes

afirmaram que há a  possibilidade de aplicação dos conhecimentos adquiridos,  e

foram dadas algumas possibilidades de aplicação.  Novamente,  nesse quesito  se

sobressai a aquisição de fluência na língua estrangeira, sendo citada por quatro dos

sete ex-bolsistas participantes desse estudo, tanto para ministrar aulas do idioma,

quanto para fins de pesquisa, como a leitura e escrita de artigos acadêmicos na

língua. 

A fluência em um idioma estrangeiro é de fato algo muito relevante para o

desenvolvimento acadêmico e profissional, tendo em vista que abre um leque de

possibilidades, pois além de facilitar o acesso a materiais bibliográficos na língua a

qual se adquiriu a fluência, possibilita a aproximação do estudante à pesquisadores,

grupos  de  pesquisa  e  programas  de  pós-graduação  estrangeiros,  sem  falar  na

aquisição  de  uma  competência  para  o  desenvolvimento  de  uma  atividade

profissional, seja dando aulas para estudantes, seja traduzindo textos.

Ressaltada a importância da contribuição ora analisada, se faz necessário

esclarecer que tal contribuição se trata de uma competência desenvolvida no âmbito

da graduação sanduíche como uma ação, meio pela qual se possibilitaria o alcance

da atividade em si,  pretendida como objetivo a ser  atingido pelo Programa CsF,

àquele o qual se caracteriza como a função social do mesmo.

No  entanto,  a  maioria  dos  estudantes  que  participaram  da  pesquisa,

acabam por elevar a fluência na língua estrangeira como um fator preponderante na

experiência  com o  Programa,  o  que  faz  com que  o  significado  social  precípuo,

intencionado pelo desenvolvimento da graduação sanduíche e que se vincula ao

incremento  científico e  tecnológico do país  sofra uma ruptura  na percepção dos

estudantes, que voltam o sentido da experiência ao desenvolvimento da ação de

aprendizagem  de  uma  língua,  ao  invés  de  tomá-la  como  meio  para  o
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desenvolvimento  da  graduação  sanduíche,  cuja  finalidade  essencial  é  o  preparo

profissional visando ampliação de conhecimentos científico-tecnológicos a agregar

ao país uma posição competitiva mais vantajosa. Ou seja, o foco, na percepção dos

egressos, ao invés de convergir para contribuições de natureza geral, alcançando a

todo  um  Estado-nação,  se  restringe  à  contribuições  subjetivas,  voltadas  ao

desenvolvimento pessoal desses indivíduos.

Sobre isso, cabe inclusive ressaltar que a própria falta de organização do

Programa contribui para que aconteça essa ruptura entre o significado do mesmo e

os  sentidos  atribuídos  pelos  estudantes  participantes.  Um  dos  ex-bolsistas

entrevistados,  ao  ser  questionado  sobre  a  percepção  do  enfoque  científico-

tecnológico do CsF, respondeu que não percebera tal enfoque e relata que não teve

muito contato com a universidade,  pois  embora tenha ficado um ano e meio no

exterior, passara um ano realizando o curso de inglês para que pudesse dominar o

idioma  antes  de  adentrar  na  universidade,  e  no  único  semestre  de  graduação

sanduíche  que  cursou,  acabou  ficando  doente  e  precisou  se  ausentar  por  um

período.

Nesse momento, a questão latente que fica é sobre a real necessidade de

deslocamento  desses  estudantes  ao  exterior,  com  custos  tão  elevados  como

argumenta  o  Ministério  da  Educação  em  nota  explicativa  sobre  a  extinção  do

Programa na modalidade graduação sanduíche. Investimentos nas estruturas locais

das instituições de ensino brasileiras voltados para o aparelhamento de cursos de

idiomas,  por  exemplo,  possibilitariam inclusive  um maior  alcance  em termos  de

número de estudantes beneficiados trazendo maiores resultados a custos menos

elevados.

3.2.2 A EXPERIÊNCIA EM LABORATÓRIOS MODERNOS

A experiência  em laboratórios  modernos  possibilitando  a  aplicação  de

conhecimentos  na  prática  também  foi  uma  contribuição  vinculada  ao

desenvolvimento  da  graduação  sanduíche  que,  de  forma  intencional  e

institucionalizada,  foi  considerada  por  alguns  ex-bolsistas  do  CsF  participantes
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desse estudo como relevante, e citada por dois deles como fator de melhoria do

desempenho acadêmico após retorno.

Essa contribuição se aproxima dos objetivos do Programa elencados nos

documentos que o regeram, tendo em vista que permite a criação de competências

no  manuseio  de  equipamentos  e  de  tecnologias  e  pode  vir  a  possibilitar  o

desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas, além de proporcionar ao

estudante a aplicação de conhecimentos adquiridos de forma prática. 

Todavia, cumpre ressaltar que a instituição de destino, ao proporcionar ao

estudante a possibilidade de aprender a manusear equipamentos de laboratórios,

está criando neste a capacidade de utilização dos mesmos, não sendo fim em si

essa ação desenvolvida. A capacidade de manuseio não significa a produção de

pesquisas que possibilite o desenvolvimento científico e tecnológico em que pese o

foco do programa de política pública analisado, ou a garantia de desenvolvimento da

formação do  estudante  nesse sentido.  Assim,  mais  uma vez,  na  percepção dos

estudantes  participantes  do  Programa  que  colaboraram  com  esse  estudo,  se

destaca como sentido atribuído à graduação sanduíche uma contribuição que se

configura como ação que vem a ser um meio para o alcance da atividade finalística

que corresponde ao significado social no desenvolvimento da graduação sanduíche

no âmbito do CsF.  

Sobre  isso,  quando  questionada  sobre  a  adequação  da  instituição

acolhedora  aos  fins  propostos  pelo  CsF,  no  que  se  refere  à  ampliação  de

conhecimentos tecnológicos e inovação, essa foi percebida por uma das ex-bolsistas

entrevistadas apenas no que se refere à utilização de laboratórios,  permitindo o

manuseio de equipamentos com os quais não tinha contato na UESB. Porém, a

mesma  não  considera  que  o  enfoque  do  intercâmbio  tenha  sido  o  de  criar

competências  tecnológicas  e,  embora  tenha  sido  uma  experiência  culturalmente

bastante enriquecedora, as aulas eram realizadas de forma similar ao que era vivido

na UESB.

Houve  contribuições...  Eu  conheci  laboratórios  diferentes,  utilizei

equipamentos que não tem aqui, na área da Biologia, mas não foi uma coisa

extremamente... Não foi a parte mais proveitosa do intercâmbio, entendeu?

Avanço  e  tecnologia,  realmente,  ficou  em  segundo  plano,  porque  as
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universidades lá são muito parecidas com as universidades daqui, as aulas

são ministradas da mesma maneira... Só se foi alguns equipamentos que eu

tive acesso. (ENTREVISTADO 1)

Observa-se a partir dessa resposta que de fato não foi trabalhado nesse

aspecto o significado social,  a razão de ser do programa CsF, sobretudo no que

tange à seleção da Instituição de destino para envio desses estudantes, inclusive em

comparação com a própria Instituição de origem.

Ressalta-se  que o  volume de recursos  aplicados para  a  execução  do

Programa  ora  analisado,  em  sendo  aplicado  para  a  criação,  ampliação  e

consolidação  de  laboratórios  no  âmbito  das  instituições  de  ensino  e  pesquisa

nacionais proporcionariam aos estudantes a possibilidade de aprender a manusear

esses  equipamentos,  com  uma  ampliação  do  universo  de  beneficiados  que  se

estenderia a toda a universidade local, além da possibilidade de dar continuidade a

pesquisas  que  viessem  a  ser  desenvolvidas  por  eles  com  a  utilização  desses

equipamentos,  pois o mesmo pertenceria à Instituição de Ensino onde cursam a

graduação.

Quando questionados sobre a forma de ver a UESB após a experiência

vivida com o CsF, os estudantes afirmaram que se trata de uma boa universidade,

com bons professores, todavia com a necessidade de melhoria na sua infraestrutura

de  laboratórios  e  maquinário.  O  que  reforça  a  questão  supramencionada  de

necessidade  de  aplicação  de  recursos  para  o  aparelhamento  dos  laboratórios,

gerando resultados provavelmente mais efetivos quanto ao que se pretendia com o

lançamento do CsF.

3.2.3 MATURIDADE ACADÊMICA

Uma  terceira  contribuição  do  Programa  CsF  para  a  formação  dos

estudantes  quanto  ao  desenvolvimento  profissional  foi  identificada  através  da

análise do material coletado. Essa se refere ao desenvolvimento de uma maturidade

acadêmica, considerada obviamente em curso, tendo em vista a necessidade de se
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ter  muito  mais  “chão  a  percorrer”  para  que  se  atinja  de  fato  uma  maturidade

acadêmica.

Essa, na perspectiva dos estudantes,  está relacionada a alguns fatores

como a facilidade em realizar trabalhos científicos, as trocas de informações com os

professores,  a  formação  de  redes  de  contatos  com  professores,  alunos  e

profissionais  da  área em outros  países,  além de perceberem que  a  experiência

possibilitou  com que  as  oportunidades  de  crescimento  acadêmico  se  tornassem

mais  fáceis  com o incremento  do currículo,  como por  exemplo,  a  ampliação  da

possibilidade de adentrar em um programa de pós-graduação.

Destaca-se  nesse  quesito  também  a  possibilidade  da  experiência  ter

proporcionado que alguns estudantes conhecessem com mais profundidade alguma

área pela qual desenvolveram afinidade. Essa situação ocorreu em dois dos casos,

e sobre isso a ex-bolsista entrevistada afirma:

Eu saí daqui... eu era da área de Botânica, trabalhava com plantas, aí eu
cheguei  lá  e  tive  a  oportunidade  de  fazer  um  estágio  em  Genética
Mitocondrial, e depois desse estágio, realmente, minha cabeça mudou, eu
comecei a me interessar pela área da Genética, e hoje eu quero seguir a
frente pela área da Genética. Então, talvez, se eu tivesse continuado minha
graduação aqui, sem essa experiência lá fora, eu estaria numa área que eu
não estaria tão feliz. (ENTREVISTADO 1)

Nos  questionários  e  entrevistas  foram  identificados  alguns  fatores

considerados como possibilidade  de aplicação de conhecimentos no que tange a

área acadêmica, como o despertar para a pesquisa científica, com a utilização de

conhecimentos  adquiridos  com  as  disciplinas  cursadas  e  com  o  estágio

desenvolvido; a disseminação de conhecimentos para outros interessados, através

de palestras, no sentido de demonstrar como se desenvolve a pesquisa científica no

exterior.

Quanto  às  expectativas  dos  egressos  do  Programa  quanto ao

desenvolvimento educacional e profissional, dois deles já estão cursando uma pós-

graduação em nível de Mestrado, e os demais demonstraram a intenção de ingresso

nesse nível de ensino ao concluir a graduação, predominantemente com vistas a dar

seguimento  à  carreira  acadêmica  e  de  pesquisa.  Isso  retrata  a  questão  da

maturidade  acadêmica  dos  mesmos,  adquirida  com a  graduação  sanduíche,  ao

despertar  o  interesse pela pesquisa científica,  o  desejo de dar  continuidade aos
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estudos de forma a agregar positivamente no seu processo de formação, dentre

outros fatores como a percepção sobre a importância de se desenvolver pesquisa

com seriedade e comprometimento.

Sobre o desenvolvimento de pesquisa com seriedade e comprometimento,

um dos pontos que merece relevo foi a dificuldade encontrada para ser aceito em

estágio, relatada por um dos estudantes que responderam o questionário. Segundo

ele, foi um desafio conquistar a confiança dos pesquisadores, que traziam um pré-

julgamento acerca dos conhecimentos dos estudantes brasileiros, tendo enviado e-

mail a diversos professores e ficando sem o retorno de muitos deles.

Ainda de acordo com o mesmo, a sua supervisora de estágio chegou a

comentar que os docentes do seu departamento tinham sempre receio de utilizar

trabalhos  brasileiros  como  referência,  devido  ao  famoso  “jeitinho  brasileiro”.  Ele

relata que a supervisora se surpreendera com a sua pontualidade e horas extras

cumpridas para que o trabalho fosse finalizado a tempo, o que, para o referido ex-

bolsista, fez com que fosse chamada a atenção para as pesquisas sérias que aqui

no  Brasil  são  produzidas,  sendo  na  sua  perspectiva  uma  das  contribuições  do

Programa Ciência sem Fronteiras.

Esse relato mostra o quanto o nosso país tem que lutar para estar entre os

mais desenvolvidos científica  e tecnologicamente,  pois  além de contar  com uma

escassez  de  recursos  destinados  para  o  desenvolvimento  de  projetos,  inclusive

tendo sofrido diversos cortes nos últimos anos, ainda se depara com o preconceito

acerca da seriedade do trabalho desenvolvido  pelos  pesquisadores nacionais.  É

possível sim, que o Ciência sem Fronteiras tenha vindo para abrir as portas para que

essa visão sobre a integridade no desenvolvimento de pesquisas brasileiras comece

a ser dirimida, embora hajam também relatos de estudantes que tenham utilizado a

oportunidade para realizar apenas um “turismo sem fronteiras”, reforçando a imagem

negativa do país.

Um outro fator relevante a ser apontado é o questionamento feito acerca

da  qualidade das instituições de destino. No objeto do Programa se previa o envio

de estudantes para instituições de excelência com a finalidade de incremento do

potencial  científico,  tecnológico  e  de  inovação  de  forma  a  contribuir  para  o

desenvolvimento do país. Todavia, uma das ex-bolsistas relata que as universidades

para as quais os alunos eram enviados nem sempre possuíam boa qualidade. Para

a  mesma,  não  faz  sentido  sair  de  uma  instituição  que  desenvolve  pesquisa  e
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extensão e ser enviado para uma outra que ofereça apenas ensino, e argumenta

que, sob a sua perspectiva, acredita que foram enviados alunos para universidades

que estavam em falência ou para países em crise, como a Espanha, para colaborar

muito mais com essas instituições do que pensando num melhor retorno a ser dado

posteriormente para o Brasil.

Um  dos  ex-bolsistas  entrevistados,  também  relatara  que  não  teve  a

oportunidade de desenvolver pesquisa na instituição acolhedora. Segundo o mesmo,

Lá eu não tive oportunidade de trabalhar com pesquisa, infelizmente eles
não  tem  esse  hábito  do  pessoal  trabalhar  com  pesquisa  durante  a
graduação...  lá  é  mais  pra  o  pessoal  da  pós-graduação,  de  mestrado,
doutorado que trabalha mesmo com pesquisa... aí uma pessoa ou outra que
geralmente se filia a um dos laboratórios acaba conseguindo trabalhar em
alguma  pesquisa,  mas  não  é  comum  durante  a  graduação.
(ENTREVISTADO 2)

Por outro lado, também houve ocorrência de relato de um dos ex-bolsistas

de que o CsF proporcionou para o mesmo uma maior  proximidade da pesquisa

científica  por  meio  do  estágio  vivenciado,  tendo  o  mesmo  conseguido  se

comprometer muito mais com o trabalho em laboratório e a responsabilidade dos

resultados  por  ele  gerado  sendo  considerado  pelo  mesmo  um ponto  crucial  na

determinação da sua vontade de se dedicar à pesquisa.

Assim,  a  oportunidade  de  participar  de  pesquisa  se  deu  caso  a  caso,

conforme  a  Instituição  de  destino  para  as  quais  os  estudantes  foram enviados,

sendo aceitável  que cada Instituição tenha a sua forma de desenvolver  os seus

cursos de graduação. Todavia, não desenvolver ou participar de pesquisas parece

ser inadequado, quando se volta a atenção para os fins do Programa e também

para a própria exigência dos órgãos gestores do mesmo de que para ter a sua

candidatura  aceita  e  selecionada,  era  necessário  que  o  estudante  tivesse  já

realizado iniciação científica e/ou tecnológica na instituição de origem.

            Dessa  forma,  questiona-se  se  de  fato  os  responsáveis  pelo

desenvolvimento do CsF tiveram o cuidado de selecionar instituições de destino que

viriam  possibilitar  o  cumprimento  dos  objetivos  propostos  pelo  programa  em

referência,  tendo  em  vista  que  não  se  consegue  desenvolvimento  científico  e

tecnológico apenas através do ensino. Sobre a alegação da ex-bolsista acerca do

envio para instituições em falência, em sendo algo comprovado, coloca-se em xeque
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a  intencionalidade  do  Programa,  ou  ainda  e  não  menos  grave,  denuncia  uma

completa falta de organização no desenvolvimento do mesmo.

                  Além dos aspectos como o despertar para a pesquisa científica e a

expectativa  de  dar  continuidade  ao  processo  formativo  através  do  curso  em

programa de pós-graduação, outros aspectos como a sensibilidade em perceber a

necessidade  de  se  realizar  pesquisa  de  forma  responsável,  com  seriedade  e

comprometimento,  além da percepção acerca da importância de que a pesquisa

científica faça parte do cotidiano acadêmico, mesmo em nível de graduação, como

descrito acima, demonstram que há sim uma maturidade acadêmica em seu curso

de  desenvolvimento,  mas  não  há  garantias  que  esse  processo  tenha  se  dado

durante a graduação sanduíche, pois inclusive, para a seleção dos estudantes a

participarem do Ciência sem Fronteiras, se considerava  o fato dos candidatos já

terem desenvolvido iniciação científica, então muitos deles já haviam passado por

esse processo antes de participar do CsF.

                 Ademais, como salientado anteriormente, há uma suposição de que os

recursos  direcionados  para  o  envio  de  estudantes  para  o  exterior  através  do

Programa ora estudado sacrificaram a expansão do Programa de Iniciação Científica

e Tecnológica de um dos órgãos participantes da gestão e execução do Ciência sem

Fronteiras,  haja  vista  o  número  de  bolsas  nas  referidas  modalidades   tenha  se

mantido estagnado no período. Ora, a iniciação científica e/ou tecnológica não seria

um caminho para dar esse pontapé inicial de maturidade acadêmica nos estudantes

de graduação? Era de fato necessário o envio desses estudantes ao exterior, o que

restringe o número de contemplados em virtude do custo, sendo que o resultado

nesse  sentido  seria  equivalente  ou  até  melhor,  tendo  em  vista  que,  conforme

constatado, houve envio de estudantes para Instituições que sequer lançavam mão

da pesquisa em nível de graduação?

3.2.4 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

            Ao analisar os questionários aplicados e as entrevistas realizadas com os

egressos do Programa, foram identificados diversas contribuições importantes no

que se refere à experiência com o Ciência sem Fronteiras, na perspectiva desses
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estudantes.

Como já exposto, algumas contribuições relacionadas à formação desses

estudantes foram destacadas pela maioria dos ex-bolsistas, como a fluência em uma

língua estrangeira, a oportunidade de ter acesso a laboratórios com equipamentos

modernos  possibilitando  a  aplicação  de  conhecimentos  na  prática  e  o

desenvolvimento de uma maturidade acadêmica. 

           Essas três contribuições, na perspectiva dos estudantes que participaram

desse  estudo,  propiciaram  tanto  o  seu  desenvolvimento  acadêmico  quanto

profissional, na medida em que abrangem diversos fatores, dentre eles a melhoria

do  desempenho  acadêmico  e  a  possibilidade  de  aplicação  dos  conhecimentos

adquiridos durante a experiência proporcionada pelo Programa, a partir do contato

com novos métodos de ensino, do contato com conhecimentos mais avançados que

no Brasil e do contato com profissionais da sua área de outro país.

Outras  formas  de  aplicação  dos  conhecimentos  adquiridos,  além  das

relacionadas à língua estrangeira e às práticas em laboratórios, e que se vinculam à

formação  profissional  dos  ex-bolsistas  também  foram  encontradas  em  algumas

respostas, como as relacionadas a conhecimentos na área em que foi desenvolvida

a graduação sanduíche, quais sejam: a aplicação do conhecimento adquirido para

as  áreas  de  biologia,  saúde  e  na  indústria;  aplicação  de  conhecimentos  para

desenvolvimento com o trabalho do esporte nas aulas de educação física; a vivência

do  sistema  de  saúde  de  outro  país,  gerando  conhecimentos  que  permitam

selecionar a técnica que julgue mais adequada para aplicação, comparando-se a

utilizada no país ou a observada no exterior.  

      Outras  contribuições,  que  estão  mais  relacionadas  ao  desenvolvimento

pessoal e social dos estudantes também foram atribuídas por estes à experiência

com o Programa Ciência sem Fronteiras, como o contato com outras culturas, a

possibilidade  de  vivenciar  um  estilo  de  vida  diferente,  a  aquisição  de  novas

amizades e a transformação como pessoa. Essas contribuições possibilitaram aos

ex-bolsistas a  ampliação de suas perspectivas,  sobretudo sob a forma de ver  o

Brasil  e  a  UESB, a partir  da comparação com as realidades sociais,  culturais  e

acadêmicas encontradas no país e na instituição que os acolheram. 

 Esse  fator,  esperadamente  impactara  principalmente  no  período  de

readaptação, com o retorno desses estudantes,  sendo considerado um processo

não tão fácil e nem imediato.
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Apenas um dos estudantes considerou o retorno muito bom, pois pudera

matar  as  saudades  dos  colegas  e  professores,  contudo,  salientou  que  a  UESB

pouco aproveitou os conhecimentos e experiências dos estudantes que participaram

do Programa, não existindo espaços em que os mesmos pudessem compartilhar a

experiência  com outros  estudantes,  com vistas a  contribuir  com os mesmos,  no

sentido de influenciá-los a ampliar as suas buscas por conhecimentos.

De fato, como já foi demonstrado nesse trabalho, não houve qualquer tipo

de  acompanhamento  desses  estudantes  nem  qualquer  forma  de  avaliação  dos

mesmos por parte da UESB.

Foram encontradas  nas  respostas  sobre  como os  ex-bolsistas  viam o

Brasil após retorno da graduação sanduíche, afirmações que retratam a visão dos

mesmos acerca da política no país, o substantivando-o de corrupto, injusto, atrasado

especialmente na forma de conduzir  seu processo educacional,  além de possuir

uma sobrecarga fiscal e uma má distribuição dos seus recursos.

Houve  afirmações  que  destacaram  também  a  visão  sobre  a  posição

atrasada do país em termos de ciência e tecnologia, outras que destacaram outros

fatores como a violência urbana e a desonestidade do povo brasileiro no geral, e o

excesso de burocracia e serviços públicos de má qualidade.

                Também houve afirmações positivas acerca da maneira de ver o país

após  o  retorno,  como  a  empatia  do  povo  brasileiro,  a  existência  de  boas

universidades, um belo lugar.

            Sobre a forma de ver a UESB após a experiência vivida com o CsF, os

estudantes afirmaram que se trata de uma boa universidade, com bons professores,

todavia  com a  necessidade  de  melhoria  na  sua  infraestrutura  de  laboratórios  e

maquinário, conforme descrito anteriormente.

            Um dos ex-bolsistas em entrevista relatou que ao retornar à UESB, sentiu

dificuldade no que se refere à matrícula no semestre que iria iniciar, conseguindo

cursar apenas duas disciplinas, o que acabou atrasando um pouco mais o curso, em

conjunto com o não aproveitamento de estudos.

                Essa dificuldade do não aproveitamento de estudos, juntamente com a

burocracia no processo de matrícula,  com prazos e requisitos, volta a submergir

como  ponto  negativo  na  perspectiva  dos  ex-bolsistas.  Concordamos  que  as

questões  burocráticas  são  necessárias,  no  sentido  de  se  estabelecerem prazos,

requisitos  e  documentos,  porém,  esses estudantes  se  encontravam em situação
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peculiar,  sob  o  aval  da  própria  Instituição  para  tanto,  se  fazendo  necessárias

medidas de exceções,  que poderiam estar  regulamentadas com a aprovação da

resolução já citada nesse trabalho.

         Sobre  como  se  dava  a  graduação  sanduíche,  em  comparação  com  a

graduação desenvolvida  na UESB,  um dos ex-bolsistas  entrevistado relatou  que

sentiu bastante a diferença, tanto na quantidade de equipamentos quanto na forma

como as aulas eram lecionadas. De acordo com o mesmo, as aulas eram divididas

em três categorias: as lectures que eram as aulas normais, assim como lecionadas

na  UESB;  os  tutoriais  que  agrupavam  as  turmas  em  um  auditório  grande  e

geralmente eram passados os conteúdos para a aula prática do dia seguinte; e as

aulas práticas,  desenvolvendo o que era transmitido nos tutoriais.  O referido ex-

bolsista relata que diversas vezes ficou uma hora a mais depois das aulas para

aprender a mexer nos equipamentos, por vezes bastante complexos.

Esse  estudante,  ainda  quando  perguntado  se  considerava  a  instituição

onde  realizou  a  graduação  sanduíche  uma  instituição  de  excelência,  afirmou

positivamente,  acrescentando  que  se  trata  da  segunda  melhor  universidade  da

Austrália na sua área.

Em outro caso, conforme relato de um segundo ex-bolsista, não foi sentida

diferença alguma entre a forma em que era desenvolvida a graduação na instituição

de origem e na instituição acolhedora.

Sobre  isso,  ao  que  parece,  houve  sim  instituições  de  qualidade,  com

laboratórios equipados e boas metodologias de ensino, mas também houve aquelas

que  não  puderam  contribuir  tanto  no  que  tange  aos  objetivos  propostos  pelo

Programa, sem prejuízo de outros tipos de contribuição que uma experiência como

essa, sem dúvida, agrega à vida desses estudantes.

Inegavelmente a experiência com o Ciência sem Fronteiras apresentou

contribuições que possibilitaram o  desenvolvimento  dos estudantes  participantes,

todavia não se identificou nas respostas dos participantes, tanto nos questionários

aplicados,  quanto  nas entrevistas  realizadas,  a  percepção  de que a  experiência

trouxera a efetivação das finalidades já destacadas nesse texto, a saber: consolidar,

expandir  e  internacionalizar  a  ciência,  tecnologia,  inovação  e  competitividade

brasileira, por meio do intercâmbio de alunos de graduação e pós-graduação
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Diante  disso,  questiona-se  se,  de  fato,  o  Programa  Ciência  sem

Fronteiras conseguiu atingir ao seu principal objetivo proposto, que é o de inserção

no país em um ambiente mundial competitivo através da ampliação e consolidação

da ciência, tecnologia e inovação, ou se, em concreto, acabou por realizar apenas

um intercâmbio comum, com trocas culturais e o aprendizado de uma nova língua,

que são ganhos relevantes, porém, fogem ao significado precípuo do CsF. 

Ressalta-se  ainda  que  esse  desvio  de  foco  quanto  aos  objetivos  do

programa demonstra a falta de articulação entre o que se pretendia alcançar com o

programa e  o  que  de  fato  se  desenvolveu,  sem priorizar,  ao  menos  nos  casos

estudados, o que de primordial fosse necessário para o seu alcance, partindo-se de

diversos fatores identificados, como a seleção das instituições de destino a contribuir

de  forma  mais  efetiva  com  os  objetivos  do  programa,  a  descentralização  da

intermediação da graduação sanduíche para as instituições de origem possibilitando

o estreitamento das relações entre as instituições estas e as instituições acolhedoras

proporcionando a criação de redes de cooperação internacional, um controle mais

efetivo  das  atividades  acadêmicas  desenvolvidas  pelos  estudantes  participantes,

tendo  em  vista  que  se  controlava  apenas  a  frequência  dos  mesmos,  tendo-se

definido  um  número  de  tolerância  quantos  às  faltas  nas  aulas  da  graduação

sanduíche.

Os  próprios  estudantes  que  participaram  da  pesquisa  demonstram

insatisfação quanto à falta de controle e acompanhamento do desenvolvimento da

graduação  sanduíche,  inclusive  quanto  à  manutenção/melhoria  do  rendimento

escolar, fator esse considerado no momento apenas da seleção. Isso permitiu que

acontecesse as situações de “turismo sem fronteiras”, termo utilizado por eles para

configurar  os  casos em que estudantes  nada  mais  fizeram do  que  aproveitar  a

estadia  no  país  estrangeiro  para  realizar  um turismo de  fato,  em detrimento  do

desenvolvimento da graduação sanduíche. 

Tomando-se por base os dados obtidos e considerando-se a realidade da

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, lócus dessa pesquisa, verifica-se que

um  dos  fatores  que  pode  ter  levado  à  opção  pela  centralização  da  gestão  do

Programa por parte dos órgãos aos quais o mesmo se vincula, sobretudo no que se

refere ao contato com as instituições acolhedoras, e que pode ter dado lugar a todos

esses problemas identificados, tenha sua origem no fato de que não exista ainda

nas instituições nacionais a consolidação de um projeto de internacionalização, que
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abranja  todas  as  questões  relacionadas  a  esse  processo  inerente  ao

desenvolvimento das instituições de ensino e pesquisa. 

Dessa forma, o sucesso de programas nesse sentido,  que prevejam a

internacionalização  como  mecanismo  de  incremento  científico,  tecnológico  e  de

inovação, imprescinde o amadurecimento das instituições, que tenham por natureza

a função de produção de conhecimentos, quanto à matéria internacionalização no

sentido  mais  amplo,  que  abarque  desde  a  produção  acadêmica  até  o  envio  de

estudantes e pesquisadores para o exterior, e para isso, essas instituições precisam,

dando  a  devida  urgência,  abrir  espaços  de  debate  para  a  comunidade  que  a

estabelecem e dar início à construção deste projeto, sob pena de continuarmos a

testemunhar a utilização de recursos públicos para a criação de programas com

objetivos legitimamente formulados, porém sem as condições de sucesso quanto

aos seus propósitos.

3.3 AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Ao avaliar a experiência acadêmica proporcionada pelo Programa, cinco

dos ex-bolsistas afirmaram ter sido ótima, e dois afirmaram ter sido boa.  Sobre o

aprendizado adquirido, seis avaliaram como ótimo e um como bom.

Como pontos positivos atribuídos pelos estudantes ao Programa estão as

diversas  contribuições  proporcionadas  pela  experiência,  sejam  as  vinculadas  à

formação  profissional,  sejam  as  incorporadas  a  partir  das  vivências  no  país

estrangeiro, conforme já relacionado neste capítulo.  

     Como ponto negativo, se evidencia a impossibilidade de aproveitamento

das disciplinas  cursadas,  sendo essa questão  apontada por  três  dos  quatro  ex-

bolsistas como fator negativo. Também foram elencados como pontos negativos: a

distância da família por um período longo; o contato com os órgãos responsáveis

pelo CsF dificultado e moroso; atraso no pagamento das bolsas, comprometendo o

orçamento; falta de organização do Programa; inexistência de controle acadêmico

dos  estudantes;  dificuldade  de  adaptação  no  início  da  graduação  sanduíche;

dificuldade  de  conquistar  a  confiança  dos professores  estrangeiros.  Um dos ex-

bolsistas respondeu que não houveram pontos negativos.
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     Na interpretação da Coordenação local do Programa, no que concerne à

perspectiva das contribuições para o estudante participante, a experiência com o

Ciência  sem Fronteiras  foi  avaliada  positivamente,  não  só  no  que  se  refere  ao

conhecimento  adquirido,  mas também o contato  com professores  de Instituições

internacionais,  abrindo  portas  para  uma  pós-graduação  no  exterior.  A  mesma

ressalta ainda a oportunidade que foi dada a estudantes de classe social de baixa

renda de participar de uma experiência como essa no exterior, o que provavelmente

não ocorreria se não fosse a iniciativa do Programa.

O impacto que teve na formação dos nossos alunos, o conhecimento que
ele trouxe pra “cá”, o contato também que eles conseguiram fazer com os
professores do exterior, convites que eles receberam para fazer uma pós-
graduação, já com uma orientação certa [...] e acho que o conhecimento é
tudo  né,  essa  oportunidade ímpar  que  esses  alunos  tiveram [...]  tinham
alunos de classe baixa mesmo, que tiveram a oportunidade de fazer uma
disciplina, numa Universidade do exterior... quando a gente poderia pensar
nisso,  “né”?  Acho  que  foi  bom por  isso.  (COORDENAÇÃO  LOCAL DO
PROGRAMA)

Sobre a avaliação do Programa na perspectiva das contribuições para a

UESB,  a  Coordenação  local  argumenta  que  financeiramente  foi  positivo  para  a

Instituição,  que  não  precisou  arcar  com  nenhum  recurso  para  a  ida  dos  seus

estudantes  para  o  intercâmbio,  tendo  em  vista  que  até  as  passagens  eram

custeadas pela CAPES e pelo CNPq. Outro fator destacado como ponto positivo

pela coordenação local foi a influência que os alunos egressos do Programa podem

exercer sobre os outros estudantes na sala de aula. Ademais, a referida servidora

atribui ao Programa uma maior aproximação da UESB com outros países e com

outras Instituições, abrindo portas para a adequação da Instituição à globalização,

muito embora este estudo já tenha constatado que, com a centralização da gestão e

execução do Programa nas mãos dos órgãos CAPES e CNPq, não restara qualquer

forma de contato da instituição de origem com a instituição de destino.

O impacto não é direto né, ele é indireto, então é como eu já falei, tem a
questão do conhecimento e dessa formação desses alunos, ao voltar pra
Instituição, pra sala de aula, de certa forma ele vai influenciar também os
seus alunos... a mentalidade muda... tem um aluno mesmo que quer voltar,
até  a  morar  na  Austrália,  ele  teve  uma  experiência  maravilhosa  na
Austrália...e a gente percebe é por conhecimento mesmo... E pra Instituição
a gente percebe assim, como a globalização veio, abriu portas, aproximou
mais de outros países, de outras instituições... e a gente também tentando
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se  adequar  a  essa  globalização.  (COORDENAÇÃO  LOCAL  DO
PROGRAMA)

De um modo geral, o Programa pode ser avaliado positivamente a partir

dos  dados  obtidos,  no  que  concerne  às  contribuições  já  elencadas,  a  saber:  a

aquisição da fluência em uma segunda língua, a aplicação dos conhecimentos na

prática vivenciada no intercâmbio,  o  amadurecimento  dos estudantes em termos

acadêmicos, a abertura de oportunidades acadêmicas,  além do contato com outras

culturas, fatores esses que permitiram um desenvolvimento tanto profissional quanto

pessoal dos egressos do Programa. 

Embora  o  Programa  tenha  garantido  às  instituições  brasileiras

participantes o mínimo de internacionalização na âmbito da graduação, sem custos

para   estas,  o  que  por  si  já  é  avaliado  por  esse  estudo  como  uma  relevante

contribuição  quando  se  considera  a  importância  da  internacionalização  no  atual

contexto global, não foi identificada uma efetiva contribuição para a Instituição de

origem quanto ao desenvolvimento de redes de cooperação internacional, tendo em

vista  que  restou  apenas  a  esta  o  papel  homologador  de  inscrições,  nada  mais

havendo à instituição participar. A contribuição restada nesse sentido restringe-se ao

fato de ter estudantes a ela vinculados em instituições de outros países.

Também  não  foram  identificadas  contribuições  no  que  se  refere  à

consolidação,  expansão  e  internacionalização  da  ciência,  tecnologia,  inovação  e

competitividade brasileira, a que se propõe o Ciência sem Fronteiras.

Dessa forma, observa-se que o Programa tenha trazido sim contribuições

para a formação dos estudantes que participaram deste, seja no foro pessoal, seja

no  foro  acadêmico,  no  entanto,  ao  retomar  a  Teoria  da  Atividade  proposta  por

Leontiev (s/d), adotada como perspectiva de análise nesse trabalho, percebe-se que

o significado social do Programa, o propósito pelo qual os estudantes tenham sido

enviados para a realização da graduação sanduíche, tenha se perdido durante o seu

desenvolvimento,  tendo  sido  atribuído  pelos  estudantes  outros  sentidos  para  a

graduação sanduíche vivenciada por eles, que não os que embasaram a criação da

política e do Programa em questão. 

Dessa forma, as condições de formação, aqui relacionadas ao processo

desenvolvido  de  forma  institucional  e  intencional,  não  foram  capazes  de  gerar
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transformações  no  sentido  pessoal  dos  estudantes  de  forma  a  coincidir  com  o

significado social do Ciência sem Fronteiras.

Observa-se por exemplo, uma maior notoriedade à aquisição da fluência

em uma língua estrangeira como uma das maiores contribuições do CsF na visão da

maioria dos ex-bolsistas que fizeram parte da amostra desse estudo, em detrimento

de  praticamente  nenhuma  percepção  por  parte  dos  mesmos  do  enfoque  no

incremento  do  potencial  científico,  tecnológico  e  de  inovação  pregados  pelos

documentos que constituem o CsF.

Não se trata de considerar as contribuições trazidas pelo Programa CsF

inválidas ou menos importantes, haja vista que a questão da aquisição de fluência

em outro  idioma  de  fato  abre  muitas  possibilidades  de  crescimento  para  esses

jovens,  inclusive  academicamente.  Assim  também  consideramos  a  questão  do

amadurecimento  acadêmico  em  processo  desencadeado  pelo  CsF,  e  ainda  o

enriquecimento cultural a partir do contato e convivência com outros povos, outros

costumes e culturas. Tudo isso é relevante aos olhos desse estudo,  no entanto,

essas contribuições parecem muito mais tocantes ao desenvolvimento individual do

que ao desenvolvimento geral do país, como pregaram os documentos do CsF e o

próprio projeto político de internacionalização.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo realizado demonstra que o Programa Ciência sem Fronteiras,

no que tange ao nível de graduação ora analisado, trouxe diversas contribuições na

formação dos estudantes que participaram do mesmo no que tange à  formação

considerada  institucional  e  intencional  quanto  ao  desenvolvimento  profissional

desses estudantes. 

Dessas contribuições, foram destacadas três delas: 

a  fluência  em  uma  língua  estrangeira,  que  embora  seja  resultado

esperado  em  modalidade  comum  de  intercâmbio  estudantil,  contribuiu  para  o

desenvolvimento  dos  mesmos  enquanto  pesquisadores,  ao  permitir  a  leitura  e

escrita em outro idioma, ampliando as suas  perspectivas; 

a  possibilidade  de  aprender  de  forma  aplicada  também foi  destacada

como fator importante para o impacto da formação dos mesmos, pois o contato com

os laboratórios e equipamentos de outras instituições permitiu com que os mesmos

pudessem  se  sentir  mais  próximos  de  como  fazer  uso,  na  prática,  dos

conhecimentos adquiridos durante o curso. Essa informação também pode indicar

certa  deficiência tecnológica da Instituição de origem em termos de estrutura de

laboratórios para o desenvolvimento da atividade de ensino;

a terceira contribuição diz respeito ao  amadurecimento destes em termos

acadêmicos, despertando o interesse para a pesquisa científica e o interesse para a

continuidade da formação através da pós-graduação, manifestado por todos os ex-

bolsistas que ainda não estavam em curso nesse nível de ensino. 

Ademais,  o  Ciência  sem  Fronteiras  traz  outras  contribuições  para  o

desenvolvimento  dos  seus  participantes  como  pessoa,  como  a  incorporação  de

novas culturas  e  novas formas de ver  o  mundo.  Por  outro  lado,  quanto  ao seu

principal objetivo, que é a inserção do país no ambiente mundial competitivo através

da ampliação e consolidação da ciência, tecnologia e inovação, o Programa talvez

não  tenha  dado  conta  do  seu  cumprimento,  tendo  em vista  que  os  estudantes

respondentes  desta  pesquisa  não  tenham  percebido  o  enfoque  do  intercâmbio

nesses termos, enfatizando outros tipos de contribuições.

Retomando a Teoria da Atividade de Leontiev (s/d), foi observado que, o

significado  social  do  Programa  sofre  uma  ruptura  no  decorrer  do  seu
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desenvolvimento  a  partir  do  que  se  pode  abstrair  dos  sentidos  atribuídos  pelos

estudantes  participantes,  quando  para  estes,  primordialmente  tenha  havido

contribuições subjetivas de foro individual, não aparecendo a percepção por parte

dos mesmos do sentido objetivo de forma a contemplar as finalidades do Programa.

Nesse momento, voltamos a dar relevo ao fato de que na UESB há uma

necessidade  de  que  se  construa  com  a  maior  brevidade  possível  um  projeto

institucional  voltado de e para a internacionalização, no qual  seja abrangida não

somente a questão estrutural, mas também política e de normatização, haja vista o

atual contexto mundial já abordado em capítulo apropriado. 

Além disso,  para  que Programas como esse sejam bem sucedidos,  é

necessário de que se amadureça a questão em todas as instâncias envolvidas no

processo, desde as responsáveis por pensar e executar as políticas concernentes,

até as Instituições  envolvidas, sejam universidades ou centros de pesquisa. Essa

falta de amadurecimento e de preparo para a internacionalização da instituição de

origem,  e  que  pode  retratar  a  realidade  das  instituições  de  ensino  e  pesquisa

nacionais em geral, pode ter sido o fator preponderante para que se concentrasse

tanto as decisões quanto o desenvolvimento das atribuições mais complexas nos

órgãos aos quais o Programa se vinculou.

De fato, a dificuldade dos estudantes quanto à fluência de uma língua

estrangeira já demonstra que não há uma preparação básica dos estudantes de uma

instituição  para  o  processo  de  internacionalização,  que  é  algo  inerente  às

instituições de ensino superior. Muito mais o programa teria a contribuir no que se

refere ao desenvolvimento da graduação sanduíche se o estudante já tivesse sido

preparado para ela quanto ao desenvolvimento de uma segunda língua, ampliando

inclusive a possibilidade de participação em oportunidades como essa em países de

outras línguas que não o inglês, escolha da maioria dos estudantes da UESB.

Outro  fator  relevante,  é  o  diagnóstico  que  se  faz  quanto  à  real

necessidade  da  existência  das  bolsas  de  graduação  sanduíche  quanto  ao

atingimento  dos  fins  do  Programa,  quando observados os  seus resultados  e  os

gastos  para  a  manutenção  dessa  modalidade,  quando  parece  não  haver  uma

preparação  das  instituições  e  dos  estudantes  para  tanto.  O  aparelhamento  de

laboratórios  com equipamentos e  materiais  modernos das instituições de origem

poderiam  trazer  mais  resultados  em  termos  de  pesquisas  que  desenvolvessem

ciência, tecnologia e inovação, tendo em vista que os estudantes que participaram
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do Ciência sem Fronteiras consideraram a equivalência entre a instituição de origem

e a acolhedora em termos de qualidade de ensino, inclusive havendo instituições

que nem ao menos desenvolvem pesquisa no nível de graduação.

A própria  aquisição de fluência em língua estrangeira poderia  ter  sido

proporcionada pela estrutura da instituição de origem, em sendo aplicados recursos

para a consolidação de cursos de idiomas disponíveis para os estudantes.

Quanto à maturidade acadêmica, esta poderia ter sido trabalhada com

uma  maior  efetividade  com  a  ampliação  do  programa  de  iniciação  científica  e

tecnológica,  possibilitando  a  participação  desses  estudantes  em  projetos

desenvolvidos por docentes qualificados da própria instituição de origem, projetos

esses que se aproximam da busca de solução das demandas locais, regionais e

também  de  alcance  muito  mais  amplo,  proporcionando  a  consolidação  do

desenvolvimento regional e nacional.

Sobre isso, conforme já afirmado nesse trabalho, há a suposição de que

os custos com o Ciência sem Fronteiras sejam responsáveis pela estagnação do

programa de iniciação científica (IC) financiado pelo CNPq, pois o número de bolsas

concedidas para as instituições em geral tenha se mantido estagnado pelo período

de  vigência  do  Ciência  sem Fronteiras,  assunto  que  deixamos  para  que  outras

pesquisas possam dar conta.  

A criação de políticas e programas voltados para os fins propostos pelo

CsF é uma iniciativa necessária do Estado, observando-se o contexto global ao qual

vivenciamos,  mas  antes  disso,  é  indispensável  que  haja  uma  preparação  das

instâncias envolvidas para a obtenção de resultados mais exitosos.

Quanto  ao  cumprimento  do  seu  papel  enquanto  ferramenta  para  a

cooperação internacional, quando retomado o conceito apresentado por Rosa (2009,

p.04),  que  aborda  além  da  concessão  de  bolsas  a  formalização  de  trabalhos

conjuntos entre pesquisadores,  estudantes e docentes,  voltados para a pesquisa

científica  ou  para  a  modernização  institucional  de  universidades  e  centros  de

pesquisa, verifica-se que o Programa pode ter deixado a desejar. Isto porque, no

que se refere à transferência e utilização de conhecimentos para a criação de novos

conhecimentos,  não  foi  identificado  nenhum  esforço  em  que  se  pese  a  troca

interinstitucional ou entre pesquisadores da UESB. Desta forma, poderia se dizer

que  a  noção  de  cooperação  internacional  não  foi  plenamente  desenvolvida  na

implementação do Programa, resultando na ausência de qualquer característica que
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o distinga de um intercâmbio comum, a não ser a seleção centrada em estudantes

de áreas prioritariamente tecnológicas.

O Ciência sem Fronteiras, embora tenha-se identificado uma ruptura entre

o seu significado objetivo e o sentido atribuído pelos estudantes participantes, pode

ser  considerado como um importante Programa para a história  do país,  seja  no

volume  de  bolsas  concedidas,  seja  na  relevante  contribuição  para  o

desenvolvimento dos estudantes participantes, observando-se inclusive que alguns

deles já estão inseridos numa pós-graduação,  fato  que se tornara mais possível

após  terem  participado  da  graduação  sanduíche,  seja  ainda  garantindo  às

instituições de origem que desenvolvam o mínimo de internacionalização no âmbito

da  graduação.  Os  ex-bolsistas  participantes  consideraram,  predominantemente,

como  uma  ótima  experiência,  e  apresentaram  uma  nova  visão  de  mundo

proporcionada por esta. Além disso, entre eles, foram identificados estudantes com

renda familiar com até três salários mínimos, o que traduz-se em oportunidade aos

menos favorecidos de participar de uma experiência como essa, possibilitando para

os  mesmos  um  crescimento  e  desenvolvimento  acadêmico  e  pessoal  que

provavelmente não teria sido possível em outras circunstâncias.
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APÊNDICES

APÊNDICE A - Roteiro de entrevista Coordenação do CsF.

Nome:

Cargo/função:

Trabalha na instituição ha quanto tempo?

Qual a sua formação? (Graduação e Pós-graduação)

Quais as suas atribuições com relação ao programa CsF?

O CsF na UESB

1) Como se deu o processo de implantação do CsF na uesb?

2) No site do programa é apontado um quantitativo de 41 estudantes de graduação
que  tiveram  bolsa  implementada  pelo  programa  na  modalidade  graduação
sanduíche, porem na planilha de controle do programa, fornecida pela coordenação
de inovação da UESB, constam 39. O que houve com os outros 2 participantes não
contabilizados?

3) Que contrapartida (s) era (m) exigida (s) da UESB com relação ao CsF?

4) Como foi realizada a seleção dos estudantes?

5)  Quais  as  facilidades  e  dificuldades  encontradas  na  implementação  e
desenvolvimento do CsF?

6) Como o CsF se insere na política de internacionalização (relações internacionais)
da Universidade?

7)  Muito  se  ouviu  falar  sobre  as  dificuldades  com  relação  à  língua  estrangeira
exigida nos editais. Que ações foram desenvolvidas pela UESB para lidar com esse
problema?

8) Como se deu a relação entre a uesb e as instituições de destino dos estudantes?

Sobre os egressos do programa

09) Qual o tipo de acompanhamento aos discentes foi realizado pela Uesb durante o
intercâmbio?

10) Apos o retorno dos estudantes como se deu sua adequação curricular ao curso?

11) Quais os tipos de aproveitamento de estudos/disciplinas realizados pela uesb?
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Avaliação do Programa

12) Que tipo de avaliação do programa foi realizado por parte da Instituição?

13)  Na sua opinião,  qual  o  impacto  do programa na formação dos egressos do
programa?

14) Qual o impacto do programa para a Instituição?

15)  Como coordenadora  de inovação,  responsável  pelas  bolsas de iniciação em
desenvolvimento  tecnológico  e  inovação,  também  voltadas  para  estudantes  de
graduação, que tipo de comparações você consegue visualizar entre a formação do
estudante  do  CsF  e  o  bolsista  envolvido  na  política  de  desenvolvimento
tecnológico/científico da UESB?
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APÊNDICE B - Roteiro de entrevista aluno ex-bolsista CsF. 

1- A partir da análise do seu questionário, verificamos que a graduação sanduíche

no exterior foi uma experiência muito enriquecedora, culturalmente falando, mas o

objetivo principal do Programa Ciências sem Fronteiras foi de inserção do país no

ambiente mundial competitivo, através do avanço em ciência, tecnologia e inovação.

Assim, como você identifica na sua experiência com o Programa, a ampliação de

conhecimentos tecnológicos capazes de gerar avanços para o país?  

2- Você se interessou em especial por alguma área específica a partir do que foi

vivenciado no intercâmbio?

3-  Embora  a  média  no  histórico  tenha  se  mantido  equivalente  em  relação  ao

desempenho anterior, como você avalia o seu desempenho acadêmico ao retornar

do intercâmbio? 

4-  Você  consegue  identificar  algum  diferencial  entre  o  seu  desempenho  nas

disciplinas após retorno do intercâmbio e o dos seus colegas que não participaram

do Programa?

5- Como você avalia o impacto das práticas formativas vivenciadas no intercâmbio? 

6-  Você  tem  intenção  de  permanecer  no  Brasil  e  aplicar  profissionalmente  os

conhecimentos adquiridos durante o intercâmbio?

7- Através da análise do seu histórico escolar, percebe-se que ao retornar, você se

matriculou em dez disciplinas, quando anteriormente costumava matricular-se entre

seis a oito disciplinas. Por que motivo? 
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APÊNDICE C - Questionário modelo utilizado com os pesquisados.

Prezado (a),

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa

intitulada  O  impacto  do  Programa  Ciência  sem  Fronteiras  como  política  de

internacionalização na formação do estudante de graduação,  conduzida por  Ana

Carolina de Souza Doria.

Este estudo tem por objetivo analisar o impacto da  política de intercâmbio

estudantil na formação do estudante a partir do programa Ciência sem Fronteiras na

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB.

Você  foi  selecionado(a)  por  ter  participado  do  Programa  Ciência  sem

Fronteiras na modalidade graduação sanduíche, através da UESB. Sua participação

não é obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir de participar e retirar

seu  consentimento.  Sua  recusa,  desistência  ou  retirada  de  consentimento  não

acarretará prejuízo. A participação nesse estudo não será remunerada nem implicará

em  gastos  aos  participantes.  Caso  hajam  eventuais  despesas  de  participação

(passagem, por exemplo), estas podem ser custeadas ou ressarcidas pela pesquisa.

Sua  participação  nesta  pesquisa  consistirá  em responder  o  formulário  em

anexo,  contendo  questões  fechadas  e  abertas,  concernentes  ao  intercâmbio,  as

experiências vivenciadas e suas contribuições para a sua formação.  Além disso,

será  analisado  o  histórico  escolar,  referente  à  graduação,  para  verificação  do

desempenho acadêmico pós retorno do intercâmbio.

Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão

divulgados em nível individual, visando assegurar o sigilo de sua participação.  

O  pesquisador  responsável  se  comprometeu  a  tornar  públicos  nos  meios

acadêmicos e científicos os resultados obtidos de forma consolidada sem qualquer

identificação de indivíduos participantes. 

Caso  você  concorde  em  participar  desta  pesquisa,  assine  ao  final  deste

documento, que possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador

responsável.  Seguem  os  telefones  e  o  endereço  institucional  do  pesquisador

responsável onde você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação

nele, agora ou a qualquer momento. 
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Contatos do pesquisador responsável: 

Ana Carolina de Souza Doria (Mestranda do Programa de Pós-Graduação em

Educação – PPGED/UESB)

Endereço postal: (omitido) 

E-mail: (omitido)

Telefone pessoal: (omitido) 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na

pesquisa, e que concordo em participar. 

[local], ____ de _________________ de _____.

Assinatura do(a) participante: ________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) [imprescindível]

mailto:caroldoria12@gmail.com
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Questionário
1 DADOS PESSOAIS
1.1 Nome

1.2 Idade

1.3 Renda familiar:
( ) até 03 salários mínimos
( ) de 03 a 05 salários mínimos
( ) de 05 a 10 salários mínimos
( ) mais de 10 salários mínimos
1.4 Gênero
( ) masculino
( ) feminino
1.5 Em que tipo de Instituição realizou o Ensino Médio?
( ) escola pública
( ) escola privada
1.6 Realizou algum curso de língua estrangeira antes do ingresso na graduação?
( ) sim     ( ) não
Se sim, que língua estrangeira? 
___________________________________
1.7 Qual a forma de ingresso na graduação?
( ) Vestibular
( ) Sisu
1.8 Ingressou na Instituição por meio de ações afirmativas?
( ) Sim  ( ) Não
Se sim, que tipo de ação afirmativa?
( ) cota social    ( ) cota racial        ( ) outra
1.9 Qual a sua situação ocupacional no momento?
( ) dedicação exclusiva à Universidade
( ) cursando a graduação e trabalhando
( ) já concluiu o curso, mas ainda não está inserido(a) no mercado de trabalho
( ) já concluiu o curso e está trabalhando
( ) Outra 

2 PROGRAMA CIÊNCIAS SEM FRONTEIRA 
2.1 Que curso de graduação realiza/realizou quando foi selecionado para o 
Programa CsF?

2.2 Quando foi selecionado pelo Programa Ciência sem Fronteiras, quantos 
semestres da graduação já havia cursado?

2.3 Qual foi o país e a Instituição que realizou a graduação sanduíche através do 
Programa CsF?

2.4 Houve algum tipo de parceria entre a Instituição em que realizou o Intercâmbio e 
a UESB? Se sim, que tipo de parcerias?

2.5 Qual o valor da bolsa recebida?
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2.6 Qual o valor dos demais auxílios recebidos?

2.7 Quando você retornou, houve a convalidação dos créditos cursados na 
graduação sanduíche?

3 O CsF E A FORMACAO

3.1 Quando você retornou, percebeu uma melhora no desempenho acadêmico?

3.2 Houve mudanças ou transformações na sua forma de ver o mundo foram 
percebidas depois do intercâmbio? 
( ) sim ( ) não
Se sim, quais são elas?

3.3 Na sua perspectiva, há a possibilidade de aplicação dos conhecimentos 
adquiridos no intercâmbio? De que forma?

4 AVALIACAO DO CsF
4.1 Como você avalia o aprendizado adquirido no intercâmbio?
( ) ótimo
( ) bom
( ) regular
( ) ruim
( ) não houve
4.2 Como você avalia a sua experiência acadêmica na Instituição onde realizou o 
intercâmbio?
( ) ótima
( ) boa 
( ) regular
( ) ruim

4.3 Que pontos considera como positivos nessa experiência?

4.4 Que pontos considera como negativos nessa experiência?

4.5 Quais as suas perspectivas para o futuro?

4.6 Como você avalia a UESB após o retorno do intercâmbio?

4.7 Como você vê o Brasil hoje?

5 Deixe algum relato ou comentário acerca da experiência vivida através do 
CsF.
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ANEXOS

ANEXO I - ACORDO DE ADESÃO 
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ANEXO II - MINUTA DE RESOLUÇÃO CONSEPE Nº  _____/2013

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB
Recredenciada pelo Decreto Estadual nº 9.996, de 02.05.2006

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CONSEPE 

MINUTA DE RESOLUÇÃO CONSEPE Nº  _____/2013

Dispõe sobre a Mobilidade Discente na
UESB e regulamenta os procedimentos de
registro, assistência, acompanhamento,
avaliação e validação dessa atividade no
âmbito do Programa Ciência sem Fronteiras.

O Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão –  CONSEPE, no uso de
suas atribuições, de acordo com a Lei Estadual nº 7.176/97, publicada no D.O.E de 11 de
setembro de 1997, combinada com o Artigo 8º do Decreto Estadual nº 7.329/98 publicado
no D.O.E de 08 de maio de 1998 - Regulamento da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia - UESB, considerando  Decreto  Federal  nº  7642/2011 –  que  institui  o  Programa
Ciência sem Fronteiras,

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar a regulamentação do Programa de Mobilidade Estudantil dos Cursos
de Graduação da UESB para Instituições Estrangeiras no âmbito do Programa Ciência sem
Fronteiras.

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Vitória da Conquista, Sala de Reuniões do CONSEPE, ____de julho de 2013.

Paulo Roberto Pinto Santos
PRESIDENTE DO CONSEPE 
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CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º –  Fica instituído o regulamento das atividades de Mobilidade Estudantil da
UESB no âmbito do Programa Ciência sem Fronteiras, que deverá abranger os estudantes
regulares que partem para realizar atividades acadêmicas em outra Instituição de Ensino
Superior estrangeira, aqui denominada IES.

Parágrafo Único – Entende-se por Mobilidade Estudantil a permissão dada ao aluno de
cursos de graduação, regularmente matriculado na UESB, para cursar componentes
curriculares em Instituição de Ensino Superior, Centro de Pesquisa ou congêneres
estrangeiros.

Artigo 2º – Autorizar o afastamento de alunos, devidamente matriculados nos Cursos de
Graduação da UESB, para participar de Programa de Mobilidade Estudantil no âmbito do
Programa Ciência  sem Fronteiras,  financiado e normatizado pela  CAPES e CNPq,  bem
como regulamentar (aproveitar, convalidar e equivaler) os estudos realizados.

CAPÍTULO II
DA MOBILIDADE DISCENTE

Artigo 3º – O Programa de Mobilidade Estudantil em epígrafe deverá ser  mantido e
coordenado pela Assessoria de Relações Internacionais – (ARI) conjuntamente com a Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação  (PPG), em  articulação  com  a  Pró-Reitoria  de
Graduação (PROGRAD), e tem por finalidade:

I – Oferecer oportunidade de estudo a discentes brasileiros em universidades de excelência,
bem  como  oferecer  a  possibilidade  de  estágio  programado  de  pesquisa  ou  inovação
tecnológica com acompanhamento;
II  –  Permitir  a  atualização  de  conhecimentos  em  grades  curriculares  diferenciadas,
possibilitando  o  acesso  de  estudantes  brasileiros  a  instituições  de  elevado  padrão  de
qualidade,  visando complementar  sua formação técnico-científica em áreas prioritárias e
estratégicas para o desenvolvimento do Brasil;
III  – Complementar a formação de estudantes brasileiros,  dando-lhes a oportunidade de
vivenciar  experiências  educacionais  voltadas  para  a  qualidade,  o  empreendedorismo,  a
competitividade e inovação;
IV - Estimular iniciativas de internacionalização das universidades brasileiras;
V  -  Possibilitar  a  formação  com  qualidade  de  uma  força  de  trabalho  técnico-científica
altamente especializada.

CAPÍTULO III
DAS NORMAS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE MOBILIDADE

Artigo 4º – Para participar do Programa de Mobilidade, o estudante terá que atender aos
seguintes requisitos:
I – Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UESB;
II –  Ter integralizado, com aproveitamento, pelo menos 20% (vinte por cento) da carga
horária do curso, no semestre em que realizará o intercâmbio;
III – Não ter concluído mais de 80% da carga horária total do curso de graduação;
IV –  Apresentar desempenho acadêmico atestado pelo Curriculum Lattes e Histórico
Escolar, segundo critérios definidos pela Assessoria Internacional (ARI) e Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação, e divulgados em Editais, consultados o Colegiado do Curso de
Graduação e/ou Comitê de Iniciação Científica, de Graduação ou congêneres;
V –  Apresentar no seu plano de trabalho a relação de no mínimo três componentes
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curriculares na Instituição anfitriã; 
VI –  Ter solicitação de Mobilidade Estudantil apreciada pelo Colegiado do Curso de
Graduação e, quando for o caso, pelo(s) Comitê(s) de Iniciação Científica, de Graduação ou
congêneres, acompanhada de Plano de Estudos a ser desenvolvido pelo candidato,
entregues no ato da inscrição.

Parágrafo Único – Excepcionalmente, a depender da natureza do componente curricular,
e com base em parecer circunstanciado do Colegiado do Curso, poderão ser cursados
menos de três componentes na Instituição anfitriã.

Artigo 5º – O Colegiado do Curso de Graduação deve  indicar um Tutor Acadêmico,
professor do quadro permanente da UESB,  que ficará responsável pelo acompanhamento
da realização das atividades previstas no Plano de Estudos e aprovação de eventuais
alterações.

Parágrafo Único – As eventuais alterações aceitas pelo Tutor Acadêmico no Plano de
Estudos serão submetidas para ciência do Colegiado do Curso de Graduação e
encaminhada à Assessoria Internacional para compor processo, que deverá  dar
conhecimento às respectivas Pró-Reitorias Acadêmicas.

Artigo 6º – Em caso de diferença entre os calendários acadêmicos da UESB e da
Instituição anfitriã, o aluno poderá requerer uma antecipação das avaliações dos
componentes curriculares em curso, desde que comprove frequência de, no mínimo, 75%
da carga horária do componente.

Parágrafo Primeiro –  Caberá à Assessoria Internacional encaminhar o cronograma de
Mobilidade do estudante ao Colegiado.

Parágrafo Segundo – Deverá o Colegiado encaminhar a solicitação de antecipação da
avaliação do(s) componente(s) solicitado(s) pelo estudante ao(s) respectivo(s) docente(s).

Parágrafo Terceiro –  O(s) docente(s) do(s) componente(s) curricular(es) cursado(s) pelo
estudante deverá(ão) encaminhar a frequência e a(s) nota(s) da avaliação, incluindo a final,
obedecendo o calendário da Assessoria Internacional.

CAPÍTULO IV
DA DURAÇÃO

Artigo 7º – A participação do estudante no Programa de Mobilidade, de que trata esta
Resolução, terá a duração de dois semestres  letivos  e  consecutivos, podendo ser
prorrogado, uma única vez, por mais um semestre, após avaliação e deferimento da
Assessoria Internacional e do Colegiado do Curso de Graduação, e quando for o caso, do
Comitê de Iniciação Científica, de Graduação ou congêneres.

Artigo 8º – Após o pedido de afastamento ser devidamente autorizado, o Colegiado do
Curso de Graduação e a Secretaria de Cursos do seu respectivo campus, garantirão o
registro acadêmico do estudante na categoria “Estudante em Mobilidade Estudantil”, no
semestre de realização da Mobilidade.

Parágrafo Primeiro – Durante o afastamento, o estudante terá a sua vaga assegurada no
curso de origem, devendo o período de afastamento, em caso de aproveitamento de estudo,
ser computado na contagem do tempo máximo disponível para a integralização do
respectivo currículo pleno.

Parágrafo Segundo – A Secretaria de Cursos emitirá, por solicitação do discente, uma
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declaração de vínculo com a UESB para atender finalidades específicas durante seu
afastamento no país.

CAPÍTULO V
DA AVALIAÇÃO

Artigo 9º – Após o retorno, o estudante deverá solicitar à Secretaria de Cursos o
aproveitamento dos componentes curriculares cursados durante o período de Mobilidade
Estudantil, e entregar à Assessoria Internacional os seguintes documentos:

I –  Histórico ou Registro Escolar fornecido pela Instituição anfitriã carimbados e assinados
pelo órgão competente;
II – Ementas e conteúdos curriculares cursados, com respectiva carga horária;
III – Relatório das atividades desenvolvidas.

Artigo 10 – Após solicitação do estudante, a Secretaria de Cursos deverá encaminhar à
Assessoria Internacional para compor  o processo  inicial do aluno, e verificação se a
documentação está de acordo com as normas vigentes. A Assessoria Internacional
encaminhará o processo com pedido de aproveitamento ao Colegiado do Curso de
Graduação.

Parágrafo Único – Nos casos  em que a  Mobilidade  tenha  ocorrido  em Instituições  de
Língua  não  Portuguesa,  os  documentos  emitidos  pela  Instituição  anfitriã  deverão  ser
traduzidos.

Artigo 11 – Após análise e apreciação pelo Colegiado do Curso de Graduação, o
processo será encaminhado à Secretaria de Cursos para registro no Histórico Escolar do
solicitante.

Parágrafo Único – Os componentes curriculares, que não possuírem equivalência com o
Currículo do Curso vigente, poderão ser aproveitados, desde que atendidas às disposições
apontadas  em  resoluções  específicas  e/ou  instruções  normativas.  (PEDIRAM  PARA
EXCLUIR ESTE PARÁGRAFO)

Artigo 12 – O registro acadêmico dos componentes curriculares cursados com
aproveitamento deverá ser incluído no Histórico Escolar do estudante, no período letivo
correspondente ao período quando foi realizada a Mobilidade Estudantil.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 13 – Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Vitória da Conquista, ____ de julho de 2013.

Paulo Roberto Pinto Santos
Reitor da UESB

Presidente do CONSEPE 


