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RESUMO EXPANDIDO
JUSTIFICATIVA: A internacionalização da educação superior no Brasil, impulsionada pela
globalização e pelo modelo emergente de governança das políticas educacionais, ganhou
ampla dimensão a partir da criação do Programa Ciência sem Fronteiras (CsF) em 2011, e
abriu espaço para o fortalecimento de parcerias com países desenvolvidos
economicamente, a exemplo do Canadá. Nos cinco anos de existência do Programa, o
Canadá ultrapassou parceiros tradicionais como França e Alemanha e assumiu a terceira
posição na distribuição geral das mais de 101 mil bolsas distribuídas para estudantes de
graduação e pós-graduação, ficando com um total de 7.311 bolsas, atrás apenas dos
Estados Unidos (27.821 bolsas) e do Reino Unido (10.740 bolsas). Este artigo analisa, em
perspectiva comparada, as experiências de mobilidade acadêmica de estudantes do Distrito
Federal participantes do Programa Ciência sem Fronteiras em universidades canadenses.
DESENHO/METODOLOGIA/ABORDAGEM: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que
utiliza como método a educação comparada (cf. BRAY, 2015; WATKINS e AALST, 2015),
com intuito de identificar semelhanças e diferenças nas experiências de mobilidade
acadêmica de estudantes do Distrito Federal que realizaram intercâmbio em universidades
canadenses. Os dados foram obtidos a partir da análise de documentos e acordos voltados
para as parcerias entre Brasil e Canadá no âmbito do Programa Ciência sem Fronteiras e de
um questionário com questões abertas e fechadas enviado para 204 estudantes que
receberam bolsas de graduação-sanduíche cadastrados no portal do Programa, obtendo-se
um total de 45 respondentes. A pesquisa é subsidiada pelo seguinte referencial teórico:
Lima e Contel (2011), Chaves (2015), Santos, Guimarães-Iosif e Shultz (2015) e
Guimarães-Iosif et all (2016).
ACHADOS: Os resultados identificaram um perfil predominante de estudantes jovens, do
sexo feminino, autodeclarados brancos, de classe média, oriundos de escola básica privada
e atualmente vinculados a uma instituição de educação superior pública. Os estudantes de
graduação do Distrito Federal justificaram a escolha do Canadá para realizar o intercâmbio
pelos seguintes motivos: educação de qualidade, características geopolíticas do país, menor
exigência em relação ao domínio de um dos idiomas oficiais do país, referência na área de
conhecimento e indicação de um docente da instituição brasileira de origem. A análise
comparada das experiências de mobilidade acadêmica dos estudantes de graduação
indicou as condições de infraestrutura e a organização de processos formativos que
promovem a autonomia do estudante como principais diferenças entre as universidades
brasileiras e canadenses. Os estudantes apontaram a formação qualificada dos docentes
como aspecto semelhante entre as universidades dos dois países. Para o aperfeiçoamento

da política de internacionalização brasileira, os estudantes sugerem que os órgãos
responsáveis no Brasil revejam as várias etapas e critérios da política em termos de
planejamento, financiamento, implantação e avaliação dos seus resultados.
LIMITES DA PESQUISA/IMPLICAÇÕES (se aplicável): A pesquisa realizada centrou-se
no contexto do Distrito Federal e teve como sujeitos os estudantes de graduação que
participaram do Programa Ciência sem Fronteiras. Sugere-se, para estudos futuros, que a
análise comparada seja realizada entre estudantes de graduação de diferentes
universidades, situadas em diferentes unidades federativas. Um estudo comparado de
abrangência nacional poderá contribuir no processo de aprimoramento das políticas
educacionais que estabelecem parceria entre Brasil e Canadá e na gestão do Programa
Ciência sem Fronteiras.
IMPLICAÇÕES PRÁTICAS (se aplicável): Os resultados do estudo podem contribuir para
as seguintes implicações práticas em termos de políticas educacionais de
internacionalização: investimento em ações formativas para estudantes de graduação para o
domínio da língua inglesa, aprimoramento do processo de articulação entre estudante e
instituição de origem brasileiros e instituição de destino no Canadá, aproveitamento das
experiências e conhecimentos adquiridos no processo de intercâmbio nas universidades
brasileiras, e criação de redes e parcerias entre projetos e grupos de pesquisa das
universidades brasileiras e canadenses.
IMPLICAÇÕES SOCIAIS (se aplicável): O estudo oferece contribuições para a comunidade
acadêmica (gestores, professores e estudantes), e para os atores e as agências de fomento
responsáveis pela elaboração, implementação e avaliação de políticas de
internacionalização da educação superior. A perspectiva dos sujeitos da política pode
orientar processos de aprimoramento das redes de parcerias acadêmicas e de
aprendizagem entre Brasil e Canadá, expandidas e aprofundadas desde a criação do
Programa Ciência sem Fronteiras.
O QUE É ORIGINAL/VALOR DO ARTIGO (se aplicável): O artigo contribui para refletir
sobre o panorama atual dos processos de internacionalização da educação superior no
Brasil e os desafios no que diz respeito ao processo de mobilidade acadêmica, diante de um
contexto internacional altamente competitivo e em transformação. O aspecto inovador
refere-se ao tratamento específico do contexto do Distrito Federal, sede das agências de
fomento que subsidiam financeiramente a mobilidade acadêmica de estudantes da
graduação e pós-graduação.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Superior. Internacionalização. Programa Ciência sem
Fronteiras. Mobilidade Acadêmica. Brasil e Canadá.
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