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Resumo: Este estudo tem por objetivo apontar o impacto da mobilidade acadêmica 

internacional de graduação no processo de internacionalização de uma Instituição de Ensino 

Superior com a implantação do Programa Ciência sem Fronteiras/CsF e após o seu término. O 

estudo foi realizado pelo Grupo de Estudos sobre Universidades/GEU, pertencente à REDE 

GEU, e pelo Grupo de Estudos da Internacionalização na Educação Superior/GEIES da 

Universidade Federal de Santa Maria/UFSM, no período de 2013-2017, abordando a 

internacionalização da Educação Superior e a sua busca por estratégias por meio das 

cooperações internacionais, sejam elas convênios, redes universitárias ou programas de 

incentivo à mobilidade acadêmica internacional e discutindo, ainda, o Programa CsF e 

Programa Institucional de Internacionalização – Capes-PrInt, EDITAL nº. 41, lançado no ano 

de 2017, apontando similaridades e diferenças. Realizou-se um estudo de caso, do tipo 

exploratório, com abordagem qualitativa e quantitativa. Primeiramente analisando as áreas e 

os cursos dos beneficiários do Programa CsF; em seguida, identificando os discentes em 

mobilidade por ano, por semestre e por curso, por meio do Sistema de Informações para o 

Ensino (SIE) e analisando o número de mobilidades ocorridas no período citado. Os dados 

apontam que no período de 2013-2015, realizaram mobilidade acadêmica internacional, 1.573 

alunos, com pico no ano de 2014, o qual teve 705 alunos em mobilidade. Assim, como em 

2017, as mobilidades reduziram em 60 % após o término da modalidade de graduação 

sanduíche CsF. Espera-se contribuir com conhecimento em torno da realidade da mobilidade 

acadêmica internacional, por meio do CsF e o seu impacto gerado no processo de 

internacionalização das IFES. 
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Introdução 

 

Este artigo decorre de um estudo de caso exploratório, realizado na Universidade 

Federal de Santa Maria/UFSM, Instituição Federal de Educação Superior, Autarquia Especial 

vinculada ao Ministério da Educação. A UFSM está localizada no interior do Rio Grande do 

Sul e foi criada pela Lei n. 3.834- C, de 14 de dezembro de 1960. Está constituída por doze 

Unidades Universitárias, duas Unidades de Ensino Técnico e Tecnológico e uma Unidade de 
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Educação Básica, sendo que as unidades universitárias estão distribuídas, além do campus 

sede em Santa Maria, em quatro campus nas cidades de Palmeira das Missões, Frederico 

Westphalen, Cachoeira do Sul e um espaço multidisciplinar em Silveira Martins. Atualmente, 

a universidade tem 25.944 alunos de ensino médio tecnológico, graduação e pós-graduação, 

inseridos na oferta de 267 cursos.  

A pesquisa teve por objetivo apontar o impacto da mobilidade acadêmica internacional 

de graduação no processo de internacionalização de uma Instituição de Ensino Superior com a 

implantação do Programa Ciência sem Fronteiras/CsF e após o seu término. Pretendia-se, com 

este estudo, contribuir com conhecimento em torno da realidade da mobilidade acadêmica 

internacional, por meio do impacto gerado no processo de internacionalização das IFES. 

A investigação envolveu um levantamento junto ao Sistema de Informações para o 

Ensino (SIE) onde são inseridos e cadastrados todos os alunos da UFSM. Primeiro, 

analisando as áreas, os cursos e os países dos beneficiários do Programa Ciência sem 

Fronteiras. Segundo, identificando os alunos em mobilidade por ano, semestre e por curso, 

verificando o número de mobilidades no período de 2013-2017.  Por fim, apontando e 

analisando os resultados coletados. 

Como fundamentação teórica para abordagem acadêmica, o estudo aborda a 

Internacionalização da Educação Superior, as Cooperações internacionais, Programa Ciência 

sem Fronteiras/CsF e o Programa Institucional de Internacionalização – CAPES-Print- Edital 

n. º 041. 

 

Fundamentação teórico-conceitual 

 

Internacionalização da educação superior 

 

Muitos autores buscam definir a Internacionalização da Educação Superior, seja 

definindo-a como um processo amplo construído pelas universidades, seja definindo-a como 

estratégia da globalização. Para Morosini (2006, p. 115), a internacionalização da Educação 

Superior:  

 

[...] é um conceito complexo, com uma diversidade de termos relacionados 
apresentando diversas fases de desenvolvimento. São citadas: a) dimensão 

internacional – presente no século XX, que caracterizava por ser uma fase incidental 

mais do que organizada; b) educação internacional: atividade organizada prevalente 

nos Estados Unidos, entre a segunda guerra mundial e o término da guerra fria, 

preferentemente por razões políticas e de segurança nacional; e c) 

internacionalização da Educação Superior, posterior à guerra fria e com 

características de um processo estratégico ligado à globalização e à regionalização 

das sociedades e seu impacto na educação superior. 



 

 

Para este estudo, utilizou-se a temática da internacionalização como um processo 

construído pelas IES. Para Stallivieri (2004), a temática da internacionalização e seu processo 

estão presentes desde a Idade Média, com a criação das primeiras escolas europeias. A 

formação dessas escolas, chamadas universitas, contava com professores e estudantes de 

diferentes regiões e países, apresentando, em sua constituição, comunidades internacionais, 

que se reuniam em busca de conhecimento. 

O processo de internacionalização da Educação Superior recebe influências do mundo 

inteiro, como se pode observar na Declaração de Bologna, objetivando uma educação superior 

coerente, compatível e atrativa para estudantes europeus e de outros países (BATISTA, 2009), 

impactando no cenário mundial da Educação Superior.  Também da década de 70, em que 

foram estabelecidos programas nacionais com a finalidade de apoiar atividades de pesquisa 

para estudantes de pós-graduação no exterior, especialmente projetos de pesquisa conjunta 

(LAUS; MOROSINI, 2005). 

Afere-se que o processo de internacionalização da Educação Superior é uma realidade 

premente. Em particular, a dimensão internacional dos sistemas do Ensino Superior está 

aprofundando-se cada dia mais, tornando-se um lugar estratégico e central de políticas 

educativas institucionais e provocando, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de políticas e 

programáticas mais sólidas e eficientes nas Instituições de Ensino Superior (IES). O mundo 

globaliza-se, ou seja, internacionaliza-se a cada dia que passa, e o ensino superior é parte 

fundamental desse processo. A internacionalização, assim, é de extrema importância para as 

IES, não só pela busca por tornarem-se centros de excelência, como, também, pela sua própria 

inserção na comunidade internacional.  

A internacionalização está provando ser uma ferramenta útil para ajudar as instituições 

a fixar pontos de referência e sair com soluções inovadoras em relação à gerência, a academia 

e à investigação. Esta segue sendo outra forma em que a internacionalização pode ajudar a 

fortalecer a qualidade das instituições de educação superior e as funções primordiais do 

ensino, da aprendizagem e do serviço (KNIGHT, 2004). 

Nesta busca crescente por políticas de internacionalização, destaca-se o Programa 

Ciência sem Fronteiras, criado pelo Governo Federal, através do Decreto nº 7462, de 13 de 

dezembro de 2011, e desenvolvido pela CAPES/ Ministério da Educação (MEC) e pelo 

CNPq/Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).  Segundo este Decreto: 

 

O Programa Ciência sem Fronteiras busca propiciar a formação e capacitação de 

pessoas com elevada qualificação em universidades, instituições de educação 

profissional e tecnológica, e centros de pesquisa estrangeiros de excelência, além de 

atrair para o Brasil jovens talentos e pesquisadores estrangeiros de elevada 



 

qualificação, em áreas de conhecimento definidas como prioritárias (BRASIL, 

2012). 

 

O Programa CsF
4
 atendeu às expectativas do sistema de qualificação e de 

internacionalização das IES. Sua abrangência envolveu a graduação sanduíche, o doutorado 

pleno, o doutorado sanduíche, o pós-doutorado, o estágio sênior para pesquisadores e o 

treinamento para pesquisadores, especialistas e técnicos, todos realizados no exterior. 

Os benefícios da graduação sanduíche no CsF eram: Mensalidade de bolsa; Auxílio-

Instalação; Auxílio material didático; Passagens aéreas; e, Seguro Saúde. Este fomento do 

programa impulsionou, notadamente, a busca por mobilidade no exterior em todas as 

instituições de ensino superior. 

Neste sentido, uma forte razão para a internacionalização das IES, conforme o 

entendimento aqui adotado é a de proporcionar uma diversidade de conceitos, ideologias e 

culturas, fortalecendo o ensino, a pesquisa e a extensão, contribuindo com sua qualificação e 

ampliando a produção de conhecimento e sua difusão na comunidade internacional. Trata-se 

de uma questão de sobrevivência, no sentido de que é necessário internacionalizar para que 

seja possível competir em níveis de igualdade com as melhores IES nacionais e estrangeiras 

(STALLIVEIRI, 2003). 

No caso da UFSM, além do Programa Ciência sem Fronteiras que alavancou a 

mobilidade acadêmica internacional por meio da graduação sanduíche, podemos destacar, 

ainda, a mobilidade da Associação das Universidades do Grupo Montevidéu (AUGM), o 

Programa Brasil-México (BRAMEX), do Programa de Intercâmbio de Estudantes Brasil-

Colômbia (BRACOL) e do Grupo Coimbra das Universidades Brasileiras (GCUB). 

Atualmente, após o encerramento em 2015, do CsF para a mobilidade de graduação, a 

UFSM participou e foi selecionada no Programa de Institucional de Internacionalização da 

CAPES, Edital 041/2017. Este edital visou à seleção de Projetos Institucionais de 

Internacionalização de Instituições de Ensino Superior ou de Institutos de Pesquisa que 

tivessem ao menos quatro Programas de Programas de Pós-Graduação recomendados pela na 

avalição trienal de 2013 e na quadrienal de 2017.  

Os objetivos do Capes-PrInt são:  
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I- Fomentar a construção, a implementação e a consolidação de planos 

estratégicos de internacionalização das instituições contempladas nas áreas do 

conhecimento por elas priorizadas;5 

II- Estimular a formação de redes de pesquisas internacionais com vistas a 

aprimorar a qualidade da produção acadêmica vinculadas à pós-graduação; 

III- Ampliar as ações de apoio à internacionalização na pós-graduação das 

instituições contempladas; 

IV-  Promover a mobilidade de docentes e discentes, com ênfase em 

doutorandos, pós- doutorandos e docentes para o exterior e do exterior para o brasil, 
vinculados a programas de pós-graduação stricto sensu com cooperação 

internacional; 

V- Fomentar a transformação das instituições participantes em um ambiente 

internacional; 

VI-  Integrar outras ações de fomento da Capes ao esforço de 

internacionalização. 

 

Na análise dos dois programas, o CsF e o Capes-PrInt, pode-se afirmar que o primeiro 

estava, prioritariamente, voltado para a mobilidade acadêmica internacional de graduação 

sanduíche; e, o segundo está priorizando o planejamento e a institucionalização da 

internacionalização nas instituições de ensino superior, além de buscar ações que propiciem a 

o fortalecimento da internacionalização voltadas à Pós-Graduação. Quanto aos benefícios, o 

Capes-PrInt fomentará o seguinte: auxílios para missões de trabalho no exterior; recursos para 

manutenção de projetos; bolsas no exterior
6
, corroborando com seu objetivo promover e 

fortalecer a internacionalização institucionalmente. 

 

Cooperação internacional - redes acadêmicas 

 

Para o desenvolvimento da Internacionalização, as IFES buscam como estratégias as 

Cooperações Internacionais, almejando o seu fortalecimento, trocas de experiências e a 

difusão de conhecimentos.  

Para Stallivieri (2003, p. 48): 

 

As universidades se veem quase que obrigadas a buscar a cooperação que esse é o 

caminho através do qual elas obterão o apoio necessário para o desenvolvimento do 

ensino, da pesquisa e da extensão. Encontra nos programas de cooperação 

internacional um incremento de competência no desenvolvimento de sua missão 

social. 
 

Uma das tendências atuais dentro da Cooperação Internacional são as Redes 

Universitárias. No Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), uma das redes universitárias que 
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se destaca, é a Associação das Universidades do Grupo de Montevidéu (AUGM), uma 

organização civil, não governamental, sem fins lucrativos, fundada em Montevidéu, Uruguai, 

em 1991, tendo como um dos seus objetivos contribuir para o fortalecimento e consolidação 

de uma massa crítica de recursos humanos de alto nível, aproveitando as vantagens 

cooperativas que oferecem as capacidades instaladas na região (VELA, 2005).  

Atualmente, é composta por 36 universidades, sendo 13 IES Argentinas, 02 IES 

Bolivianas, 13 IES Brasileiras, 04 IES Chilenas, 03 IES Paraguaias e 01 IES Uruguaia. Nesta 

Rede Universitária, são desenvolvidas várias ações, como: 

 Programa de Intercâmbio Escala Estudantil de Graduação e de Pós-Graduação, sendo 

realizados intercâmbios de estudantes de graduação e de pós-graduação entre as 

Universidades integrantes;  

 Programa Escala Docente, onde os docentes realizam estadias curtas entre estas 

Universidades;  

 Programa Escala de Gestores e Administradores, promovendo a mobilidade e 

intercâmbio de gestores e administradores, entre as Universidades Membro do Grupo;  

 Seminário Universidade-Sociedade-Estado, tendo por objetivo vincular, na troca de 

ideias, os acadêmicos com os representantes do Estado e os diferentes atores da 

sociedade;  

 Escolas de Verão-Inverno da AUGM, em que são promovidos  cursos de curta 

duração, entre 30 e 60 horas, em que uma temática de interesse é abordada e estes 

estudos são realizados, preferencialmente, em períodos de recessão das atividades 

curriculares das instituições;  

 Comitês Acadêmicos e Núcleos Disciplinários, que são grupos de pesquisas 

compostos por representantes de cada Universidade membro;  

 Jornadas de Jovens Pesquisadores, evento em que as Universidades apresentam seus 

trabalhos de pesquisas; e, além de outras atividades desenvolvidas. (AUGM, 2018). 

Todas as mobilidades executadas pela AUGM possuem aporte financeiro, facilitando e 

estimulando a participação dos discentes de graduação. 

Os Programas de Cooperação Acadêmica Internacional, entre outros objetivos, visam 

proporcionar a consolidação e o fortalecimento dos sistemas de graduação do Brasil com 

outros países, bem como, a qualificação de recursos humanos por meio da mobilidade 

acadêmica. Neste sentido, alguns programas são evidenciados, também com o aporte 

financeiro, como o BRAMEX, que é um Acordo de Cooperação Acadêmica firmada entre o 

GCUB e a Associação Nacional de Universidades e Instituições de Educação Superior da 

República do México (ANUIES), que visam o intercâmbio de estudantes do Brasil e México 

(GCUB, 2013); e, como, o Programa BRACOL, intercâmbio de Estudantes Brasil/Colômbia, 

promovido pela Associação Colombiana de Universidades (ASCUN), o Grupo Coimbra de 

Universidades Brasileiras (GCUB),  tendo como atividades relevantes, a possibilidade de 



 

expansão das redes de pesquisa e acadêmicas, fomentando, ainda, a troca e intercambio de 

conhecimentos.  

 Destaca-se, ainda, o Programa de Ensino de Graduação - PEC G – Parceria do 

Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Educação e IES. Este programa de 

estudantes-convênio de graduação oferece oportunidade de formação superior a cidadãos de 

países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordos educacionais e culturais. 

Desenvolvido pelos Ministérios das Relações Exteriores e da Educação, em parceria com 

universidades públicas federais, estaduais e particulares, o PEC G seleciona estrangeiros, com 

o ensino médio completo, para realizar estudos de graduação no Brasil. (BRASIL, 2013). 

 

Metodologia 

 

A estratégia metodológica adotada para os procedimentos de recolha de dados  foi o 

levantamento no Sistema de Informações para o Ensino que, de acordo com Gil (1991), 

caracteriza-se como a solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca 

do problema estudado. No intuito de atender aos objetivos da pesquisa, realizou-se uma 

pesquisa descritiva que, de acordo com Silva e Menezes (2005) visa descrever as 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis. 

 A forma de abordagem do problema de pesquisa caracteriza-se por utilizar a 

combinação de métodos quantitativos e qualitativos de coleta e análise de dados. Minayo e 

Sanches (1993) argumentam que o método de pesquisa qualitativo tende a ser utilizado com o 

objetivo de possiblitar ao pesquisador a compreensão acerca de determinado fenômeno, o qual 

se pretende investigar a sua complexidade interna.  

Ainda, Sampieri, Collado e Lúcio (2006) destacam que a pesquisa qualitativa 

aprofunda a riqueza interpretativa, a contextualização do ambiente, os detalhes e as 

experiências únicas. A pesquisa quantitativa é também utilizada para o estudo de grandes 

aglomerados de dados e de conjuntos demográficos, tendo maior aplicabilidade no 

levantamento do perfil de determinada população bem como identificar o grau de 

conhecimetno e opiniões como hábitos e comportamento da mesma (MINAYO E SANCHES, 

1993). No entendimento de Goldenberger (1997) e Creswell (2008) a combinação de métodos 

quantitativos e qualitativos proporciona uma maior amplitude de análise. 

Os sujeitos pesquisados foram os alunos participantes do intercâmbio internacional de 

Convênios Específicos (Bilateriais), AUGM, Bramex, Bracol, Pec G e, prioritariamento,  do 

Ciência sem Fronteiras da UFSM no período de 2013 a 2017. 



 

O levantamento dos dados no Sistema de Informações para o Ensino (SIE) foi 

realizado, nos meses de junho a julho de 2017 e a população estudada compreende os alunos 

participantes do CsF e dos convêncios no período de 2013 e 2017.  

 

Resultados 

 

De acordo com os dados mais recentes da Unesco Institute for Statistics (UIS), pelo 

menos, 3,6 milhões de estudantes em 2010, foram matriculados no ensino superior no 

estrangeiro, contra 2 milhões no ano 2000. A mobilidade acadêmica internacional reflete a 

rápida expansão das matrículas no ensino superior no mundo, crescendo 78% em uma década.  

Com relação aos acordos bilaterais com instituições estrangeiras, a UFSM possui 138 

convênios internacionais distribuídos em 32 países: 08 países no continente Europeu, 05 

países na África, 06 países na América do Sul, 03 países da América do Norte, 02 países na 

América Central, 01 país na Oceania e 01 país no continente Asiático. Estes convênios 

bilaterais não possuem aporte financeiro e, sim, a isenção das taxas acadêmicas com as 

instituições estrangeiras parceiras.   

Um dado interessante nestas mobilidades executadas por meio dos convênios 

bilaterais distingue-se a procura por países europeus, destacando-se Espanha e Portugal. 

Para realizar o levantamento dos discentes em mobilidade, bem como os cursos se 

utilizou o método estatístico descritivo, por meio da distribuição de frequências e cálculo das 

médias, modo sugerido por Dancey e Reidy (2006). Para fazer os cálculos das médias, optou-

se pela utilização do software Excel versão 2007 devido à praticidade e domínio da 

ferramenta.  

As características da amostra participante do estudo encontram-se na Tabela 1, 

demonstrando, a seguir, as mobilidades ocorridas no período de 2013 a 2017, por semestre, na 

UFSM, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELA 1 – Número de alunos em mobilidade – 2013/2017 

Ano/Início Período/Início Nº de alunos % 

2013 1. Semestre 151 8,29 

2013 2. Semestre 265 14,55 

2014 1. Semestre 321 17,62 

2014 2. Semestre 384 21,08 

2015 1. Semestre 284 15,60 

2015 2. Semestre 171 9,39 

2016 1. Semestre 96 5,27 

2016 2. Semestre 48 2,63 

2017 1. Semestre 53 2,91 

2017 2. Semestre 48 2,63 

Total ................................... 1.821 100 

Fonte: DELLA MÉA (2018). 

 

Na tabela 2, foram apresentados os cursos com maior número em mobilidade por 

curso de graduação. Os dados apresentados revelam que o maior número de mobilidade 

ocorreu no ano de 2014, cerca de 710 alunos realizaram sua mobilidade acadêmica 

internacional, perfazendo 38,70 por cento do total de 1.821 mobilidades no período estudado. 

A tabela 2, a seguir, apresenta a distribuição por cursos. 

  

TABELA 2 – Cursos de Graduação 

Cursos Número de alunos % 

Engenharia Civil  175 28,18 

Engenharia Mecânica 123 19,80 

Engenharia Química 112 18,03 

Engenharia Elétrica 83 13,36 

Medicina 55 8,85 

Agronomia 37 5,95 

Comunicação 17 2,73 

Arquitetura 13 2,09 

Relações Internacionais 6 0,96 

TOTAL 621  

Fonte: DELLA MÉA (2018). 

 

 Conforme constatado, a área das Engenharias foi predominante, pois os seus 

percentuais de mobilidade foram de 88, 22 % do conjunto de estudantes contemplados, 

correspondendo aos objetivos do Programa. Em seguida, a Medicina e a Agronomia, 

representam 14, 8 % do tal de mobilidades no período supracitado. 

 

Conclusões 

 

 Com os resultados desta pesquisa pode-se confirmar que o processo de 

internacionalização da Educação Superior brasileira é pautado nas parcerias internacionais, 



 

sejam elas convênios, redes universitárias ou programas de incentivos as mobilidades 

acadêmicas internacionais. Ressalta-se, ainda, a necessidade de uma política institucional de 

internacionalização que de forma organizada possa fortalecer o processo de 

internacionalização das IES. Corroborando com esta assertiva, Correa Lima e Betioli Contel 

(2008) afirmam: 

 

Entre as IES brasileiras poucas dispõem de uma política de internacionalização 

formalizada, capaz de atingir o conjunto da IES, porque coletivamente concebida. 

Por que isso ocorre? As iniciativas deste processo sempre estiveram no âmbito dos 
programas de pós-graduação stricto senso, consequentemente, ampliar a 

internacionalização para o conjunto da instituição ainda representa enorme desafio 

para a maioria, principalmente em um momento marcado pela redução de recursos, 

tanto internos (públicos) quanto externos (agências internacionais e multilaterais). 

 

 Este estudo permitiu identificar que programas de mobilidade com fomento sempre 

terão o espaço e o interesse dos discentes da graduação. Cabe referenciar que o Programa 

Ciência sem Fronteiras possibilitou às Universidades a adesão ao Inglês sem Fronteiras e ao 

Idioma sem Fronteiras, possibilitando às instituições de ensino superior implementarem e 

fornecerem cursos de língua estrangeira, aspecto facilitador para as mobilidades acadêmicas 

internacionais.  

Ressalta-se, no período de execução do Programa CsF, o ano de 2014, em que  ocorreu 

o maior número de mobilidades, estando 705 alunos no exterior. Por estes dados de 2014, 

pode-se inferir que, apesar da implantação do CsF em 2012, somente em 2014, ocorreu maior 

adesão de países e, com a melhoria na organização das IFES, as mobilidades aumentaram no 

que tange à participação dos discentes. A partir de 2016, os dados apontam para o decréscimo 

das mobilidades, inferindo-se que com o término do CSF em 2015, as possibilidades de 

fomento às mobilidades acadêmicas internacionais de graduação diminuíram 

significativamente.  

 Quanto à análise do Programa Institucional de Internacionalização – Capes-PrInt, 

Edital 041, apesar de somente 27 Instituições de Ensino Superior/Instituto de Pesquisa terem 

sido selecionados, percebe-se que este programa procura institucionalizar a 

internacionalização nas instituições, estimulando, fomentando, promovendo ações, estratégias 

e mobilidades docentes e discentes, com foco na pós-graduação, diferentemente do CsF que 

priorizou a graduação. Neste sentido, resulta que os dois Programas, o CsF e o Capes PrInt, 

priorizam as áreas prioritárias elencadas, sendo que, no Programa Institucional de 

Internacional, quem definiu as áreas prioritárias foram as próprias instituições de ensino 

superior/institutos de pesquisas, ampliando as áreas apontadas pela CAPES. Desse modo, as 

IFES conseguiram contemplar com os temas estratégicos amplos, todas as áreas de 



 

conhecimento desenvolvidas em suas instituições. Consequentemente, a grande Área das 

Ciências Humanas, principalmente a Área Educação, coloca-se na expectativa de conseguir 

algum fomento para a promoção da internacionalização por meio das mobilidades acadêmicas 

internacionais. 

 O processo reflexivo provocado pelo texto produzido permite demonstrar a relevância 

da mobilidade acadêmica internacional no processo de internacionalização das IFES, bem 

como o impacto gerado do Programa CsF nas IFES quanto ao crescimento desta mobilidades 

com aporte financeiro. E, principalmente, constata a necessidade premente do domínio de 

uma língua estrangeira, evidenciado, hoje, a sua expansão e crescimento na adesão das IFES 

nos Programas Idiomas sem Fronteiras e Inglês sem Fronteiras, promovidos pelo Ministério 

da Educação. 
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