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Resumo: A Internacionalização da Educação Superior vem se expandindo, principalmente 

após a globalização. Parte-se do princípio do domínio de uma sociedade do conhecimento, na 

qual os investimentos na formação de recursos humanos de alto nível impulsionam e são 

moeda de troca na relação entre nações emergentes e desenvolvidas. Neste contexto, as 

instituições universitárias têm forte acréscimo nas matrículas em nível de Pós-Graduação, 

especialmente em cursos de Mestrados e Doutorado. Acompanha esta expansão a perspectiva 

de uma necessidade da Internacionalização, que passa a ser considerada um dos critérios 

fundamentais para a qualidade da Educação. O presente trabalho objetiva analisar o 

pensamento de professores pesquisadores, orientadores de doutorado, a respeito da 

mobilidade de seus doutorandos. Dando ênfase às razões do envio de seus doutorandos a 

Universidades estrangeiras, bem como a importância desta mobilidade. A metodologia 

utilizada foi de caráter qualitativo, exploratório e de campo. Fez-se o levantamento do 

pensamento de 14 professores orientadores das seguintes áreas do conhecimento: 

Odontologia, Ciências Biológicas, Educação e História, que exercem suas funções em 

universidades do Rio Grande do Sul, em programas de pós-graduação qualificados pela 

CAPES. A coleta de dados foi feita através de entrevistas com roteiro semiestruturado, 

posteriormente transcritas e que se constituíram no corpus de análise. Dentre as principais 

razões, levantadas pelos orientadores para o envio de seus doutorandos para o estágio no 

exterior, incluem-se: perspectiva do discente e seu aprimoramento, perspectiva de 

desenvolvimento nacional do programa, perspectiva da pesquisa e produção de conhecimento, 

sendo que destas razões as mais destacadas incluem as perspectivas do discente e pesquisa e 

produção de conhecimento. De acordo com os pensamentos dos professores orientadores em 

relação à importância da mobilidade para a formação pessoal e acadêmica do doutorando as 

análises indicam que todos os entrevistados acreditam na relevância da perspectiva 

profissional e grande parte leva em consideração o ganho quanto a perspectiva pessoal dos 

alunos.   

Os estudos são importantes nessa área, pois fica constatado a importância da 

Internacionalização da Educação Superior para a qualidade dos cursos de formação de 

doutores no Brasil. Por fim, problematiza-se a necessidade de uma discussão mais 

aprofundada nos formadores de doutorandos quanto a real contribuição da mobilidade 

acadêmica para a qualidade do curso, do País e do mundo.   

 

Palavras-chave: Internacionalização da Educação Superior; Mobilidade Estudantil; 

Qualidade da Educação; Programa de Pós-Graduação Strito Sensu 

 

 

Introdução 

 

                                                
1 Pós-Doutora em Educação pela Universidade do Texas. Pesquisadora A1 do Cnpq. Professora Titular da Escola 

de Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E-mail: marilia.morosini@pucrs.br   
2 Doutorado em Filosofia pela Durham University, Professor Titular da Escola de Humanidades da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E-mail: alexandre.guilherme@pucrs.br 
3 Licenciada em Ciências Biológicas e graduanda em Pedagogia. PUCRS. jessica.sousa@acad.pucrs.br  



No Brasil, é na década de 1990 que a ideia de internacionalização se expande com o 

propósito de incentivar a qualidade da educação superior. Esta fase é marcada por ações de 

qualificação de docentes e estudantes da pós-graduação stricto sensu bem como pelo apoio às 

pesquisas internacionais e formação de parcerias e redes de colaboração.  

Mais recentemente, a internacionalização teve ampliado seu espectro estendendo-se à 

graduação e aos estudantes deste nível, basicamente através do apoio a mobilidade 

(MOROSINI, 2015). Contudo, além dessas atividades outras políticas governamentais e/ou 

institucionais são necessárias para um melhor aproveitamento das ações desenvolvidas em 

programas no exterior.  

O presente trabalho, buscando colaborar com essa problemática tem como tema a 

perspectiva de orientadores de doutorado e suas perspectivas de razoes e importância do envio 

de seus doutorandos para um estagio em universidades do exterior.   

A pós-graduação no Brasil tem como apoio fundamental a criação de duas agencias de 

fomento na década de 50: o CNPq, ligado ao ministério de Comunicação, Ciência, Tecnologia 

e a CAPES, ligada ao Ministério de Educação. A partir desde momento começa a busca da 

consolidação da PG no pais, com a expansão de programas, docentes e alunos. 

Em 1996, existiam 67.820 alunos da pós-graduação no país (45.622 de mestrado e 

22.198 de doutorado). Já em 2003 eram 112.237 estudantes de pós-graduação (66.959 de 

mestrado acadêmico, 5.065 de mestrado profissional e 40.213 de doutorado). No quadro 1 

podemos ver o crescimento de títulos de doutorado no pais. Nos últimos oito anos, o número 

de cursos de pós-graduação aprovados pela Capes tem crescido em média 9% ao ano. As 

áreas com maior número de alunos são ciências humanas e engenharias, ciências da 

computação e ciências da saúde. (Capes/MEC).  

 

 



 

A pós-graduação no Brasil tem uma forte estrutura de avaliação. Nessa avaliação a 

internacionalização é um critério importante e definidor da excelência.  

A CAPES publica que as bolsas para o exterior e no país dá suporte à formação de 

profissionais para o magistério superior e para o desenvolvimento científico e tecnológico 

nacional, promovendo, igualmente, a internacionalização da ciência, tecnologia e inovação 

brasileiras. 

Ainda em 2016, a CAPES apoiou aproximadamente 19.380 alunos por meio da 

concessão e da manutenção de bolsas de estudos para brasileiros (Quadro 1) no exterior e para 

estrangeiros no Brasil nas diversas modalidades fomentadas pela agência, além do apoio a 

958 projetos de pesquisa e missões de trabalho. Essas ações se deram no âmbito dos cerca de 

100 programas geridos pela Diretoria de Relações Internacionais. 

 

QUADRO 1: Dados estatísticos de concessão de bolsas para mobilidade acadêmica em 2016. 

 
Fonte: GEOCAPES, 2018 

 

A CAPES informa que para a modalidade Doutorado-sanduíche,
2
 são ofertadas bolsas 

de estágio em pesquisa de doutorado no exterior de forma a complementar os esforços 

                                                
2 A CAPES financia também os doutorados plenos, mas em menor numero do que os doutorados sanduíches. A 

CAPES compreende como doutorado pleno tem a finalidade de oferecer bolsas de doutorado-pleno como 

alternativa complementar às possibilidades ofertadas pelo conjunto dos programas de pós-graduação no Brasil. 

Este edital ofertará até 100 bolsas incialmente concedidas por um período de, no máximo, 12 meses. A 

renovação da concessão é condicionada ao desempenho acadêmico satisfatório do(a) estudante. A duração total 

da bolsa de doutorado-pleno no exterior será definida com base na duração aprovada pela instituição de destino e 

cronograma de execução do projeto proposto, não podendo ultrapassar 48meses, com vigência até o mês de 

defesa da tese.Para os(as) candidatos(as) selecionados(as) que já estejam realizando o doutorado no exterior, será 

deduzido da duração total da bolsa o tempo já cumprido com o curso antes da concessão da bolsa, considerando 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/programa-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse


despendidos pelos programas de pós-graduação no Brasil na formação de recursos humanos 

de alto nível para inserção nos meios acadêmico, de ensino e de pesquisa no país. No 

doutorado-sanduíche no exterior, alunos regularmente matriculados em cursos de doutorado 

no Brasil realizam parte do curso em instituição no exterior, retornando e permanecendo no 

Brasil para a integralização de créditos e defesa de tese.  

As bolsas são destinadas aos alunos regularmente matriculados em curso de doutorado 

no Brasil (com notas de 4 a 7 na avaliação quadrienal do ano de 2017 da CAPES) e que 

comprovem qualificação para usufruir, no exterior, da oportunidade de aprofundamento 

teórico, coleta ou tratamento de dados, ou desenvolvimento parcial da parte experimental da 

tese a ser defendida no Brasil. 

Cada programa de doutorado fará jus a uma cota de 12 meses para o ano de 2018, o 

que equivale a 12 mensalidades. A quantidade de bolsistas pode variar, conforme o interesse 

da Coordenação do Programa nas IES, o mérito e a duração das propostas apresentadas. Não 

serão aceitos, no âmbito deste Edital, pedidos de cotas adicionais. 

A duração da bolsa é de, no mínimo, seis meses e de, no máximo, 12 meses, sendo 

possível, para cada programa de pós-graduação, atender um ou dois bolsistas no ano, 

usufruindo, cada um dos bolsistas, um período total ou parcial, em conformidade com as cotas 

disponíveis. 

 

Metodologia 

 

O presente trabalho de approach qualitativo, busca uma metodologia embasada em 

uma linha investigativa. As pesquisas qualitativas se mostram muito importantes no que diz 

respeito ao pensamento de pessoas.  

 

“O homem é diferente dos objetos, por isso o seu estudo necessita de uma 

metodologia que considere essas diferenças. Nesse posicionamento teórico, a vida 

humana é vista como uma atividade interativa e interpretativa, realizada pelo contato 

das pessoas. ” (Oliveira, 2008, pag. 3).  

 

As pesquisas qualitativas consideram a existência de uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, tendo em vista, o vínculo entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

                                                                                                                                                   
o início das atividades acadêmicas informadas pela instituição à qual estão vinculados. Caso o doutorado não 

seja concluído dentro do período de concessão, poderá ser requerida pelo bolsista a extensão da permanência no 

exterior, sem ônus para a CAPES, por no máximo 12 meses. O requerimento será analisado, desde que 

devidamente fundamentado, e a autorização excepcional da agência para permanência no exterior dependerá de 

comunicação expressa ao bolsista nesse sentido. 

  



sujeito. Portanto, o estudo objetiva analisar o pensamento de professores orientadores de 

doutorado sobre o intercambio internacional de seus alunos através de análises qualitativas.  

Para responder a o objetivo geral, apresentemos a seguir, os objetivos específicos e os 

procedimentos metodológicos correspondentes. 

 

QUADRO 2:  Objetivos e procedimentos metodológicos. 
Objetivos da pesquisa Procedimentos metodológicos 

Levantar informações sobre a pós-graduação no 

Brasil. 

 

Pesquisa bibliográfica 

Identificar as razoes para a experiência 

internacional. 

Entrevista semi- estruturada 

Identificar os aspectos importantes para o envio 

dos doutorandos nos programas de mobilidade 

 

Entrevista semi-estruturada 

Fonte: os autores 

 

Realizado por intermédio de pesquisa, exploratória, de campo, a fim de imergir na 

visão dos sujeitos entrevistados, buscando compreender o pensamento real dos participantes 

da pesquisa, suas situações e a construção da realidade onde atuam, onde o pesquisador é 

participante de uma coleta de dados sistemática por meio de entrevistas com roteiro 

semiestruturado, havendo um roteiro previamente estabelecido.  

A coleta de dados por meio de entrevistas é um dos principais instrumentos nas 

pesquisas das ciências sociais, pois, a metodologia permite a absorção instantânea da 

informação desejada. A entrevista é vista como uma conversa com um proposito definido. As 

entrevistas semi - estruturadas são baseadas em um conjunto de questões, onde, essas serão 

passadas para os entrevistados na mesma sequência, porém, há liberdade de resposta para o 

entrevistado, e de acordo com o decorrer da entrevista o pesquisador pode vir a acrescentar ou 

retirar questões da entrevista. A entrevista semi–estruturada é bastante indicada no campo das 

pesquisas educacionais, pois, possibilita o entendimento das questões estudadas nesse 

ambiente, permitindo a relativização das perguntas. Posteriormente, foram analisados os 

pensamentos de 14 professores orientadores das seguintes áreas de estudo: Odontologia, 

ciências biológicas, educação e historia que exercem suas funções em universidades do Rio 

Grande do Sul, em programas de pós – graduação qualificados pela CAPES.  

As áreas de aprendizagem analisadas pelo presente projeto incluem as razões do envio 

dos doutorandos para intercambio no exterior bem como a importância desse processo. Os 

dados coletados foram quantificados e expressos em percentagem de acordo com o discurso 

dos entrevistados.  

 

Resultados 

 



De acordo com o pensamento dos professores orientadores as principais razões 

destacadas para o envio dos doutorandos incluem: perspectiva do discente e de seu 

aprimoramento onde 37,9% dos entrevistados ressaltam essa questão, perspectiva de 

desenvolvimento nacional do programa onde 24,1% dos professores destacam tal categoria e 

perspectiva da pesquisa e produção de conhecimento onde 37,9% dos entrevistados julgaram 

essa ser uma categoria bastante importante, sendo que destas razões as mais destacadas 

incluem as perspectivas do discente e pesquisa e produção de conhecimento. 

 

QUADRO 3 -  RAZÕES DO ENVIO DE DOUTORANDOS PARA O EXTERIOR, Nuvens de palavras, 2018 

  
Fonte: os autores 

 

O esquema elaborado pelos autores revela as palavras mais citadas, levando em 

consideração o pensamento dos professores orientadores durante as entrevistas, destacando as 

principais razões para o envio dos doutorandos.  

Os dados coletados a partir das entrevistas revelam que a experiência de 

internacionalização do discente favorece seu aprimoramento em campos que são melhor 

desenvolvidos através da experiência de internacionalização, como: o desenvolvimento de 

novas habilidades cognitivas, podendo aprofundar seus conhecimentos através de novas 

vivencias, contato com matérias aos quais ainda eram desconhecidos pelo doutorando, que 

também passa a aprender novas formas de realização de pesquisas. Na perspectiva dos 

entrevistados os desafios sócio emocionais contribuem para a formação do discente no que diz 

respeito ao envolvimento cultural, o respeito com realidades distintas e o contato com a língua 

estrangeira. 

 

“Eu acho que também é ter a possibilidade de viver um pouco, outra cultura, outros 

costumes e conhecer o mundo, eu acho que isso abre muitas possibilidades pra um 

aluno” 



 

Na totalidade, os entrevistados valorizam os programas de mobilidade acadêmica, 

trazendo a importância da internacionalização na qualificação do currículo dos doutorandos. 

No que diz respeito a internacionalização os orientadores refletem sobre a oportunidade que 

os doutorandos possuem de formar redes de contato internacional, tendo acesso a técnicas, 

espaços e olhares diferenciados.  

 

“A construções das redes que esse tipo de estagio possibilita é a experiência em um 

centro de pesquisa estrangeiro assim, pra ver como é, de construir um certo 

distanciamento em relação as formas que acabam sendo tanto que o quanto 

naturalizadas no campo que a pessoa se insere.” 

 

Alguns entrevistados pensam que a internacionalização do currículo faz parte da 

formação integral do doutorando.  

 

“Acredito que a possibilidade de intercâmbio científico e cultural com outros países 
contribuí para o desenvolvimento da pesquisa e para a formação integral do 

acadêmico, que passa a perceber o conhecimento de uma forma mais ampla, 

aprendendo a valorizar os saberes externos e a produção nacional do conhecimento.” 

 

Os orientadores trazem também a questão do aprimoramento como pesquisador do 

discente, no que diz respeito na melhora da produção e publicações dos achados científicos, 

co-orientação de orientadores qualificados e por vezes acesso a tecnologias de ponta que não 

estão disponíveis no Brasil.  

 

“Essa oportunidade no exterior ela da, além de se inserir em redes internacionais há 

possibilidade de conhecer as formas de produção de conhecimento em outro espaço, 

quais são os feitos? Quais são os meios de divulgação? Da produção cientifica, a 
valorização de organização dos grupos, a forma de funcionamento, quer dizer, é 

fora, a própria experiência de morar em outro local que tenha feitos que não são 

muito mensuráveis em relação a construir um outro olhar, uma outra perspectiva 

sobre o problema de pesquisa que tá em questão né. “ 

 

Quanto a questão do desenvolvimento nacional do programa os entrevistados 

ressaltam que a internacionalização do currículo dos doutorandos mostra-se um ganho para a 

pesquisa no país, pois, por intermédio dos estudantes de mobilidade acadêmica novas técnicas 

de pesquisa chegam nas universidades brasileiras, de mesmo modo que as técnicas de 

pesquisas desenvolvidas no Brasil são utilizadas internacionalmente. 

 

“Novas técnicas poderiam vir para o laboratório, tanto assim, como eu também 

poderia dar acesso a eles a outras técnicas que eles não desenvolviam.”   

 



  De acordo com os pensamentos dos orientadores no que diz respeito à 

importância da mobilidade para a formação pessoal e acadêmica do doutorando ás análises 

indicam que todos os professores entrevistados acreditam que há grande relevância na 

perspectiva profissional do estudante no que tange o desenvolvimento de novos aprendizados, 

tendo contato com grupos de trabalho fora da realidade do país, principalmente no que diz 

respeito na mudança de paradigmas, de olhares, nos quais o estudante se depara, sendo assim, 

podendo ampliar a sua forma de fazer pesquisa.  

 

“Primordial no que tange o aprimoramento intelectual pois possibilita a inserção em 

um novo grupo de pesquisa com uma realidade diferente da vivenciada aqui no 

Brasil.” 

 

Outro aspecto levantado pelos professores é a valorização do dialogo, da troca de 

experiências que a internacionalização proporciona, pois essa vivencia oportuniza ao 

doutorando a transição de conhecimentos.  

 

“Acho que tem uma importância fundamental, acho que a gente não pode esgotar as 

nossas vivencias, não pode esgotar nosso objeto, os nossos recortes, deles mesmos 

né, é não pode falar apenas de nós mesmos é eu tenho que buscar me situar nesse 

contexto, nessas relações mais amplas, dialogar com elas.” 

 

  Todos os entrevistados levam em consideração o ganho quanto à perspectiva 

pessoal dos alunos que enfrentam desafios ao se deparar com uma realidade completamente 

diferente a habitual, logo, desenvolvendo aspectos importantes como: maturidade, autonomia 

e habilidade de se adaptar a novas situações.   

 

“Bom eu acredito que a formação pessoal talvez seja o principal ganho da ida a um 

estagio no exterior. Isso porque e percebo que quando os alunos retornam eles tem 

um desenvolvimento de autonomia que acho que é um grande ganho, isso em 

qualquer questão, tanto na autonomia no trabalho, no desenvolvimento da pesquisa 

em laboratório mas também acho que é muito importante o desenvolvimento da 

autonomia no quesito pessoal e acho que isso é um ganho importante.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 4 - Importância DA CAPACITAÇÃO DE DOUTORANDOS NO EXTERIOR, Nuvens de palavras, 

2018 

 
Fonte: os autores 

 

De acordo com o esquema elaborado pelos autores, algumas palavras chave foram 

destacadas de acordo com a análise das entrevistas no que diz respeito ao pensamento dos 

professores orientadores acerca da importância da realização do estágio no exterior para o 

currículo de seus doutorandos.  

 

Considerações Finais 

 

De acordo com os dados coletados através das entrevistas realizadas com  professores 

orientadores  no que diz respeito à importância da mobilidade para a formação pessoal e 

acadêmica do doutorando ás análises indicam que todos os professores entrevistados apoiam 

que a internacionalização do currículo é de grande relevância na perspectiva profissional onde 

os alunos retornam  profissionais mais completos, tendo acesso a diferentes formas de fazer 

pesquisa, bem como tendo acesso a diferentes ferramentas, possibilitando novas técnicas e 

formas de coleta de dados, outro aspecto profissional que é  levado em consideração é a 

participação do co-orientado e colegas de laboratorio, sendo esta bastante valorizada por conta 

dos novos olhares trazidos para os projetos. Grande parte  dos entrevistados leva em 

consideração o ganho quanto a perspectiva pessoal dos alunos, tendo em vista que esses 

voltam mais maduros, os orientadores atribuem essa mudança as novas experiências as quais 

o doutorando vive, devendo aprender a lidar com as dificuldades de em um primeiro momento 

a viver sozinho e lidar com os desafios da adaptação em um local totalmente diferente do que 

está acostumado, sendo assim o ganho pessoal passar a ser um critério de bastante 

importância na visão dos orientadores.   

Os estudos são importantes nessa área, pois, fica constato a importância da 

internacionalização do ensino superior para a qualidade dos cursos de formação de doutores 



no Brasil, que contribuem para a produção de conhecimento de forma qualificada no país. Se 

faz necessária a valorização dos programas de internacionalização do currículo tendo em vista 

os benefícios que esses programas oferecem aos estudantes e posteriormente ao país.  

Problematiza-se a necessidade de uma discussão mais aprofundada nos formadores de 

doutorandos quanto a real contribuição da mobilidade acadêmica para a qualidade do curso, 

do país e do mundo.   
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