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Resumo: Em que medida as ações de internacionalização universitária em casa (“at home”) 

(KNIGHT, 2004, 2008) contribuem para a formação de profissionais da área de negócios? 

Como incluir, nesse processo, metodologias ativas de aprendizagem? Estas são duas 

perguntas norteadoras desse artigo. O ambiente de negócios contemporâneo exige que os 

profissionais trabalhem proativamente, considerando diversas culturas e realidades. Nesse 

contexto, ainda que as ações tradicionais de internacionalização universitária - como por 

exemplo, a cooperação e intercâmbios (CHAN, 2004), continuem relevantes, um dos maiores 

desafios está relacionado às ações de internacionalização “em casa”. Em que medida é 

possível aproveitar tais ações para contribuir com a formação dos profissionais, mesmo 

daqueles que não saem para atividades de intercâmbio? Ademais, é cada vez mais 

reconhecido que os métodos de aprendizagem ativa envolvem os alunos no processo de 

aprendizagem mais diretamente do que em outros métodos (BONWELL, EISON, 1991. 

DIESEL et al, 2017). Assim, o Laboratório de Ensino em negócios internacionais da 

UNIVALI - Trade Júnior Assessoria e Consultoria em Comércio Exterior – somou ações de 

internacionalização em casa, com metodologias ativas e foi o palco para o desenvolvimento 

de uma forma inovadora de integrar os acadêmicos da graduação e acadêmicos 

intercambistas. A oferta da disciplina Global Business Intelligence (GBI), permite que os 

acadêmicos intercambistas trabalhem juntamente com os acadêmicos brasileiros em soluções 

reais para desafios de empresas locais. Além do trabalho no laboratório de ensino, com casos 

reais, a disciplina permite tanto que os acadêmicos brasileiros ensinem para os intercambistas 

como funciona o cenário do comércio exterior brasileiro, quanto que os intercambistas 

ensinem aspectos técnicos e culturais de seus países de origem. Este artigo tem abordagem 

qualitativa, apresenta o relato da experiência de Professoras que participaram das ofertas, no 

segundo semestre de 2017 e primeiro semestre de 2018. As fontes de coleta de dados foram 

primárias (observação participante, relatos e dados coletados com as atividades) e secundárias 

(livros, artigos e sites de internet consultados). A disciplina foi desenvolvida em idioma 

estrangeiro (Inglês), nas dependências da Trade Júnior. A experiência leva a concluir que, 

combinando as oportunidades geradas pelas políticas de internacionalização das instituições 

de ensino superior e as metodologias ativas, é possível contribuir para experiências 

motivadoras de ensino-aprendizagem, integrando alunos, fazendo-os avançar não apenas no 

conteúdo previsto, como também nos aspectos humanos.  
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Introdução 

 

Este trabalho apresenta um relato de experiência da disciplina prática, lecionada para 

intercambistas em idioma estrangeiro (Inglês) e conduzida no Laboratório de Ensino Trade 

Júnior, do Curso de Comércio Exterior da Univali, no segundo semestre de 2017 e primeiro 

de 2018. Desde 1994, o Laboratório do Curso de Comércio Exterior presta serviços de 

assessoria e consultoria em Comércio Exterior a empresas reais, que visualizam nas atividades 

do Laboratório a oportunidade de obter informações sobre mercados externos e 

procedimentos burocráticos da área, com confiança e a um custo justo (UNIVALI, 2018).  

As atividades de prestação de serviços permitem que a Trade Júnior ofereça 

oportunidades de estágio, as quais são exclusivas para os acadêmicos matriculados no Curso 

de Comércio Exterior da Univali (a partir do 2º. Semestre). Os estagiários vinculam-se às 

atividades por meio de contratos de estágios não remunerados e é previsto o cumprimento de 

carga horária de 20 horas semanais. Em suas atividades diárias, os estagiários “aprendem 

fazendo”, ou seja, consolidam o conhecimento teórico adquirido em sala de aula, por meio da 

sua aplicação a casos práticos. Todas as suas atividades são orientadas por Professores. 

De uma forma geral, a realização de intercâmbios internacionais é uma oportunidade 

para desenvolver competências exigidas para a atuação do profissional que atua em 

determinadas atividades no ramo dos negócios internacionais. Entretanto, apesar das 

oportunidades promovidas pela Univali
4
, nem todos os acadêmicos têm essa possibilidade, 

principalmente, devido aos custos envolvidos.  

Reconhecendo esse desafio e, ao mesmo tempo, buscando aproveitar as oportunidades 

resultantes das ações de internacionalização em casa (KNIGHT, 2004, 2008), as Professoras 

responsáveis pelas atividades do Laboratório pensaram numa forma de ampliar a interação 

entre os estagiários regulares e os acadêmicos estrangeiros da área de negócios que vêm para 

a Univali.  

Esse contexto inspirou a oferta da disciplina prática Global Business Intelligence 

(GBI), direcionada para intercambistas estrangeiros da área de negócios, cujas atividades 

seriam conduzidas na estrutura do Laboratório, desenvolvidas por meio de metodologias 
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ativas (BONWELL, EISON, 1991. DIESEL et al, 2017. UNIVERSITY OF MINNESTOTA, 

2018).  

O trabalho de abordagem qualitativa, com finalidade analítico-descritiva, foi baseado 

em relato de experiência e observação participante. As fontes para a coleta de dados foram 

primárias e secundárias. A experiência com a disciplina leva a concluir que é possível somar 

ações de internacionalização em casa, com metodologias ativas e contribuir para experiências 

motivadoras de ensino-aprendizagem, integrando alunos, fazendo-os avançar não apenas no 

conteúdo previsto, como também como também em outros aspectos humanos.  

 

Internacionalização e metodologias ativas: uma intersecção necessária 

 

A Universidade é um ambiente que está em constante movimento. Esse movimento 

alcança também conceitos como internacionalização universitária e metodologias ativas. 

Ambos não são novidades na área acadêmica, mas têm inspirado ações diversas. 

As atividades internacionais das universidades mudaram gradativamente ao longo dos 

anos, tanto em foco, quanto em escopo e conteúdo (KNIGHT, 2004, 2008. DE WIT, 2011). 

Paralelamente, o debate sobre de internacionalização universitária também evoluiu. De 

questões sobre o que é tal processo e por que ele é importante (MOROSINI, 2006. 

ALTBACH et al, 2009. IAU, 2014), foram incorporadas ações que tornam possível a 

internacionalização (KNIGHT, 2008. ROSA, 2015). De uma forma geral, a ampliação do 

debate contribuiu também para o combate de muitos mitos acerca do tema
5
 (KNIGHT, 2008. 

DE WIT, 2011). 

O avanço do debate permitiu, também, a concordância de que, em linhas gerais, a 

internacionalização das atividades universitárias pode ocorrer de duas formas: no exterior 

(“abroad”) e em casa (“at home”). A internacionalização no exterior (“internationalization 

abroad”) inclui todas as formas tradicionais de mobilidade acadêmica, de projetos de pesquisa 

compartilhada, programas de colaboração e cooperação acadêmica, dupla diplomação 

(KNIGHT, 2004. KNIGHT, 2008, ROSA, 2015). Essas ações não são excludentes de 

atividades de internacionalização complementares e, idealmente, devem dialogar com as 

políticas e programas institucionais de cooperação.  
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A internacionalização em casa (“internationalization at home”) consiste na inclusão 

de atividades que auxiliem os estudantes no desenvolvimento de conhecimento internacional e 

habilidades interculturais. Nesse sentido, é mais orientada para o currículo, preparando os 

acadêmicos para serem ativos em um mundo mais globalizado (KNIGHT, 2004. KNIGHT, 

2008). Nas palavras de Knight (2008, p.22-24), podem ser citadas como atividades dessa 

dimensão da internacionalização: “[...] curriculum and programs, teaching and learning 

process, extra-curricular activities. Liaison with local cultural/ethic groups, and research 

and scholarly activities”.  

As metodologias ativas são diversas estratégias de ensino, nas quais os estudantes, 

assumem o papel central e ativo do processo de aprendizagem. Embora também não seja 

novidade, é uma abordagem que exige uma mudança de foco, direcionando aos estudantes, o 

protagonismo no processo (BONWELL, EISON, 1991. UNIVERSITY OF MINNESTOTA, 

2018). “[...] enquanto o método tradicional prioriza a transmissão de informações e tem sua 

centralidade na figura do docente, no método ativo, os estudantes ocupam o centro das ações 

educativas e o conhecimento é construído de forma colaborativa.”. (DIESEL et al, 2017, p. 

271).  

O uso dessas metodologias visa estimular a autonomia da aprendizagem, por meio da 

valorização dos saberes já construídos, da curiosidade, fundamentado numa postura 

investigativa, reflexiva e crítica. Ademais, podem contribuir para a motivação do estudante, 

uma vez que favorece o sentimento de pertencimento e coparticipação (DIESEL et al, 2017). 

Nesse contexto, a aprendizagem ocorre pela ação, colocando o estudante no centro dos 

processos de ensino e de aprendizagem, tirando-os da posição de expectadores (BONWELL, 

EISON, 1991).  

As metodologias ativas podem assumir diversas formas e ser executadas em qualquer 

disciplina. Os estudantes podem ser estimulados a se envolver em atividades mais simples ou 

mais complexas, como por exemplo, escrever, conversar, refletir, solucionar um problema, ou 

mesmo, aprender ensinando o que sabe aos colegas (aprendizado cooperativo) e aprender 

fazendo (aplicando o conhecimento adquirido a situações práticas). (UNIVERSITY OF 

MINNESTOTA, 2018). Bonwell e Eison (1991) destacam ainda que a aprendizagem ativa 

envolve os alunos em dois aspectos: realizar tarefas e refletir sobre as tarefas que estão 

executando. Para os autores, a ênfase motivar os alunos para que explorem suas próprias 

atitudes e valores.  

A Figura 1 apresenta algumas das estratégias de ensino desenvolvidas nas 

metodologias ativas e ilustra que podem envolver tanto atividades mais simples quanto mais 

complexas.  



 

 

FIGURA 1: Exemplos de estratégias utilizadas nas metodologias ativas 

 
Fonte: UNIVERSITY OF MINNESOTA, 2018. 

 

Entre as estratégias de média complexidade estão os estudos de caso, a estratégia PBL 

(Problem-Based Learning); o aprendizado cooperativo (por meio do qual os estudantes 

ativamente pesquisam um tópico e preparam a informação para ensinar aos demais colegas. 

Assim, desenvolver atividades em uma Universidade que oferece oportunidades e apoia 

iniciativas, também permite aos Professores inovar e desafiar sua própria forma de ensinar, o 

que acaba por motivar e inspirar os estudantes.  

 

Metodologia  

 

O presente trabalho é de natureza qualitativa, cujos resultados são apresentados por 

meio de relato de experiência. As fontes para a coleta de informações foram primárias 

(observação participante, relatos e atividades desenvolvidas ao longo da disciplina) e 

secundárias (livros, artigos e sites de internet), com finalidade analítico-descritiva (YIN, 

2005). 

O quadro analítico que contribuiu para a descrição da experiência foi baseado tanto no 

conceito de internacionalização em casa e seus pressupostos (KNIGHT, 2004, 2008), quanto 

no de metodologias ativas (BONWELL, EISON, 1991. DIESEL et al, 2017. UNIVERSITY 

OF MINNESTOTA, 2018).  



 

O relato refere-se à experiência da oferta da disciplina Global Business Intelligence 

(GBI), para que os alunos intercambistas da área de negócios pudessem participar das 

atividades práticas do Laboratório de Ensino Trade Júnior. O Laboratório é exclusivo para a 

realização de estágios dos acadêmicos matriculados no Curso de Comércio Exterior da 

Univali. A inspiração para a criação da disciplina prática foi aproximar os estagiários 

regulares – os quais desenvolvem suas atividades diariamente, num total de 20 horas semanais 

– dos intercambistas, os quais passariam a desenvolver suas atividades no Laboratório uma 

vez por semana, quando matriculados na disciplina. 

Na primeira oferta, no segundo semestre de 2017, três alunos estrangeiros foram 

matriculados, sendo dois da Noruega e um de Portugal. Na segunda oferta, no primeiro 

semestre de 2018, outros três alunos foram matriculados, sendo dois da Bélgica e um da 

Suíça. A disciplina foi lecionada no idioma Inglês e, por tratar-se de disciplina prática, as 

metodologias ativas foram a principal estratégia de ensino. No Laboratório, esses alunos 

interagiram com aproximadamente dezesseis estagiários regulares (diferentes nos dois 

semestres).  

 

Apresentação dos resultados   

 

A proposta da disciplina GBI foi estabelecer uma intersecção entre dois movimentos 

presentes na universidade, quais sejam, a internacionalização universitária e o uso de 

metodologias ativas. Ademais, essa disciplina deveria inspirar e contribuir para o aprendizado 

de dois grupos diferentes de alunos: (i) dos alunos intercambistas matriculados; (ii) dos 

estagiários regulares do Laboratório de Ensino.  

Os acadêmicos matriculados na disciplina GBI, semanalmente, integraram a equipe 

Trade Júnior – composta, principalmente, por acadêmicos brasileiros, mas no período 

mencionado havia também argentinos e peruanos – para solucionar problemas de empresas 

reais.  

Dentro da Trade Júnior todos os estagiários e alunos desempenham o papel de 

Consultores Juniores, em diferentes áreas (comercial, operacional, marketing internacional e 

inteligência comercial). A fim de evitar resistência inicial, tanto daqueles alunos que ainda se 

sentem constrangidos a expressar-se oralmente em idioma estrangeiro, quanto daqueles mais 

resistentes a envolver-se em atividades em grupo, a disciplina foi pensada em dois momentos.  

No primeiro momento, ao chegar no Laboratório, conhecer o Plano de Ensino e a 

dinâmica a ser adotada, foram designadas tarefas específicas de negócios internacionais a 

cada um dos intercambistas. Os mesmos ficaram responsáveis por fazer uma pesquisa de 



 

cenário internacional – baseada na metodologia adotada na Trade Júnior – levantando 

oportunidades e desafios para três produtos locais específicos: biquínis (empresas da região de 

Ilhota-SC), cachaças (empresas de Luís Alves-SC) e cervejas artesanais (empresas da Rota da 

Cerveja-SC)
6
. Esta atividade seria concluída ao final do semestre, após uma visita técnica em 

fábricas de cada um dos produtos citados e com a finalização de um relatório (desenvolvido 

individualmente por cada um dos acadêmicos)
7
.  

A partir do segundo encontro, gradualmente, os alunos da Trade Júnior foram sendo 

estimulados a auxiliar os intercambistas nas tarefas específicas das atividades as quais 

estavam desenvolvendo (como “consultores anjo”, no sentido de apoiá-los em dúvidas 

específicas). Essa interação foi inicialmente provocada com frases como “pergunte para seu 

(sua) colega se ele(a) precisa de ajuda” ou “verifique se ele (a) estão conseguindo 

encontrar...”. A ação se naturalizou e passados alguns encontros, a interação era natural. 

Na sequência, foi solicitada a preparação de duas atividades, visando o aprendizado 

cooperativo: na primeira delas, os estagiários regulares deveriam ensinar aos intercambistas 

sobre o ambiente de negócios no Brasil; na segunda, explicar aos intercambistas os 

procedimentos operacionais e aduaneiros do comércio exterior brasileiro. Da mesma forma, 

também foi solicitado que os intercambistas apresentassem informações sobre seus países aos 

estagiários regulares da Trade Júnior.  

Para gerar maior aproveitamento da estratégia do aprendizado cooperativo, o conteúdo 

deveria atender critérios determinados pelo plano de ensino. Na semana que antecedia a troca 

de experiências, o material das apresentações foi revisado antes das exposições, a fim de que 

os alunos tornassem este mais didático, prático e direcionado.  

As duas estratégias – tanto a de “consultor anjo” quanto o aprendizado cooperativo – 

permitiram a preparação daqueles alunos mais tímidos ou mais inseguros, para que 

superassem seus bloqueios. A insegurança para a exposição em idioma estrangeiro para o 

grupo ocorreu tanto por parte de alguns estagiários regulares da Trade Júnior, quanto por 

intercambistas. Um intercambista, especificamente, faltou nas duas vezes que foi solicitado a 

compartilhar informações com o grupo. A situação demonstra que é preciso muita 

sensibilidade e respeito às individualidades nesse processo de estímulo à interação.  

Nas interações informais e de rotina, foi possível observar que alguns estagiários da 

Trade Junior – bem como os dois funcionários regulares - mesmo sem dominar o Inglês, 

sentiam-se à vontade com a presença dos intercambistas e buscavam interagir.  

                                                             
6 Nos dois semestres, caso fossem mais estudantes matriculados, seria indicado coloca-los a trabalhar aos pares 

nas pesquisas para os mesmos produtos, em virtude das visitas técnicas já agendadas.  
7 Relatórios parciais de avanço foram avaliados, para considerar o comprometimento individual e as principais 

dificuldades de cada acadêmico no avanço da atividade.  



 

Em 2018/II foi possível, a participação dos alunos intercambistas em reuniões de 

atendimento a clientes, os quais costumam ser Diretores de empresas que buscam informações 

sobre os serviços da Trade Júnior. Foram dois atendimentos conjuntos, com o consentimento 

dos clientes, ambos realizados em português e durante a reunião, em pausas realizadas pela 

Professora, algum estagiário regular da Trade Junior traduzia a conversa aos intercambistas. 

Após a despedida dos clientes, era frequente um acalorado debate sobre o potencial da 

empresa, empreendedorismo, a cultura local e a dos países de origem dos intercambistas. A 

ênfase recaiu sobre os desafios que enfrentam empresas de diferentes portes, estabelecidas em 

países desenvolvidos e em desenvolvimento.  

Um dos atendimentos realizados permitiu a elaboração conjunta de um relatório de 

diagnóstico de potencial exportador para uma empresa local (Itajaí-SC). O grupo trabalhou na 

compilação dos dados e complementação das informações. Uma das estagiárias da Trade 

Júnior coordenou a tradução, para o português, das respostas finais dos colegas 

intercambistas. A observação da interação da equipe no desenvolvimento das atividades foi 

positiva, com natural diferença na qualidade do produto parcial entregue por cada consultor. 

Destaca-se aqui, novamente, que não é regra que o aluno intercambista produza com melhor 

qualidade técnica e diligência do que o aluno brasileiro.  

As visitas técnicas às empresas dos setores pesquisados por cada intercambista foram 

o ponto alto das atividades. Por meio delas, foi possível conhecer um pouco da região, da 

cultura local e a receptividade dos empresários e funcionários foi constantemente destacada 

pelos alunos. Além delas, nos dois semestres foi possível também incluir os intercambistas 

em visitas técnicas organizadas a clientes da Trade Junior, juntamente com os estagiários 

regulares.  

As visitas técnicas setoriais ocorreram nas semanas que antecederam a entrega dos 

relatórios finais. Inicialmente, a proposta era que, no retorno das visitas, seria feito o debate 

teórico para que os alunos intercambistas pudessem finalizar com uma apresentação das suas 

atividades ao grande grupo no último encontro. Nos dois semestres, entretanto, todos os 

intercambistas apenas encaminharam o relatório, solicitando dispensa da apresentação, 

justificando que gostariam de realizar viagens para alguns lugares do Brasil (como por 

exemplo, Salvador, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro) antes de voltar aos seus países de origem. 

Esse aspecto nos fez repensar sobre a apresentação final dos relatórios, inclusive, por meio da 

gravação de vídeos para os próximos semestres.  

Destaca-se que no ano de 2018, a equipe esteve particularmente comprometida com os 

dados empíricos observados nas visitas e após um debate teórico sobre empreendedorismo 

internacional para encerramento das atividades, resultou em um esboço de artigo. O mesmo 



 

depois de corrigido, foi encaminhado para Comissão de Avaliação do e-book do Curso de 

Comércio Exterior (Coleção Negócios Mundiais), cujo título é: “International 

Entrepreneuship: empirical evicence collected during the Global Business Intelligence 

Activities at Trade Júnior Laboratory of Foreign Trade”. 

O Quadro 1 apresenta um resumo das principais estratégias desenvolvidas nos dois 

semestres e algumas observações gerais sobre cada grupo de intercambistas.  

 

QUADRO 1 -  Ações e percepções dos dois semestres, com a disciplina GBI 

Semestre Ações Percepções 

 

 

2017/II 

(matutino) 

 

- Pesquisas para o desenvolvimento de 

relatórios finais individuais. 

 

- Aprendizado cooperativo.  

 
- Visitas técnicas direcionadas, apenas com a 

equipe de intercambistas. 

- Visitas técnicas juntamente com estagiários 

regulares da Trade Júnior, para empresas 

clientes.  

 

- Significativa diferença entre os alunos, 

quanto à aderência, envolvimento e disposição 

para interação.  

- Dois colegas tinham o hábito de entrar na 

sala sem dizer “Bom dia”, enquanto outro era 

considerado “mais simpático” e “sorridente”.  
- Um dos alunos intercambistas não se sentia à 

vontade ao dirigir-se para um grupo (fazer 

apresentações) e sempre se esquivou da 

situação.  

- Houve significativa diferença na qualidade do 

Relatório final (tanto quanto à forma, quanto 

ao conteúdo) entre os diferentes alunos.  

 

 

2018/I 

(vespertino) 

- Pesquisas para o desenvolvimento de 

relatórios finais individuais. 

- Aprendizado cooperativo. 

- Visitas técnicas (com os estagiários regulares 

da equipe Trade Junior).  
- Visitas técnicas direcionadas, apenas com a 

equipe de intercambistas.  

- Atendimentos a empresários, juntamente 

com os estagiários regulares da Trade Junior,  

- Desenvolvimento de relatório, juntamente 

com os estagiários regulares da Trade Junior.  

- Grupo coeso e motivado.  

- Houve equivalente aderência, envolvimento e 

disposição para a interação entre os alunos.  

- O grupo foi desde muito cedo “acolhido” e os 

grupos de amizades “extra” estágio foram se 
formando.  

- O grupo se envolveu ativamente, provocando 

debates, trazendo sugestões, ideias e 

argumentos.  

- Embora tenha havido diferença na qualidade 

dos Relatórios Finais, a mesma não foi tão 

significativa entre os alunos.  

- A equipe esteve particularmente 

comprometida com os dados empíricos 

observados nas visitas técnicas. O debate 

teórico sobre empreendedorismo internacional 
para encerramento das atividades da disciplina, 

resultou no esboço de um artigo científico.  
Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras.  

 

O Quadro 2 apresenta um resumo dos pressupostos teóricos da internacionalização 

universitária e das metodologias ativas, e a observação de como a disciplina GBI contribuiu 

para cada grupo os dois grupos de alunos envolvidos.  

 

 

 

 

 



 

QUADRO 2 -  Resumo dos pressupostos teóricos e das principais contribuições para os acadêmicos 

Pressupostos da 

Internacionalização 

em casa 

Pressupostos das 

Metodologias 

ativas 

As atividades da disciplina 

inspiraram e/ou 

contribuíram para o 

aprendizado dos 

alunos intercambistas 

matriculados na GBI? 

As atividades da disciplina 

inspiraram e/ou 

contribuíram para o 

aprendizado dos 

estagiários regulares da 

Trade Júnior? 

As atividades auxiliam 

no desenvolvimento de 

conhecimento 
internacional e 

habilidades 

interculturais? 

 

As atividades preparam 

os acadêmicos para 

serem mais ativos no 

mundo globalizado? 

 

Atividades permitem 

estudar ou comparar as 

diferenças entre os 
países? 

 

Atividades acadêmicas 

permitem a interação 

entre grupos locais? 

 

 

 

 

 

 

Foi possível 

observar o 

protagonismo dos 
alunos? 

 

Foi possível 

verificar a 

aprendizagem pela 

ação? 

 

Houve espaço para 

que os acadêmicos 

expusessem seus 

saberes prévios? 

 
 

Foi possível 

verificar que os 

acadêmicos 

realizaram tarefas e 

refletiram sobre 

elas? 

 

Professores e alunos 

estavam dispostos 

para a interação, 
debate e 

aprendizado? 

 

As atividades 

contribuíram para a 

motivação dos 

acadêmicos? 

Para os alunos 

intercambistas matriculados 

na GBI, os pressupostos 
gerais da internacionalização 

permitiram a interação 

direta, tanto com colegas, 

quanto com empresários e 

profissionais da área de 

negócios internacionais. Tais 

atividades estimularam a 

reflexão acerca das 

diferenças para a inserção 

internacional de empresas 

estabelecidas nos diferentes 

países.  
 

Quanto às metodologias 

ativas, nos dois semestres 

houve diferença quanto à 

adesão ao processo 

autônomo de produção de 

resultados, o que sugere que 

depende muito do perfil de 

cada indivíduo envolvido 

nesse processo.  

No primeiro semestre 
(2017/II) o protagonismo e a 

ação foram mais lentos e a 

aderência não se deu de 

forma equivalente entre 

todos os alunos. Sua 

disposição para a interação e 

debate também não foram 

equivalentes.  

No segundo semestre 

(2018/I) o grupo era muito 

motivado, disposto e 

proativo. Sugeriam pautas, 
faziam perguntas, refletiam e 

animavam-se com os casos 

estudados. 

 

Nos dois semestres houve 

espaço para que os 

acadêmicos contribuíssem 

com seus saberes prévios, 

especialmente aqueles 

adquiridos em outras 

disciplinas que os auxiliaram 
em questões específicas.  

Para os estagiários regulares 

da Trade Júnior, os 

pressupostos gerais da 
internacionalização em casa 

foram observados, pois 

permitiram a interação com 

colegas de países diferentes 

e por meio de situações 

profissionais, que exigiram 

refletir acerca das 

habilidades necessárias para 

trabalhar em uma área 

culturalmente diversa.  

 

De forma geral, os 
estagiários regulares da 

Trade Júnior foram 

receptivos com os 

acadêmicos estrangeiros. 

Houve e empatia e troca de 

experiências, conhecimentos 

e conselhos.  

 

Quanto aos métodos ativos, 

enquanto alguns alunos 

apenas se envolveram nas 
atividades depois de 

designadas as tarefas de 

aprendizado cooperativo, 

outros, por iniciativa 

própria, sugeriram pautas e 

temas.  

 

As discussões depois de 

cada tarefa (geralmente, por 

iniciativa dos próprios 

alunos, fazendo vínculo com 

alguma disciplina já 
estudada) evidencia a 

reflexão sobre a prática.  

 

Observação revelou que a 

motivação dos acadêmicos 

para interagir / produzir com 

os colegas estrangeiros, para 

alguns foi maior do que para 

outros, mas que as 

atividades foram um 

facilitador (“quebra-gelo”). 

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras, com base em KNIGHT, 2004, 2008; BONWELL, EISON, 1991; 

UNIVERSITY OF MINNESTOTA, 2018; DIESEL et al, 2017. 

 



 

Na visão dos intercambistas de 2018/II, a experiência com a disciplina na Trade Júnior 

foi relatada da seguinte forma:  

 

I learned the way Brazilians work, how they interact with each other as well as with 

their superiors. I learned about patience (slow internet and sometimes computers). I 

learned that you can be super open and free at your job. Moreover, I learned a lot 

about trade, which can be useful from all over the world. For instance, all the 

necessary websites if ever deciding to create/export products. We are very free as 

well, lectures don t̀ really check on us (perhaps they trust us). (Student A)  
I learnt to use specialized websites, like MacMap and Trade Map. Also I could see 

that everybody helps each other at Trade Junior. Collaboration is here an important 

thing. It´s good that UNIVALI helps students by offering scholarships if they work 

well for Trade Junior. This shows a good relationship between the students and their 

school”. (Student B) 

I have learned to use all kinds of new websites, to check all sorts of import and 

export that are really helpful and I didn´t knew before having this course. I l̀l save 

those websites, so I can use them in the future at school or at work. I also learned 

that everything is less formal and everybody is very kind and friendly to each other. 

And important thing I learned here is that you can ask any question to everybody, so 

you don´t have to search for it for hours”. (Student C) 

 

A visão geral dos estagiários regulares é a oportunidade de conviver e aprender com 

alunos de culturas diversas e conhecer sobre o ambiente de negócios de países diferentes.  

 

Considerações finais 

 

Em que medida as ações de internacionalização universitária em casa (“at home”) 

contribuem para a formação de profissionais da área de negócios? Como incluir, nesse 

processo, metodologias ativas de aprendizagem? 

A criação da disciplina GBI foi uma significativa oportunidade de promover os 

benefícios da internacionalização em casa para um grupo de alunos (estagiários regulares da 

Trade Júnior, alunos do Curso de Comércio Exterior), ao mesmo tempo em que proporcionou 

metodologias ativas para outro (grupo de alunos intercambistas).  

Esta oportunidade amplia nossa percepção de que é possível estabelecer pontos de 

intersecção entre significativos movimentos acadêmicos, para tornar as aulas mais atrativas, 

encorajar competências como autonomia e proatividade. Entre os desafios, podem ser 

destacados alguns: (i) quanto aos Professores, exige a adoção de postura flexível, aberta a 

diversas atividades e mesmo, debates sobre temas os quais não tem pleno domínio; (ii) quanto 

aos alunos, exige a atenção à sua disposição, motivação e proatividade.  

Ainda assim, é uma contribuição que vai além do aprendizado proposto nos objetivos 

da disciplina. Cria memórias acadêmicas, gera experiências e interação intercultural que, 

certamente, farão parte da memória dos futuros profissionais.  
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