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A Rede CsF é uma associação não governamental, sem fins 
lucrativos, formada por estudantes com experiência em Programas 
de Mobilidade Internacional. A Organização tem como objetivo 
criar e manter um ambiente de conexão e integração entre seus 
participantes e parceiros para troca de experiências, conhecimentos 
e oportunidades, além de visar o desenvolvimento da Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Educação como retorno ao investimento 
realizado pelo país.
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Durante os meses de maio de 2014 a abril de 2015, a Rede CsF 
realizou um estudo denominado Melhoria CsF. Nesse período, foi 
realizada uma coleta dos dados e dos pontos de vista de bolsistas 
e ex-bolsistas do Programa Ciência sem Fronteiras com objetivo de 
aprimorar e contribuir com o desenvolvimento do referido Programa. 
A pesquisa contou com a participação de 1083 estudantes e, dentre 
os resultados obtidos, um dos pontos destacados foi a avaliação 
negativa no que se refere ao acompanhamento dos bolsistas por 
parte das suas Instituições de origem no Brasil. Durante a análise 
das respostas, duas Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras 
destacaram-se na avaliação do acompanhamento dos bolsistas 
durante o processo de mobilidade acadêmica internacional: o 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste 
de Minas Gerais e a Universidade Federal de Pelotas. A partir 
desse levantamento, esta cartilha foi criada e teve seu conteúdo 
baseado nas estratégias utilizadas por essas Instituições para o 
acompanhamento de seus estudantes durante três perspectivas 
temporais: antes, durante e após a mobilidade internacional.

Esse material foi desenvolvido para assessorar as IES brasileiras 
no acompanhamento dos seus estudantes durante o Programa 
Ciência sem Fronteiras. Nossa proposta é tornar a mobilidade 
internacional cada vez mais eficiente e produtiva, além de conferir 
responsabilidades aos estudantes para que eles representem 
favoravelmente a imagem das Universidades e do Brasil no exterior. 
Todas as informações contidas nesse documento são sugestões de 
como guiar os alunos durante o processo de mobilidade acadêmica 
internacional, não possuem caráter obrigatório e sua divulgação foi 
autorizada pelas Instituições interessadas.

O PROJETO



ANTES DA MOBILIDADE INTERNACIONAL

Antes do estudante iniciar o intercâmbio 
é importante que ele receba informações e 

instruções referentes a mobilidade e a vida no 
exterior. 

O que fazer
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ANTES

Antes que o estudante inicie sua mobilidade acadêmica internacional é 
importante que ele receba instruções referentes à universidade de destino e 
ao país estrangeiro, além de ser informado sobre suas obrigações enquanto 
bolsista de órgãos de fomento brasileiros. 

Uma medida interessante para garantir uma boa orientação ao bolsista 
seria a organização de um workshop pela IES, com duração de dois dias, 
durante os quais os alunos selecionados para o programa Ciência sem 
Fronteiras receberiam orientações de professores, pesquisadores e outros 
estudantes com experiência no exterior, psicólogos, staff administrativo, entre 
outros profissionais considerados relevantes pela Instituição. A Rede CsF, 
representada por meio de núcleos institucionais, se dispõe a colaborar com 
a realização desse workshop, junto às IES que se mostrarem interessadas. 
Abaixo, encontram-se sugestões de atividades a serem realizadas durante 
esse período:

Dia 1
No  primeiro dia do evento, os alunos selecionados e seus familiares receberiam 

orientações de professores, pesquisadores, psicólogos e funcionários. Entre 
os assuntos a serem abordados, sugere-se: problemas de adaptação, o papel 
da universidade de origem durante a mobilidade, informações sobre contatos 
em caso de problemas ou emergências, o procedimento realizado pela IES 
para o aproveitamento das matérias cursadas no exterior e outras informações 
consideradas pertinentes pela Instituição brasileira. Sugere-se que familiares 
ou responsáveis também sejam convidados para este dia, de modo a torná-los 
envolvidos no processo e cientes das responsabilidades dos alunos durante o 
intercâmbio.

Dia 2
No segundo dia de evento, aconselha-se a realização de uma mesa 

redonda entre ex-bolsistas e os novos selecionados para o fornecimento de 

Orientação
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ANTES

Como forma de aprimorar a escolha das disciplinas a serem cursadas no 
exterior, a relevância das mesmas, bem como garantir seu número mínimo, 
sugere-se que os colegiados ou coordenações dos cursos de graduação 
sejam co-responsáveis pelo planejamento das matérias e das atividades extra-
curriculares a serem desenvolvidas durante todo o período de mobilidade 
acadêmica no exterior. O apoio deve se basear na comparação do plano de 
estudos oferecido no Brasil e no exterior, na análise da ementa das disciplinas 
e, além disso, o coordenador deve informar ao estudante se as matérias 
selecionadas poderão ser aproveitadas como crédito após o retorno da 
mobilidade internacional.

Como forma de otimizar a escolha de matérias pelos estudantes, sugere-se 
que, ao retornarem do Ciência sem Fronteiras, os ex-bolsistas do Programa 
preencham um formulário online para a orientação de futuros estudantes de 
mobilidade acadêmica internacional. Esse documento estaria disponível no site 
de todos os colegiados ou coordenações de graduação das IES e indicariam as 
matérias que foram cursadas pelo aluno no exterior, o nome dos professores 
responsáveis, a sua opinião sobre a qualidade das disciplinas e uma breve 
descrição das ementas, servindo dessa forma como um banco de informações 
para novos bolsistas do Programa Ciência sem Fronteiras.

informações e esclarecimento de dúvidas dos estudantes. Como conteúdo 
dessa discussão, sugere-se: o funcionamento do sistema de ensino no exterior 
de cada país parceiro do Ciência sem Fronteiras (syllabus, notas, atividades 
extra curriculares), curiosidades sobre os países, a vida no Campus, estágios 
e cursos de verão, dicas de adaptação, dificuldades na língua estrangeira 
além de informações sobre direitos e deveres de bolsistas de mobilidade 
acadêmica. Além disso, é válido reforçar a importância da convivência e 
integração com estrangeiros para o desenvolvimento linguístico e cultural do 
intercambista além da possibilidade de formação de networking e surgimento 

Escolha das disciplinas
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ANTES

Antes do início da mobilidade acadêmica internacional, é importante que o 
bolsista tenha plena consciência de seus direitos, deveres e responsabilidades. 
Para isso, aconselha-se ao DRI a criação de um Termo de Compromisso que 
comprometa o aluno com as atividades acadêmico-científicas no exterior, com 
os relatórios a serem entregues aos órgãos de fomento e às IES, além de 
zelarem pela imagem da Instituição durante a estadia no exterior. Além disso, 
sugere-se que sejam incluídos tópicos referentes à manutenção do nível de 
desempenho escolar entre a homologação e a viagem (uma vez que esse 
período pode durar por até um ano); referentes às citações das IES em caso 
de publicações ou apresentações de trabalhos, além de indicar um contato 
de emergência da assessoria de relações internacionais, para o caso de 
imprevistos ou problemas de adaptação. Esse documento poderá ser preenchido 
e assinado pelo bolsista no dia do evento da Orientação dos alunos e também 
poderá incluir a assinatura de um responsável, garantindo que ambos estejam 
cientes das obrigações do estudante durante o Programa.

Termo de compromisso

O Programa Ciência sem Fronteiras tem como um de seus objetivos a 
internacionalização das IES brasileiras. Como forma de estreitar os laços com 
as universidades estrangeiras, sugere-se que o Departamento de Relações 
Internacionais (DRI) mantenha um contato direto com as universidades 
de destino de seus estudantes via correio eletrônico. Inicialmente, essa 
aproximação pode ocorrer pela apresentação dos novos bolsistas e do DRI da 
Instituição, além de fornecer o contato do pessoal responsável pelo intercâmbio 
acadêmico dos estudantes brasileiros. Ao chegar na universidade de destino, 
o bolsista se responsabilizaria por entregar ao setor internacional uma carta 
de apresentação, assinada pelos responsáveis do setor de mobilidade e pelo 
reitor da Instituição, contendo informações gerais sobre a universidade de 
origem e sobre a mobilidade, além de outras informações que a IES julgar 
relevantes.

Contato com a universidade do exterior



DURANTE A MOBILIDADE 

Durante o período de intercâmbio, recomenda-se que a IES 
brasileira acompanhe o progresso do aluno e coloque-se a 

disposição para assisti-lo no que for necessário.

O que fazer
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DURANTE

Considerando a facilidade de acesso e de troca de informação promovidas pela 
internet, sugere-se que as IES incentivem a criação de um blog pelos bolsistas 
do Ciência sem Fronteiras para a documentação da sua experiência. Nele, os 
estudantes podem relatar a rotina na universidade estrangeira, as matérias 
cursadas, a adaptação com a língua e com os costumes do país, dentre outras 
assuntos pertinentes. O principal objetivo do  blog é servir como guia para 
novos bolsistas e manter a Instituição de origem informada sobre a mobilidade 
acadêmica de seus estudantes. Sugere-se também que o site da própria IES 
seja um meio de divulgação dos endereços dos blogs dos alunos para futuros 
interessados.

Para iniciar o acompanhamento do aluno na mobilidade internacional, sugere-
se que a instituição brasileira solicite ao estudante uma comprovação de sua 
chegada no exterior. Aconselha-se também que seja encaminhado ao bolsista 
um e-mail informando-o da necessidade de trazer consigo a documentação 
necessária para a comprovação das atividades realizadas durante a mobilidade. 
Esses documentos deverão conter informações sobre a carga horária e sobre 
o conceito adquirido pelo estudante nas disciplinas realizadas, facilitando dessa 
forma o processo de validação e obtenção dos créditos cursados no exterior pela 
universidade de origem.

Para acompanhar o progresso e adaptação do aluno no exterior, recomenda-
se que as IES brasileiras exijam a produção de relatórios semestrais durante o 
período de mobilidade acadêmica. Nesse documento, o estudante relataria sua 
vivência tanto na universidade quanto no país estrangeiro, além de apresentar 
um relatório das disciplinas cursadas e das demais atividades realizadas por eles. 
Com esse documento, as IES brasileiras ficariam cientes do desempenho de 
seus alunos, podendo acompanhar e oferecer, caso necessário, assistência ao 
bolsista na eventualidade de uma performance acadêmica não satisfatória.

Recomendamos também que esse relatório contenha perguntas formuladas por 
profissionais especializados, as quais objetivem avaliar o estado psicológico dos 
estudantes em mobilidade. Dessa forma, seria possível a detecção precoce de 
algum distúrbio psicológico e seu tratamento poderia ser rapidamente realizado 
em parceria com as IES do exterior.

Blog

Acompanhamento geral

Relatórios



APÓS A MOBILIDADE INTERNACIONAL

Quando o estudante volta é importante avaliar o 
aproveitamento e aprendizado do tempo passado 

no exterior. 

O que fazer
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APÓS

Após o retorno ao Brasil, propõe-se que as IES exijam de seus estudantes 
um relatório completo das disciplinas e atividades realizadas no exterior. 
Esse documento poderia conter também outras informações relativas à vida 
acadêmica, à estrutura física e pessoal da universidade estrangeira quando 
comparada à brasileira e à vivência pessoal.

O tópico relativo à vida acadêmica conteria informações sobre o processo de 
matrícula das matérias de interesse; a ementa e a carga horária das disciplinas 
cursadas; a forma de avaliação utilizada; o formato com o qual as disciplinas 
são ministradas, uma avaliação do aluno em relação à qualidade das aulas 
quando comparadas com as das IES brasileiras, além do seu desempenho em 
cada uma das matérias cursadas.

O relatório também poderá conter uma avaliação sobre a recepção da 
comunidade universitária (funcionários, coordenadores, professores, etc), 
sobre o acompanhamento oferecido durante o período de mobilidade por parte 
dos departamentos de relações internacionais  brasileiro e estrangeiro, além de 
informações sobre a estrutura física da universidade estrangeira (laboratórios, 
bibliotecas, etc).

Em relação à vivência pessoal, o estudante pode fornecer informações 
práticas sobre como conseguir hospedagem no exterior e sobre os seus 
custos, informações sobre transporte local e sobre questões burocráticas 
como abertura de conta bancária e contratação de serviços. Além disso, o 
estudante pode oferecer sugestões de atividades culturais, informações sobre 
as condições climáticas do país em questão, sua percepção das diferenças 
culturais encontradas no exterior, bem como oferecer as recomendações que 
julgar necessárias aos futuros intercambistas.

Além da formulação do relatório, que serviria como um banco de informações e 
um instrumento para a orientação de futuros bolsistas, o aluno se disponibilizaria 
a participar do dia da Orientação geral aos novos bolsistas e a auxiliar os novos 
participantes em questões referentes ao ensino e a vida no exterior.

Relatório
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APÓS
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Ao retornar ao Brasil, sugere-se que seja agendada uma visita ao 
departamento de relações internacionais da instituição de origem para entrega 
de documentação e abertura de um processo de aproveitamento das atividades 
realizadas no exterior. Esse processo também deve ser realizado juntamente 
com a coordenação do curso de graduação. Após essa etapa, seria construído 
um ofício contendo as decisões do setor de registro acadêmico em relação as 
matérias passíveis de aproveitamento.

Para garantir um contínuo melhoramento do Programa Ciência sem 
Fronteiras e do acompanhamento realizado pela Instituição, recomenda-se o 
preenchimento de um formulário avaliativo repassado aos órgãos de fomento 
com os pontos positivos e negativos do Programa bem como sugestões de 
aprimoramento.

Aproveitamento

Avaliação

O projeto Melhoria CsF, que originou esta cartilha, foi o resultado da colaboração 
entre diversas pessoas, incluindo representantes de IES, bolsistas e ex bolsistas, 
membros da Rede CsF e Instituições parceiras. Agradecemos, especialmente, 
a Universidade Federal de Pelotas (crinter.ufpel@gmail.com) e o IFSudesteMG 
(internacional@ifsudestemg.edu.br) pela contribuição de informações para este 
material.
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