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Resumo  

 

O programa Ciência sem Fronteiras foi concebido com o objetivo de acelerar o 

desenvolvimento tecnológico do país através do envio de estudantes brasileiros de áreas 

estratégicas para instituições do exterior. O presente estudo tem como objetivo 

identificar os principais problemas ocorridos durante a implementação do Programa, 

avaliar as soluções adotadas pelos gestores e os resultados alcançados. Para a sua 

realização foram utilizadas a pesquisa bibliográfica e documental em fontes oficiais, 

incluindo o site do próprio Programa, além de entrevistas semiestruturadas com 

estudantes que participaram como bolsistas do Programa. Estão expostas as diversas 

falhas, os desafios a serem enfrentados e propostas de ajustes para que esse projeto tão 

importante atinja melhores resultados. Apesar dos problemas, o programa é avaliado 

como de grande importância para alavancar a internacionalização da produção científica 

brasileira. 
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1 – Introdução  

Apesar de ter apresentado significativa expansão nos últimos anos, tendo 

produzido pesquisa de alta qualidade em diversas áreas do conhecimento, a ciência 

brasileira ainda precisa avançar muito, se considerarmos que os países economicamente 

desenvolvidos apresentam taxas de doutores por habitantes maiores que as do Brasil, 

conforme relatório da UNESCO, divulgado em 2010, que apontou a existência de 657 

doutores por milhão de habitantes, em 2007, que é considerada uma taxa baixa quando 

comparada à de 3.656 dos países desenvolvidos ou à média mundial de 1.081, no 

mesmo ano (CAPES; CNPQ, 2011, p. 2).  

Visando ampliar a visibilidade e a inserção das instituições brasileiras através de 

expressiva cooperação internacional, além de promover um avanço decisivo da 

tecnologia e da inovação no Brasil, o Programa Ciência sem Fronteiras foi concebido 

em 2011, através de uma iniciativa conjunta entre o Ministério da Educação (MEC), 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), através de suas instituições de 

fomento, Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES; CNPQ, 2011, p. 1 ). 

O Programa possui como objetivo geral promover de maneira acelerada o 

desenvolvimento tecnológico, além de estimular os processos de inovação no Brasil 

através da promoção da mobilidade internacional docente, discente de graduação e pós-
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graduação, de pós-doutorandos e pesquisadores brasileiros, estimulando a inserção das 

pesquisas feitas nas instituições brasileiras às melhores experiências internacionais 

(CAPES; CNPQ, 2011, p. 2).  

Baseado em estudos realizados pela Secretaria de Ensino Superior do MEC, o 

Ministério da Indústria e Comércio e a Agência Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial (ABDI), foram identificadas prioridades de treinamento de pessoal para o 

país, considerando o cenário de investimentos atuais e futuros. As áreas prioritárias para 

o Programa de Graduação Sanduíche Internacional são as ciências, engenharias e 

formação de professores. Inicialmente, serão convidados a participar as universidades 

brasileiras com formações em graduação nas seguintes áreas: Tecnologias da 

Informação e Comunicação, Nanotecnologia, Biotecnologia, Robótica, Novos 

Materiais, Aeronáutica e Aeroespacial, Biocombustíveis e Energias Renováveis, 

Transportes e Construção Civil, Recursos do Mar e Biodiversidade e Agricultura 

(CAPES; CNPQ, 2011, p.11).  

O Programa possuía como meta global, a ser alcançada até o final de 2014, o 

envio de 75.000 bolsistas brasileiros para capacitação no exterior, através de ações 

conjuntas dos Ministérios da Ciência e Tecnologia (MCT) e do Ministério da Educação 

(MEC), de suas respectivas instituições de fomento, CNPq e CAPES, e Secretarias de 

Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC. (CAPES; CNPQ, 2011, p. 1)  

Apesar de ter méritos evidentes, o Programa enfrentou inúmeros desafios desde 

o início de sua implementação, como a dificuldade de muitos estudantes com o idioma 

inglês, por exemplo, o que motivou até mesmo a criação do Programa Inglês sem 

fronteiras. Por conta disso, o artigo será desenvolvido tendo como objetivo geral avaliar 

as medidas adotadas pelos gestores do Programa no enfrentamento dos problemas que 

surgiram durante a implementação de sua primeira etapa, bem como analisar os ajustes 

feitos para a execução de sua segunda fase. Além disso, mais especificamente, o estudo 

também irá identificar se as reivindicações feitas pela comunidade acadêmica estão 

sendo consideradas e executadas pelos gestores nessa nova fase do programa, 

averiguando se os ajustes realizados apontarão para uma efetiva solução dos problemas 

identificados.  

A escolha do Programa Ciência sem Fronteiras como objeto de estudo para a 

elaboração do artigo justifica-se pela importância de se avaliar a maneira como os 

recursos do Programa estão sendo empregados, para promover a internacionalização da 

ciência e da tecnologia nacional, a aceleração do processo de formação de recursos 

humanos altamente qualificados e, consequentemente, a competitividade das empresas 

brasileiras. 

 

2 – Referencial Teórico  

Os processos de globalização econômica, bem como suas dimensões comerciais, 

financeiras, tecnológicas, políticas, culturais e sociais, aumentaram as tensões entre 

integração e fragmentação, interdependência e autonomia, inclusão e exclusão, a partir 

do final do século XX. Diante desse cenário extremamente dinâmico e propício a 

inovações é que a Cooperação Internacional para o Desenvolvimento tem conquistado 

mais espaço nas pesquisas acadêmicas, através da concepção de programas de 
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intercambio, formação de recursos humanos com base em bolsas de estudos, ou 

disponibilização de vagas em centros de estudo (KRAYCHETE, 2013).   
 

2.1 – O Programa Ciência sem fronteiras no contexto da Cooperação 

Internacional. 

Como afirmam Maciel e Albagli (2010, p.14), na “Era do Conhecimento” em 

que vivemos, surgem freqüentemente novos desafios às políticas e estratégias de 

cooperação internacional em ciência e tecnologia, colocando em cena outras questões, 

atores e práticas. A maior internacionalização das universidades, através de parcerias 

interinstitucionais, é inequivocamente um passo importante para enfrentar os novos 

desafios que se apresentam constantemente.   
Segundo Martins (2015), a concepção e a implementação do Programa CsF, 

mesmo não expressando exatamente a política de internacionalização da educação 

superior brasileira, consegue traduzir posicionamentos e características que esboçam 

uma ideia consistente de internacionalização, induzindo as instituições de ensino a 

priorizar a produção de conhecimento para atendimento à demanda de formação de 

quadros de pessoal. Além disso, a experiência da cooperação internacional promove o 

intercâmbio cultural, a produção do conhecimento acadêmico, amplia a visão holística 

do saber, bem como estreita os vínculos pessoais e institucionais.  
 

2.2 – Implementação do Programa Ciência sem Fronteiras: características e 

desafios.  

Conforme o relato do então presidente da Capes, Jorge Almeida Guimarães, em 

audiência pública na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 

Informática – CCT, do Senado Federal, em abril de 2015, o Programa Ciência sem 

Fronteiras parece ter sido criado de forma repentina, tendo em vista que o plano 

plurianual do órgão para 2011-2020 não havia uma palavra sobre a Ciência sem 

Fronteiras, tendo em vista que o documento foi concluído no final de 2010, meses antes 

da concepção do Programa (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, 2015, p.43).  

Por conta da falta de maiores discussões e estudos para a elaboração do 

programa, de forma a envolver as agências de fomento à pesquisa, a comunidade 

científica nacional, as universidades, visando seu planejamento e implementação de 

forma segura, surgiram   problemas em sua fase inicial, inclusive pelo fato de muitas 

universidades do país não possuírem um setor dedicado às relações internacionais, 

gerando dificuldades para o estabelecimento de comunicações com instituições 

estrangeiras que começavam a receber bolsistas brasileiros. Além disso, para aquelas 

universidades que já desenvolviam ações de internacionalização, com a criação do 

Ciência sem Fronteiras, algumas dificuldades surgiram para compatibilizar os acordos 

existentes e o programa (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, 2015, p.43).  

Outro grande problema enfrentado, sobretudo na fase inicial da implementação 

do programa, foi a barreira do idioma. Devido às deficiências no que diz respeito ao 

domínio de línguas estrangeiras, particularmente do inglês, surgiram dificuldades tanto 
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na fase no processo de seleção, quanto no aproveitamento dos estudos no exterior. Para 

resolver esse problema, o MEC criou, no ano de 2014, o Programa Idiomas sem 

Fronteiras (IsF) (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E 

INFORMÁTICA, 2015, p.45).  

Com relação ao perfil dos estudantes que participam do programa, uma pesquisa 

realizada na UFMG, através da análise de dados quantitativos, disponibilizados pelo 

próprio programa, identificou as áreas prioritárias, curso de origem, país e instituição de 

destino, fluência em idiomas, formação anterior e histórico do aluno, entre outras 

informações necessárias para traçar o perfil dos contemplados. Os resultados apontaram 

que boa parte dos beneficiários é oriunda de escolas particulares, entre outras 

considerações que demonstram o predomínio de uma elite acadêmica entre os alunos do 

programa Ciência Sem Fronteiras. Na prática, tal organização reflete o padrão já vigente 

na sociedade brasileira (GOMES, 2014).  

No que diz respeito à questão de gênero, um estudo realizado pela Secretaria de 

Política para as Mulheres – SPM, realizado no ano de 2013, apontou que o Programa 

Ciência sem Fronteiras promove a inclusão das mulheres nas atividades da ciência e 

tecnologia através da internacionalização de sua educação. Analisando os números pelo 

total e também por áreas de interesse, verifica-se uma forte presença feminina entre os 

beneficiários do programa. Além da predominância feminina já esperada nas áreas 

biológicas e da saúde, surge uma nova tendência nas áreas das engenharias e 

tecnológicas, com uma porcentagem de participantes ainda maior do que nos cursos 

nacionais, indicando uma nova ordem de gênero no sistema educacional superior 

brasileiro. 
 

2.3 – Ajustes e perspectivas para a continuidade do programa.  

O Programa Ciência Sem fronteiras representa um importante passo para o 

Brasil, tendo em vista que introduziu novos conceitos de cooperação e parceria, 

especialmente no que diz respeito aos elementos de cooperação acadêmica 

internacional. Apesar disso, cabe ressaltar que as universidades brasileiras não foram 

envolvidas, suficientemente, no planejamento do programa; e sem o apoio das 

universidades, o programa acaba por simplesmente mandar estudantes para passar um 

tempo no exterior, sem trazer benefícios tangíveis ao país (JUDD, 2014). 

No que  se refere ao financiamento do programa, é necessário que os gestores do 

programa busquem atrair a iniciativa privada como parceira no financiamento das 

bolsas, já que as bolsas financiadas pelo setor privado ficaram muito abaixo da meta 

inicialmente estabelecida (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, 2015, pg 29, tabela 8). 

Outro aspecto relacionado ao financiamento do Programa Ciência sem fronteiras 

diz respeito ao aspecto da equidade. Embora parte significativa dos beneficiários das 

bolsas seja oriunda de famílias de renda baixa ou modesta, seria necessário avaliar, na 

continuidade do programa, os candidatos às bolsas cujas famílias possam arcar com 

pelo menos parte das despesas do intercambio (COMISSÃO DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, 2015).  

Conforme apontado no relatório da CCT, do Senado Federal, o Programa 

Ciência sem Fronteiras é um programa de mobilidade internacional de que o Brasil não 
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pode abrir mão, devendo ser acompanhado de investimentos, por fontes públicas e 

privadas, de forma a possibilitar o desenvolvimento de projetos de pesquisa nas 

universidades e demais instituições cientificas nacionais, fazendo com que os ganhos do 

programa não fiquem restritos ao nível pessoal, mas que sejam compartilhados com 

outros estudantes e pesquisadores.  

 

3 – Metodologia  

Para a realização deste estudo foi adotada, inicialmente, sob o ponto de vista dos 

objetivos, uma pesquisa exploratória, tendo em vista que, segundo Zanella (2009), a 

pesquisa exploratória tem por finalidade explorar a realidade, buscando maior 

conhecimento sobre um determinado objeto de pesquisa. Posteriormente, já com mais 

clareza acerca do tema investigado, obtida na etapa de pesquisa exploratória, foi 

iniciada a fase descritiva da pesquisa, buscando realizar de maneira mais detalhada uma 

descrição dos fatos e fenômenos relacionados ao Programa Ciência sem fronteiras.  

 Quanto à forma de abordar o tema, foi adotada uma perspectiva 

predominantemente de pesquisa qualitativa, procurando descrever, correlacionar e 

analisar as variáveis vinculadas ao tema estudado, com base nas informações e dados 

obtidos, ainda que tenham sido utilizados alguns dados estatísticos, de forma a dar 

suporte às análises realizadas. 

No que diz respeito aos procedimentos adotados na coleta de dados, foram 

utilizadas a pesquisa bibliográfica e documental, sobretudo tendo como base as fontes 

oficiais, inclusive o site do programa Ciência sem Fronteiras, do Senado Federal, além 

de entrevistas semiestruturadas realizadas com 5 estudantes que participaram do 

Programa, e que foram selecionados por intermédio das redes sociais dos integrantes do 

grupo que desenvolveu o estudo. 

A análise dos dados foi feita através do tratamento detalhado, realizado em etapas, 

de todo o conteúdo levantado. Inicialmente, foi feita uma seleção e organização do 

material pesquisado, tendo os objetivos e variáveis vinculadas ao tema estudado como 

norteadores de todo o processo. Em seguida, foi realizada uma análise mais 

aprofundada, através do cruzamento da base teórica de referência com as informações e 

dados levantados, inclusive aqueles obtidos nas entrevistas. Por fim, apoiado na análise 

feita, foi feita a interpretação dos resultados. 
 

4 – Resultados e discussões  

O Programa Ciência sem fronteiras iniciou-se em 2011, tendo como uma de suas 

metas o envio de 75.000 bolsistas brasileiros até o final do ano de 2014 (CAPES; 

CNPQ, 2011, p. 1). Desde o começo de sua execução, o programa enfrentou alguns 

desafios e passou por alguns ajustes, incluindo a revisão de algumas de suas metas, que 

ocorreu durante a 7ª Reunião do Comitê Executivo do Programa Ciência sem 

Fronteiras, realizada em 22 de janeiro de 2013 (BRASIL, 2013b, p.9). 

Um dos principais desafios enfrentados pelo Programa foi a questão do idioma, 

levando até mesmo o governo brasileiro a chamar de volta ao país alguns estudantes que 

não atenderam aos requisitos exigidos pelas universidades locais, entre eles a fluência 

na língua inglesa (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E 
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INFORMÁTICA, 2015, p.44). Como pode ser observado no Gráfico1, apenas uma 

parcela reduzida (27%) dos estudantes era fluente no idioma do país onde iria estudar. 

 

Gráfico 1 - Fluência no idioma do país de intercâmbio 

 
Fonte: Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 

Senado Federal (2015) 
 

Inicialmente, no ano de 2012, visando solucionar o problema, foi criado o 

Programa Inglês sem fronteiras. Posteriormente, através da Portaria nº 973, de 14 de 

novembro de 2014, foi criado pelo Ministério da Educação (MEC) o Programa Idiomas 

sem Fronteiras, por intermédio da Secretaria de Educação Superior (SESu) em conjunto 

com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que 

objetiva incentivar o aprendizado de línguas, além de promover  uma mudança 

abrangente no ensino de idiomas estrangeiros nas universidades brasileiras 

(COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, 

2015, p.45). 

Em todo o mundo, a mobilidade estudantil envolve cerca de quatro milhões e 

cem mil estudantes. Só nos os Estados Unidos, durante o ano de 2012, o número foi de 

764.495 estudantes, sendo 194.029 da China, 100.270 da Índia e 72.295 da Coréia do 

Sul, enquanto o Brasil manteve em solo americano 9.788 estudantes, um número bem 

menor se comparado aos outros países mencionados. Para conseguir melhorar esse 

quadro, visando minimizar estas diferenças e fomentar a formação de cidadãos aptos a 

contribuir nesta nova era da sociedade do conhecimento, foram estabelecias metas para 

enviar 101.000 estudantes através do programa para as melhores universidades do 

mundo no período entre os anos de 2011 e 2015 (BRASIL, 2013b, p.2).  

De acordo com dados do CNPq e CAPES, atualizados até janeiro de 2016, foram 

implementadas 92.880 bolsas, e distribuídas conforme mostrado no Gráfico2. 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Distribuição das bolsas por modalidade 
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Fonte: Ciência sem Fronteiras (2016) 

 

Com relação à participação das regiões do país no Programa, os dados mostram que ela 

não acontece de maneira uniforme, como pode ser observado no Gráfico 3.  

 

Gráfico 3 – Distribuição das bolsas por região 

 
Fonte: Ciência sem Fronteiras (2016) 

 

Analisando o gráfico acima, percebe-se o predomínio da região sudeste, já que 

foi aquela com mais participantes no Programa. Por outro lado, a região norte foi a que 

apresentou o menor número.  

A distribuição mostrada no gráfico acima aponta para uma desigualdade 

presente na sociedade brasileira, que também pode ser identificada quando são 

observados alguns indicadores de natureza econômica, como o Produto Interno Bruto – 

PIB, apresentado na Tabela 1. 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Participação percentual das Grandes Regiões no Produto 

Interno Bruto 2010-2013 
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Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de 

Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. (2013) 

 

Segundo dados do Censo da Educação Superior de 2013 (INEP, 2015, p.31), há 

uma predominância feminina nos cursos de graduação, já que representam 56,1% dos 

ingressos, 57,2% das matrículas e 60,6% dos concluintes. Entretanto, quando 

considerada a sua participação em áreas como Engenharia, que apresentam o maior 

número de bolsas do programa, o percentual se reduz para 31,5 %; o que pode explicar 

os dados apresentados pelo CNPq e CAPES, atualizados até janeiro de 2016, que ainda 

apresentam uma maior participação masculina no número de participantes, conforme 

mostrado no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Distribuição das bolsas por Gênero 

 
    Fonte: Ciência sem Fronteiras (2016) 

 

Apesar de o Programa Ciência sem Fronteiras promover a inclusão das mulheres 

nas atividades da ciência e tecnologia, conforme estudo realizado no ano de 2013 pela 

Secretaria de Política para as Mulheres – SPM, a distribuição das bolsas por gênero,  

apresentada no Gráfico 4, ainda revela uma presença feminina no Programa inferior à 

masculina, o que confirma os dados do Censo da Educação Superior de 2013 (INEP, 

2015, p.31) no que diz respeito à presença feminina em áreas como Engenharia, uma 

das que são prioritárias do Ciência sem Fronteiras. 

Visando ampliar a análise e ser mais uma fonte de pesquisa, foram entrevistados 

5 participantes do programa Ciências sem Fronteiras, de períodos variáveis entre os 

anos de 2013 e 2015. O instrumento escolhido foi a entrevista semiestruturada, com 10 

perguntas elaboradas e discriminadas no anexo 1, realizadas por meio de questionário 

online, em rede social, buscando alunos que tivessem participado do programa. Entre as 

considerações iniciais, nota-se a preferência destes 5 entrevistados por países 
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anglófonos, que mesmo apontando para uma linguagem de maior domínio, não impediu 

que os estudantes enfrentassem algumas dificuldades. “Como fui para o interior da 

Inglaterra, o sotaque me causava estranheza no começo”. (PORCINO, Lívia. Entrevista 

I. [ago. 2016]. Entrevistador: Carolina Dias Paulo. Rio de Janeiro, 2016. A entrevista na 

íntegra encontra-se transcrita no Anexo1 deste artigo). Apesar de enfrentar essa barreira 

inicial, a tendência observada é que os alunos superam esta etapa com facilidade, 

adquirindo fluência no idioma estrangeiro.  

O programa CsF é visto como uma importante contribuição para acelerar o 

desenvolvimento tecnológico e os processos de inovação no Brasil. Observa-se que 

além de estimular a busca pelo saber, o programa é primordial para a importação de 

conhecimento, técnicas e experiências. “O programa CsF é ótimo, pois dá a 

oportunidade para estudantes que sozinhos não teriam condições de ter uma experiência 

equivalente no exterior. O enriquecimento cultural e acadêmico é muito grande. ” 

(SOUZA, Ana Carolina. Entrevista I. [ago. 2016]. Entrevistador: Carolina Dias Paulo. 

Rio de Janeiro2016. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Anexo 1 deste 

artigo).   
Também foi possível identificar diversas falhas na organização do programa, 

como a dificuldade de contato e a falta de acompanhamento direto. “Tem muito pouco 

controle com relação a quem está lá realmente para estudar e pesquisar e quem está lá só 

para passear”. (BARRETO, Ana Clara. Entrevista I. [ago. 2016]. Entrevistador: 

Carolina Dias Paulo. Rio de Janeiro, 2016. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita 

no Anexo 1 deste artigo). Apesar de alguns participantes relatarem a cobrança de itens 

como certificados de atividade, é notória a falta de contato por parte da universidade de 

origem dos estudantes. “Durante a minha estadia lá fora, o meu contato era apenas com 

o IIE”. (CARVALHO, Juliany. Entrevista I. [ago. 2016]. Entrevistador: Carolina Dias 

Paulo. Rio de Janeiro, 2016. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Anexo 1 

deste artigo). O pouquíssimo contato com as instituições estrangeiras, que é feito 

através do órgão de fomento de bolsa, contribui para a baixa exposição das 

universidades brasileiras.  

Observa-se quase total ausência de projetos vinculados ao que o aluno 

desenvolveu no exterior, não aproveitando da melhor forma a experiência internacional. 

Alguns relatam discussões acerca das diferenças encontradas e sugestões acerca da 

grade de disciplinas, carga horária e formas de ensino. Porém, a maior parte considera 

que não houve contribuição direta para a universidade de origem, evidenciando um dos 

grandes problemas do programa. “É bem complicado minha faculdade aproveitar as 

matérias feitas lá fora, muitas vezes não aceitam”. (CARVALHO, Juliany. Entrevista I. 

[ago. 2016]. Entrevistador: Carolina Dias Paulo. Rio de Janeiro, 2016. A entrevista na 

íntegra encontra-se transcrita no Anexo 1 deste artigo).   

Percebe-se que o programa contribui em diversos pontos da carreira profissional 

dos participantes, com conhecimento adquirido, enriquecimento do currículo, 

experiência internacional, fluência em língua estrangeira e contatos no exterior. Para 

todos os entrevistados, há o consenso de que viveram uma oportunidade única, possível 

apenas através do programa. Apesar das falhas, é nítido que a iniciativa do programa 

CsF contribuirá para o avanço brasileiro.  
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Por ter a sua importância reconhecida, inclusive da comunidade acadêmica, o 

Programa foi objeto de debates na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 

Comunicação e Informática – CCT, do Senado Federal, no ano de 2015, durante as 

discussões do Projeto de Lei do Senado, nº 798, de 2015. Após as discussões, a CCT 

deu parecer favorável ao Projeto de Lei (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, 2015, p.62). 

Apesar de ter a sua importância reconhecida, inclusive da comunidade 

acadêmica, o Programa recebeu diversas críticas, inclusive no que diz respeito à 

quantidade de bolsas destinadas à graduação e do volume de recursos consumidos, e 

deverá passar por uma reformulação, conforme divulgado pelo Ministério da Educação 

(CIÊNCIA, 2016). 

 

5 – Conclusão  

 Através da realização do estudo procurou-se analisar o Programa Ciência sem 

Fronteiras, identificando os principais problemas apresentados durante a sua 

implementação, as medidas adotadas pelos gestores do Programa para solucioná-los, 

nas suas diferentes fases, levando em consideração as reivindicações e análises da 

comunidade acadêmica, incluindo as reflexões e opiniões de estudantes que foram 

selecionados e participaram como bolsistas do Programa. 

No que diz respeito à concepção do programa, o estudo apontou que houve 

problemas quanto ao seu planejamento, já que no início de sua implantação muitas de 

nossas universidades não possuíam sequer um setor dedicado às relações internacionais; 

e naquelas que já desenvolviam ações de internacionalização, surgiram dificuldades 

para compatibilizar os acordos existentes e o programa. Sendo assim, os problemas 

mencionados ilustram e indicam que a comunidade acadêmica não foi adequadamente 

envolvida nas discussões relativas à concepção e ao planejamento do Programa.  

A barreira do idioma foi um problema que ficou evidenciado no estudo 

realizado. A deficiência dos estudantes no domínio de línguas estrangeiras, sobretudo o 

inglês, criaram dificuldades no processo de seleção e no aproveitamento dos estudos no 

exterior. Para solucionar o problema, no final de 2012, foi criado o programa “Inglês 

sem fronteias”. Mais tarde, já em 2014, foi concebido o “Idioma sem fronteiras”, com a 

missão de proporcionar acesso ao estudo dos idiomas estrangeiros para a comunidade 

acadêmica como base estruturante do processo de internacionalização das universidades 

brasileiras.  

Alguns resultados do estudo também apontam certas desigualdades presentes na 

sociedade brasileira, tendo em vista que, ao observar a distribuição das bolsas por 

regiões do país, fica latente o desequilíbrio entre elas, com predomínio da participação 

da região sudeste, cujo PIB é o maior. Outro exemplo diz respeito à presença feminina, 

que apesar de ser maior nos cursos de graduação como um todo, apresenta uma 

participação menor no quantitativo de bolsas concedidas pelo programa. 

Através de entrevistas realizadas com alguns participantes do Programa, foi 

possível confirmar alguns problemas já identificados por outros instrumentos utilizados 

na pesquisa, tais como a barreira do idioma, a falta de articulação e compatibilidade 

entre as atividades realizadas no exterior e os projetos e grades curriculares em suas 

universidades de origem, no Brasil. Apesar disso, há praticamente uma unanimidade 
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quanto à importância da participação no Programa para as suas vidas e carreiras, além 

do reconhecimento de que só teriam essa oportunidade com o suporte, sobretudo 

financeiro, do programa. É importante ressaltar que diante de uma pequena amostra de 

entrevistados (cinco estudantes), os resultados dessa pesquisa apresentam fragilidades 

com relação às conclusões citadas. Essas entrevistas semiestruturadas ressaltam a 

importância e as qualidades do programa, bem como reafirmam os problemas 

evidenciados nesse estudo. Entretanto, elas não esgotam a investigação com relação às 

experiências vivenciadas por aqueles que dele participaram. 

Devido à importância de se identificar os problemas, avaliar as soluções 

implementadas e propor alternativas para o aprimoramento do Programa Ciência sem 

fronteiras, que foi concebido com a relevante missão de promover a consolidação, 

expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da 

competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional, cabe 

ressaltar a importância de se realizar, futuramente, uma pesquisa mais detalhada sobre o 

tema, sobretudo pelo fato de o programa ter passado por uma profunda reformulação na 

fase final da realização do estudo.  
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Transcrições das entrevistas realizadas 

 

1. Quando e para onde você foi com o programa Ciência sem Fronteiras?  

ANA CAROLINA SOUZA: Nijmegen (Holanda), Agosto 2013 - Agosto 2014 

LÍVIA PORCINO: Leicester (Reino Unido), Junho 2014 até Junho 2015 

LUCAS BARROSO: Cambridge (Reino Unido), Setembro 2014 - Setembro 2015 

JULIANY CARVALHO: Michigan (EUA), Agosto 2014 - Dezembro 2015 

ANA CLARA BARRETO: Kentucky (EUA), Agosto 2014 - Agosto 2015 

2. Como você avalia o programa CsF?  

ANA CAROLINA SOUZA: o programa CsF é ótimo, pois dá a oportunidade para 

estudantes que sozinhos não teriam condições de ter uma experiência equivalente no 

exterior. O enriquecimento cultural e acadêmico é muito grande. Entretanto, a 

organização do programa não é tão eficaz, enquanto alguns estudantes realmente 

aproveitam a oportunidade que está sendo oferecida, outros fazem poucas disciplinas 

para poder viajar. As viagens trazem enriquecimento cultural, mas esse não é o foco do 

programa. Portanto, do ponto de vista acadêmico o programa é incrível, porém poderia 

haver um acompanhamento maior dos estudantes para garantir que os mesmos estejam 

participando das atividades da universidade da qual fazem parte. 

LÍVIA PORCINO: Além de contribuir com a conversação no idioma do país de 

escolha, o CsF é uma excelente oportunidade para ampliar os conhecimentos na sua área 

de atuação. Além do que tange o aspecto de aprendizagem, considero o programa muito 

positivo no sentido de desenvolvimento pessoal e humano já que faz com que os alunos 

experimentem o que é viver numa realidade completamente diferente da qual estão 

habituados.  

LUCAS BARROSO: Ótimo. Excelente iniciativa para dar oportunidade a quem não 

poderia por conta própria custear um intercâmbio, além de um investimento inédito em 

educação.  

JULIANY CARVALHO: Eu acho a ideia maravilhosa. Abre uma oportunidade ímpar 

para você estudar fora, conhecer novas culturas, línguas. É um crescimento pessoal e 

intelectual incrível. Um intercâmbio é sempre muito caro e poucos conseguem bancar. 

Mas, como é um investimento absurdo em cima de cada aluno que vai, eu acho que a 

seleção tinha que ser mais rigorosa, para irem só os alunos que de fato estão 

interessados em estudar e se dedicar lá fora e não para fazerem o tão ouvido "turismo 

sem fronteiras". 

ANA CLARA BARRETO: É um programa incrível, a premissa é muito boa, mas 

alguns pontos devem ser revistos. Por exemplo, acho que tem muito pouco controle com 

relação a quem está lá realmente para estudar e pesquisar e quem está lá só para passear 

com o dinheiro do governo. 

3. Como você avalia a exposição das universidades brasileiras no cenário internacional 

tendo o CsF como intermediador?  

ANA CAROLINA SOUZA: Não acho que as faculdades tenham uma visibilidade 

maior devido ao CsF, pois o contato existente entre a faculdade do exterior e as daqui é 

mínimo, pelo menos foi isso que eu pude presenciar na UFRJ. Todo o contato com as 

universidades do exterior é feito através do órgão de fomento de bolsa.  
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LÍVIA PORCINO: Quando paro pra fazer uma análise, considero que a minha 

Universidade no Brasil (UFF) abrange aspectos muito mais profundos e forma 

profissionais mais conscientes e mais preparados para a realidade do mercado de 

trabalho. Do meu ponto de vista, as universidades inglesas são carentes em suas grades 

e disciplinas e não formam profissionais preparados para o mercado de trabalho. Em 

compensação, na Inglaterra, a estrutura da universidade e os equipamentos 

disponibilizados para estudos e pesquisa são infinitamente superiores. 

LUCAS BARROSO: Não sou capaz de opinar. Mas sei que algumas universidades do 

Reino Unido só aceitavam alunos das melhores universidades do Brasil. 

JULIANY CARVALHO: Quando a gente fala como funciona o programa para as 

pessoas lá fora todos ficam impressionados e acham muito bom. Recentemente conheci 

uns americanos que estão estudando espanhol na Argentina e quando eu disse como foi 

meu intercâmbio eles ficaram bobos e me disseram que estavam gastando mais de 10 

mil dólares para passarem alguns meses estudando uma língua. As pessoas pouco 

conhecem como são as faculdades aqui. Os profissionais de lá as vezes conhecem uma 

pessoa daqui que seja renomado na área. Para o currículo pesa bastante, tanto aqui 

quanto lá fora. 

ANA CLARA BARRETO: É uma exposição muito boa, na minha experiência os 

americanos consideram os brasileiros muito inteligentes (pelo menos na universidade 

que eu fiquei lá fora, os brasileiros sempre tiravam notas boas), e acham incrível que 

nós tenhamos universidades boas que sejam "de graça", públicas. 

4. Como o CsF pode contribuir para acelerar o desenvolvimento tecnológico e os 

processos de inovação no Brasil?  

ANA CAROLINA SOUZA: Os alunos que participaram do csf puderam conviver com 

pesquisadores e projetos que estavam sendo desenvolvidos no exterior, portanto, podem 

trazer os conhecimentos e experiência adquiridos no exterior para cá e implementá-los. 

LÍVIA PORCINO: Com o CsF muitas pessoas ficaram expostas às formas de ensino e 

às tecnologias dos países para onde foram. Sendo assim, o programa torna os estudantes 

capazes de entender que esse cenário também é possível no Brasil quando eles se 

formarem. 

LUCAS BARROSO: Através do CsF, principalmente do estágio obrigatório, o aluno 

pode incorporar novas técnicas (procedimentos, métodos, linhas de pensamento, 

materiais) aprendidas no exterior ao que faz no Brasil. 

JULIANY CARVALHO: Pode contribuir investindo em jovens estudantes para 

trazerem pra o Brasil experiências e conhecimentos adquiridos lá fora. 

ANA CLARA BARRETO: O CsF estimula a busca pelo conhecimento de novas 

técnicas e tecnologias, mas infelizmente quando o aluno volta para o Brasil se vê 

completamente desamparado no âmbito da pesquisa. Voltamos cheios de ideias e 

projetos que não temos estrutura nem incentivo para colocar em prática aqui, então 

acaba acontecendo a "fuga de cérebros" (acabam indo todos morar/trabalhar/pesquisar 

no exterior).  

5. Como foi o acompanhamento por parte de sua universidade de origem?  

ANA CAROLINA SOUZA: A cada 6 meses informávamos quais disciplinas estávamos 

fazendo. 
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LÍVIA PORCINO: Não houve acompanhamento direto entre minha universidade no 

Brasil em relação à da Inglaterra. 

LUCAS BARROSO: Não teve. Só cobrou certificados de atividade. 

JULIANY CARVALHO: Durante a minha estadia lá fora quase não tive contato com a 

minha universidade daqui. O meu contato era apenas com IIE. 

ANA CLARA BARRETO: Não foi um acompanhamento muito rigoroso, não tive 

muitas cobranças, mas fui muito bem orientada com relação aos procedimentos de ida e 

volta, de trancamento da matrícula. 

6. Havia algum projeto na sua universidade vinculado ao que desenvolveu no exterior?  

ANA CAROLINA SOUZA: Não. 

LÍVIA PORCINO: Havia projetos que se relacionavam mas eu não fiz parte deles. 

LUCAS BARROSO: Não. 

JULIANY CARVALHO: Não. 

ANA CLARA BARRETO: Não. 

7. De forma efetiva, de que maneira você contribuiu para a sua universidade com o que 

aprendeu fora (projetos, cursos)?  

ANA CAROLINA SOUZA: Após voltar do intercâmbio, uma reunião com todos os 

alunos que haviam participado do CsF naquele período foi realizada. Durante a reunião 

foram discutidas diferenças encontradas entre as universidades do exterior e as daqui. 

Sugestões acerca da grade de disciplinas, carga horária e formas de ensino foram 

discutidas. 

LÍVIA PORCINO: Não houve contribuição direta com a Universidade após o meu 

retorno. A contribuição foi no âmbito pessoal já que aprendi a utilizar softwares de 

maneira mais efetiva sendo capaz de realizar projetos de arquitetura mais rapidamente 

com mais atratividade. 

LUCAS BARROSO: Apresentei novos pontos de vista em discussões que levaram a 

leves mudanças em certas práticas. 

JULIANY CARVALHO: Ainda não tive oportunidade, uma vez que meu atual projeto 

é bem diferente dos projetos que me vinculei lá fora. Inclusive é bem complicado na 

minha faculdade aproveitar as matérias feitas lá fora. Eles são bem chatos com isso e 

muitas vezes não aceitam. Ainda estou tentando aproveitar as minhas matérias feitas. 

ANA CLARA BARRETO: Ainda não consegui contribuir de forma efetiva, pela 

questão da estrutura citada na pergunta 4. 

8. Durante sua experiência fora do Brasil, você teve dificuldades com o idioma local?  

ANA CAROLINA SOUZA: Não, pois na Holanda grande parte da população fala 

inglês. Entretanto, as informações sobre trens e ônibus são sempre em holandês, o que 

muitas vezes dificultou o entendimento de mudanças que aconteciam nas estações. Ir ao 

supermercado, inicialmente era complicado, pois os produtos estão todos em holandês 

também. 

LÍVIA PORCINO: A dificuldade com o idioma se deu apenas nos 2 primeiros meses 

durante a fase de adaptação. Como fui para o Interior da Inglaterra, o sotaque me 

causava uma estranheza no começo. 

LUCAS BARROSO: Não. 

JULIANY CARVALHO: Quando cheguei foi um pouco difícil, mas logo me adaptei. 
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ANA CLARA BARRETO: Apenas nas primeiras semanas, eu ficava um pouco 

"travada" para falar inglês com os nativos, mas eles todos foram muito simpáticos e 

solícitos e com o tempo fui ficando mais tranquila. De modo geral consegui me 

comunicar bem, e hoje me considero fluente. 

9. Qual a contribuição que o programa CsF terá na sua carreira profissional?  

ANA CAROLINA SOUZA: Uma experiência no exterior tem um certo peso no 

currículo, pois mostra que você possui certo domínio sobre uma língua estrangeira e 

experiência com outras culturas. Outra questão importante são os contatos que fizemos 

em outros países, o que muitas vezes pode facilitar o processo de busca de emprego fora 

do Brasil. 

LÍVIA PORCINO: Atualmente eu curso Arquitetura e Urbanismo e minha profissão 

muitas vezes exige lidar com clientes estrangeiros. Acredito que o CsF me trouxe 

segurança para conversar no idioma com termos técnicos da minha área. No que diz 

respeito ao curso, a “De Montfort University”contribuiu muito com o que é carente na 

Universidade Federal Fluminense, como por exemplo, a realização de modelos em 3D 

de espaços internos e externos, além da representação diferenciada dos aspectos 

técnicos sendo mais voltada para aspectos que agradem visualmente aos clientes. 

LUCAS BARROSO: Não sou capaz de opinar, mas creio que a experiência, a prática do 

idioma e o enriquecimento pessoal melhoraram meus prospectos profissionais. 

JULIANY CARVALHO: O CsF me ensinou muito, desde a aprimorar o inglês, até a 

saber me portar com diferentes pessoas de diferentes culturas. Pude ter contato com 

profissionais incríveis da minha área que me receberam muito bem e me ensinaram 

muito. Tive professores muito bons e atenciosos que me ajudaram em diversos aspectos. 

ANA CLARA BARRETO: Tive uma experiência incrível durante o período de estágio 

(Academic Training) lá fora, adquiri um conhecimento e um senso crítico 

inimagináveis, o que com certeza me deixa mais confiante para tomar decisões como 

profissional. 

10. O que significa, para você, ter feito parte de um programa incentivado pelo governo, 

como o CsF? 

ANA CAROLINA SOUZA: O CsF me proporcionou vivências que eu jamais teria 

nessa fase da minha vida. Com a minha renda familiar, eu não poderia estudar em uma 

universidade inglesa por um ano e seis meses. Com a bolsa de 420 libras mensais, me 

sobrava dinheiro para conhecer outras cidades da Inglaterra e até outros países próximos 

durante os períodos de férias e feriados. As viagens me trouxeram muita bagagem da 

arquitetura do velho continente, além dos contrastes possíveis entre transportes 

extremamente contemporâneos e prédios milenares. 

LÍVIA PORCINO: Oportunidade única, possível apenas através do programa. 

LUCAS BARROSO: Muito orgulho. 

JULIANY CARVALHO: Significa o melhor ano da minha vida. Faria tudo de novo e 

indico a todos que tiverem a oportunidade de fazer um programa como esse. A minha 

estadia nos Estados Unidos foi maravilhosa e não tenho do que reclamar a respeito. 

ANA CLARA BARRETO: Significa uma oportunidade única. Eu nunca teria condições 

financeiras de fazer um intercâmbio dessa qualidade e com essa duração por conta 

própria, e sou muito grata ao nosso governo por ter criado um programa como esse. 
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Espero que ele continue e que sejam feitas as mudanças necessárias para que ele 

melhore cada vez mais. 


