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RESUMO 

 

A mobilidade estudantil, assunto tratado há anos por estudiosos, levou ao 
desenvolvimento do que no mundo contemporâneo é conhecido como turismo de 
estudos e intercâmbio. Amparado por esse fenômeno, são levantados a questão da 
internacionalização da Universidade Federal Fluminense e os programas de 
intercâmbio desenvolvidos, com a finalidade de promover a mobilidade acadêmica 
internacional dos estudantes. Este estudo tem como objetivo geral identificar os 
efeitos ocasionados por esses programas na vida pessoal, acadêmica e profissional 
dos intercambistas da Faculdade de Turismo e Hotelaria da UFF, a fim de apontar os 
aspectos positivos e negativos vivenciados, além de avaliar o papel das universidades 
em todo o processo do intercâmbio. Para isso, foi disponibilizado um questionário pela 
internet de caráter quantitativo com o propósito de apresentar detalhes dessa 
experiência e os impactos que podem ser gerados na vida dos intercambistas. Foi 
identificado que o intercâmbio é um diferencial profissional, mas não é o fator principal 
na hora da contratação. O crescimento pessoal e a ampliação da visão de mundo são 
fatores diretamente afetados pela experiência, apesar dos estudantes terem que lidar 
com situações onde o choque cultural pode interferir. O importante é que 
independentemente das adversidades, a experiência do intercâmbio no ensino 
superior é enriquecedora, em que os estudantes podem colher frutos por muito anos, 
além da formação acadêmica. 

Palavras-chave: Mobilidade Acadêmica. Internacionalização. Intercâmbio. Turismo e 
Hotelaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

La movilidad estudiantil, tema tratado a cerca de años por académicos, ha 
desarrollado lo que en el mundo contemporáneo se conoce como turismo de estudio 
e intercambio. Apoyado por este fenómeno, se pone en evidencia la cuestión de la 
internacionalización de la Universidad Federal Fluminense y los programas de 
intercambio desarrollados, con el fin de promover la movilidad académica 
internacional de los estudiantes. Este estudio tiene como objetivo identificar los 
efectos de estos programas en la vida personal, académica y profesional de los 
estudiantes de intercambio de la Escuela de Turismo y Hotelería de la UFF, para 
señalar los aspectos positivos y negativos experimentados, y evaluar el papel de las 
universidades en todo el proceso de intercambio. Para esto, se puso a disposición un 
cuestionario cuantitativo virtual para presentar detalles de esta experiencia y el 
impacto que se puede generar en la vida de los estudiantes de intercambio. Se 
identificó que el intercambio es hoy un diferencial profesional, pero no es el factor 
principal al momento de la contratación. El crecimiento personal y la ampliación de la 
visión del mundo se ven directamente afectados por la experiencia, aunque los 
estudiantes tienen que ponerse en frente de situaciones donde la adversidad cultural 
puede interferir. Lo importante es que, independientemente de la adversidad, la 
experiencia de intercambio en la educación superior es enriquecedora, donde los 
estudiantes pueden agregar beneficios por muchos años, además de la educación 
académica. 

 

Palabras clave: Movilidad Académica. Internacionalización. Intercambio. Turismo e 
Hotelería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - QS World University Rankings 2020: Top-20 Global…………… 20 

Figura 2 - QS World University Rankings 2020: Universidades Brasileiras. 22 

Figura 3 - Gênero.......................................................................................... 38 

Figura 4 - Faixa Etaria…………………………………………………………... 39 

Figura 5 - Curso realizado ou em realização................................................ 39 

Figura 6 - Situação Acadêmica Atual............................................................ 40 

Figura 7 - Graduandos: Período................................................................... 41 

Figura 8 - Graduados: Ano de Conclusão.................................................... 41 

Figura 9 - Período de realização do Intercâmbio.......................................... 42 

Figura 10 - Países de realização do Intercâmbio......................................... 43 

Figura 11 - Programas de Intercâmbio......................................................... 45 

Figura 12 - Motivações para o Intercâmbio.................................................. 46 

Figura 13 - Auxílio Pré Viagem..................................................................... 48 

Figura 14 - Avaliação do Papel da SRI......................................................... 49 

Figura 15 - Satisfação com a Recepção pela Universidade Estrangeira...... 50 

Figura 16 - Dificuldades com o idioma no país estrangeiro.......................... 51 

Figura 17 - Dificuldades com os colegas de turma na universidade 

estrangeira................................................................................... 52 

Figura 18 - Dificuldades com professores na universidade estrangeira....... 53 

Figura 19 - Aprimoramento do idioma do país.............................................. 53 

Figura 20 - Aprimoramento de outros idiomas estrangeiros......................... 54 

Figura 21 - Satisfação com as matérias cursadas........................................ 55 



 
 

Figura 22 - Avaliação do Curso na universidade estrangeira....................... 56 

Figura 23 - Atuação no mercado de trabalho atualmente............................. 57 

Figura 24 - Experiência profissionais após o intercâmbio............................ 58 

Figura 25 - Programas de estágio realizados durante ou após o 

intercâmbio.................................................................................. 59 

Figura 26 - Efetivação no Emprego.............................................................. 60 

Figura 27 - Ampliação da visão de mundo dos estudantes intercambistas. 61 

Figura 28 - Palavras Associadas à experiência do Intercâmbio................... 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO  

 

INTRODUÇÃO.................................................................................................... 10 

1   TURISMO DE ESTUDOS E INTERCÂMBIO................................................. 15 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA MOBILIDADE HUMANA NO MUNDO 

CONTEMPORÂNEO........................................................................................... 15 

1.2 INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR................................... 16 

1.3 CONCEITUAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO TURISMO DE ESTUDOS E 

INTERCÂMBIO.................................................................................................... 23 

2 INTERCÂMBIO NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE................... 25 

2.1 O PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA UFF............................... 25 

2.2 A SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE E SEUS PROGRAMAS................. 30 

3 INTERCAMBISTAS DOS CURSOS DE TURISMO E HOTELARIA DA UFF 35 

3.1 A FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA DA UFF: SUA HISTÓRIA E 

CONEXÃO COM O MUNDO GLOBALIZADO.................................................... 35 

3.2 INTERCÂMBIO NA FTH................................................................................ 37 

3.2.1 Metodologia aplicada............................................................................... 37 

3.2.2 Resultados................................................................................................ 38 

3.2.2.1 Parte 1 - Perfil dos intercambistas.......................................................... 38 

3.2.2.2 Parte 2 - Relação SRI com os Estudantes.............................................. 47 

3.2.2.3 Parte 3 - Relacionamento entre os intercambistas e as universidades 

estrangeiras......................................................................................................... 49 

3.2.2.4 Parte 4 - Pós Intercâmbio........................................................................ 56 

CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................ 63 

REFERÊNCIAS................................................................................................... 66 

APÊNDICE A- PAÍSES E UNIVERSIDADES QUE POSSUEM CONVÊNIO 

COM A UFF......................................................................................................... 69 

APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO APLICADO.................................................... 75 



10 
 

INTRODUÇÃO 

O mundo contemporâneo exibe um panorama mutável e com fronteiras móveis, 

estando entre as causas para este panorama a globalização da economia, do 

comércio, dos processos de produção e de comunicações e a mundialização da 

cultura.  

Já na segunda metade do século XX, McLuhan cunha a expressão aldeia global 

(MCLUHAN, 1969). Para ele, as transformações tecnológicas que estavam ocorrendo 

trariam a possibilidade de um mundo interligado. Em 1994, Ortiz mostrava que havia 

diferença entre globalização e mundialização. Para ele, a primeira tem cunho 

econômico com o aumento das atividades econômicas no tocante à extensão 

geográfica, ao mercado e às estratégias mundiais. Já a mundialização corresponde 

às mudanças estruturais dentro da sociedade que levam ao contexto multicultural, 

composto por identidades diferenciadas, sob um pano de fundo ideológico de uma 

pretensa homogeneização e universalização. Ortiz (1994) cunha o conceito de 

modernidade-mundo, que depende desta interconexão.  

Segundo Kleindorfer; Wind; Gunther (2012), analisando as sociedades 

complexas, observou que as redes fizeram o mundo tornar-se interconectado. As 

tecnologias da informação possibilitaram uma relação planetária entre os seres 

humanos e, com isso, o mundo tornou-se aberto a todos que tem acesso a informação. 

Ressalvando que o encurtamento das distâncias e a presença de mais informações 

fornecem visão amplada do mundo, das sociedades e de suas culturas1.  

 Em um mundo interconectado, a formação acadêmica e, na sequência, a 

atuação profissional, exigirão profissionais que tenham visão, experiência e 

conhecimento ampliados sobre o mundo. Nesse cenário, as universidades têm a 

missão de preparar cidadãos para atuarem em um ambiente globalizado, 

proporcionando-lhes uma experiência educacional internacionalizada.  

Os motivos que despertam a realização de um intercâmbio, fator pessoal, vão 

muito além de apenas se aprender a língua2 do outro, mas também, em se ter 

                                                           
1 Ressalta-se que nem tudo o que informado é verídico, sendo preciso um senso crítico para discernir 

as informações contidas na web.  

2 A língua é um sistema formado por regras e valores presentes na mente dos falantes de uma 
comunidade linguística e aprendido graças aos inúmeros atos de fala com que eles têm contato 
(VICHESSI, 2018). 
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experiências culturais e sociais em diferentes países. Hoje em dia, são identificadas 

diversas oportunidades para que os estudantes universitários tenham oportunidades 

de estudar fora do seu país e obter suas primeiras experiências em vivenciar outra 

realidade social e cultural.  

O intercâmbio é um fato na vida dos estudiosos contemporâneos que visam um 

desenvolvimento seja ele profissional ou pessoal por meio da troca de experiências 

com outras culturas. Para Dalmolin (2013), o intercâmbio traz consigo vantagens que 

vão além do aprendizado, como o desenvolvimento psicológico, autoconfiança, 

capacidade de relacionar-se, enfim, sentir-se “um cidadão do mundo”. A autora explica 

que essa necessidade de vivenciar um período de sua vida em outro país, cria a 

oportunidade de uma cadeia produtiva em ascensão, que oferece condições para que 

estudantes possam ter aprendizado em outro país, seja para fazer um curso inicial de 

uma nova língua ou aprimorar seu repertório intelectual sobre um idioma3.  

Atualmente, há aumento na demanda por programas de intercâmbio, o que 

pode ser observado pelas informações de Valadares (2016).  Ela explica que entre 

2009 a 2016, o número de agências que atendem ao segmento de estudos e 

intercâmbio inscritas no cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de 

turismo (Cadastur), do Ministério do Turismo, quintuplicou passando de 945 agências 

para 5.425 empresas.  

Além dos programas de intercâmbio negociados por agências de turismo 

especializadas, existem os intercâmbios promovidos por instituições estudantis, como 

as universidades. Denominado intercâmbio acadêmico, esta modalidade refere-se ao 

intercâmbio realizado durante o período em que o estudante está cursando o ensino 

superior e ocorre entre universidades.  

Na Universidade Federal Fluminense (UFF) eles ocorrem por intermédio do 

escritório de Relações Internacionais, existente há mais de 35 anos e mantêm 

convênios com instituições estrangeiras visando à internacionalização da 

universidade. 

Esses programas de intercâmbio acadêmico da UFF levaram ao 

questionamento que conduziu esta pesquisa. O problema a ser respondido consiste 

                                                           
3 O idioma é um termo referente à língua usada para identificar uma nação em relação as demais 
nações e está relacionada à existência de um estado político (VICHESSI, 2018).   
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em: Que efeitos podem ser identificados na vida acadêmica, pessoal e profissional 

com a experiência vivenciada pelos estudantes nos programas de mobilidade 

acadêmica internacional oferecidos pela Universidade Federal Fluminense? 

Entender quais efeitos são identificados pelos estudantes de graduação pode 

demonstrar o que esta experiência internacional traz aos estudantes. A literatura sobre 

o tema aponta que os estudantes após o intercâmbio, trazem em sua bagagem uma 

oportunidade de crescimento profissional e pessoal.  

No entanto, há também a possiblidade de desvantagens a partir da experiência 

vivenciada pelos estudantes universitários em outros países. A experiência em um 

país com cultura diferente ou também a diversa forma de ensino, a dificuldade com a 

língua, a ausência dos amigos e parentes, a visão que o país tem sobre brasileiros e 

tantos outros problemas possíveis, podem ocorrer durante o intercâmbio. Essas 

barreiras nem sempre são previstas quando os estudantes idealizam seus 

intercâmbios. Canuto (2014) viveu uma experiência de intercâmbio em Portugal e 

mostra que existem problemas de integração e adaptação de participantes de 

intercâmbio acadêmicos. 

Ademais, o conteúdo gerado teve como finalidade ajudar na orientação dos 

estudantes, que no futuro, pretendam realizar intercâmbios por meio do programa de 

mobilidade acadêmica internacional.  

Nessa acepção, o objetivo geral desta pesquisa é analisar os efeitos 

socioculturais gerados nos estudantes de graduação dos cursos de Turismo e 

Hotelaria UFF que vivenciaram a experiência de uma mobilidade acadêmica 

internacional. Tendo como objetivos específicos: apontar os programas que a UFF 

possui, relacionados aos intercâmbios internacionais; identificar as principais 

vantagens e desvantagens sociais e culturais apontadas pelos estudantes que 

participaram do programa de mobilidade acadêmica internacional; avaliar a 

mobilidade acadêmica internacional como forma de ampliar a visão cultural e social 

do estudante, empregabilidade e ampliação do seu conhecimento sobre idiomas. 

O estudo teórico deste trabalho é baseado em artigos, reportagens, sites, livros 

e monografias que apresentam temáticas semelhantes. Autores como Urry (2007), 

Cresswell (2006), Bauman (2010), Gay (2009) auxiliaram na compreensão da 

mobilidade humana. Sobre a internacionalização no ensino superior estão Yang 
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(2002), Knight (2004), De Wit (2002), Lima e Contel (2009), Hudzik (2011), além do 

plano institucional de internacionalização da UFF (2018) e do artigo “Estado do 

conhecimento sobre internacionalização da educação superior - Conceitos e práticas” 

de Morosini (2006) que aborda a ideia do desenvolvimento sobre a internacionalização 

da educação superior. 

Para a conceituação e caracterização do turismo de estudos e intercâmbio, foi 

usado o livreto do Ministério do Turismo (2010) sobre o Turismo de Estudos e 

Intercâmbio, além de sites, reportagens e o próprio material disponibilizado pelos 

órgãos e departamentos da UFF (SRI e FTH), todos importantes para o 

desenvolvimento deste estudo.  

O delineamento metodológico propôs uma pesquisa de campo, com 

abordagem quantitativa descritiva visando apresentar as opiniões e vivências dos 

estudantes dos cursos de Turismo e Hotelaria por meio de questionário. 

O universo da pesquisa é composto por estudantes dos cursos de Turismo e 

Hotelaria da UFF que participaram do Programa de Mobilidade Acadêmica 

Internacional. A amostra foi definida como probabilística aleatória estratificada, sendo 

respondida por 22 estudantes da Universidade Federal Fluminense que realizaram o 

Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional oferecido pelo escritório de 

Relações Internacionais da UFF. 

O instrumento de coleta foi um questionário autoaplicável enviado pela 

plataforma eletrônica google, usando o formulário google forms a estudantes dos 

curso de Turismo e Hotelaria da UFF que já realizaram o programa. No questionário 

foram abordadas perguntas que analisavam as vivências acadêmicas e pessoais dos 

estudantes. Questões como hospitalidade na Universidade, local onde foi realizado o 

intercâmbio, choque cultural e oportunidades de ascensão profissional após o 

programa foram feitas com o intuito de identificar todos os possíveis pontos negativos 

e positivos que pudessem ser retirados dessa experiência. Sendo 24 perguntas 

fechadas e 20 perguntas abertas.  

O pré-teste foi realizado em cinco indivíduos para verificar quais eram as 

necessidades de acertos. Observou-se clareza e precisão dos termos, quantidade de 

perguntas, forma das perguntas, ordem das perguntas e introdução e após, enviou-se 
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para toda a amostra.  A análise dos dados nas questões fechadas deu-se pela 

descrição e relação e das pesquisas abertas por meio de análise de conteúdo. 

O trabalho está dividido em três capítulos sendo que o primeiro trata do turismo 

de estudos e intercâmbio no ensino superior, atrelado ao contexto histórico. O 

segundo aborda o processo e a desenvoltura da internacionalização da UFF e os 

programas de intercâmbio oferecidos aos corpos docentes e discentes. Já o terceiro 

capítulo, apresenta a FTH/UFF e os dados obtidos na pesquisa, com a finalidade de 

identificar as interferências pessoais, acadêmicas e profissionais vivenciadas e 

impactadas pelos estudantes intercambistas dos cursos de turismo e hotelaria. 
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1 TURISMO DE ESTUDOS E INTERCÂMBIO 

Este capítulo desvelará as questões relativas aos conceitos, definições, 

histórico, dimensão e estado atual desta modalidade turística denominada turismo de 

estudo e intercâmbio. 

1.1  CONTEXTUALIZAÇÃO DA MOBILIDADE HUMANA NO MUNDO 

CONTEMPORÂNEO 

A sociedade contemporânea tem como uma das suas características os 

fenômenos associados aos processos de globalização e mundialização. As 

complexidades do mundo contemporâneo apontam que há necessidade de se 

compreender o “paradigma da mobilidade” a que se refere Urry (2007). Para ele, a 

mobilidade é um complexo fenômeno social que ultrapassa as dimensões físicas, 

corporais e econômicas, envolvendo também as dimensões cultural, afetiva, 

imaginária, espacial e individual. 

Corroborando com esta ideia, Cresswell (2006) entende que o movimento ou 

deslocamento é o processo que leva corpos de A para B. A mobilidade é mais ampla, 

pois é social, envolve estruturas, meios, cultura e significados. Assim, a sociedade 

contemporânea possui práticas sociais que se alteram constantemente. O convívio 

com dispositivos móveis de comunicação que oferecem um campo vasto de inúmeros 

aplicativos, ferramentas de pesquisas, interatividade e navegação faz os espaços 

serem despercebidos e as distâncias encurtarem. Na rede, públicos diferentes se 

inserem em grupos com características comuns, buscando os mesmos interesses e 

facilitando os contatos cotidianos. 

Bauman (2010) considera a contemporaneidade social uma sociedade líquida 

e tece comentários acerca das novas relações de sociabilidade que se forjam nas 

tribos, conforme relata Maffesoli (2010). Os laços humanos são fragmentados e a 

instabilidade é gerada. São processos descontínuos que quebram os paradigmas da 

sociedade tradicional. Também a respeito das relações humanas, Gay (2009) entende 

que o homem contemporâneo é o ser humano em movimento e do movimento. Frente 

a esta ideia de movimento, fragilidade, liquidez e mudanças comandam, a sociedade 

contemporânea. Com isso, o conhecimento fica mais próximo, as distâncias 

diminuem, a vontade de conhecer e de conviver são estimuladas, os negócios não 
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têm fronteiras, as economias estão globalizadas e interdependentes e as culturas 

interligadas. 

Essas condições levam a duas ações, o desejo de descortinar o mundo e à 

necessidade de novos conhecimentos para nele atuar. Estas condições favorecem o 

intercâmbio de estudantes. 

No contexto atual, os intercâmbios recebem influências advindas diretamente 

dos efeitos da mundialização. De acordo com Morosini (2006), isso gerou uma relação 

de benefício em que a possibilidade de migração se aproximou mais para a realidade 

vivida por jovens estudantes que desejam ampliar seus conhecimentos e experiências 

de vida fora do seu país de origem. 

Nesse cenário de um mundo interconectado, as universidades têm a missão de 

preparar cidadãos para atuarem em um ambiente globalizado, proporcionando aos 

estudantes uma experiência educacional internacionalizada (CABRAL; SILVA; 

SAITO, 2011). Como propulsoras de desenvolvimento, seja ele social, econômico ou 

cultural, as instituições de ensino tornam-se as grandes investidoras na atuação 

mercadológica do estudante da sua instituição e para o estudante, a grande 

possibilidade de fazer com que ele viva intensamente o que é a globalização e como 

isso pode impactar sua vida profissional. 

A educação e a mundialização, atualmente, andam juntas na tentativa de maior 

conhecimento em um mundo altamente competitivo. Existe a busca por melhores 

qualificações e isso, conjuntamente, traz o interesse em estudar em escolas 

conceituadas e se há acesso. Incentivando o estudo no exterior por estarem lá as 

universidades mais pontuadas em rankings internacionais, e também, pôr na 

contemporaneidade, um dos principais valores ser o conhecimento advindo de 

patamares superiores, em que busca de educação e certificação continuada se faz 

presente (MOROSINI, 2006). 

 

1.2  INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR  

 

Uma das maneiras de ocorrer a internacionalização do ensino superior é por 

meio dos intercâmbios internacionais. Yang (2002) apresenta o conceito de 

internacionalização da universidade como a interação entre culturas por meio do 

ensino, da investigação, dos serviços com o objetivo de atingir a compreensão mútua 
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ultrapassando fronteiras culturais e Knight (2004) e De Wit (2002) como um processo 

de integração de uma dimensão internacional – competência interculturais, 

linguísticas, ou outras, no ensino, investigação e serviços.  

Vê-se pelas conceituações dos autores apresentados, que internacionalizar é 

inteirar-se e integrar-se culturalmente com outro país, por meio dos objetivos da 

universidade (ensino, pesquisa e extensão), trazendo benefícios aos seus 

participantes. 

Embora pareça que essa ideia seja nova, no Brasil, as políticas de 

internacionalização das universidades existem desde os anos de 1950, quando foram 

criadas as principais agências de fomento brasileiras, a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (KRAWCZYK, 2008). Lima e Contel 

(2009) citam que mesmo antes dessas iniciativas, as universidades já realizavam 

cooperação internacional. 

Essas mobilidades estão centradas em duas ações principais: no campo de 

cooperação internacional de diferentes instituições governamentais de 

desenvolvimento de recursos humanos de ensino superior, e de desenvolvimento 

científico e tecnológico. 

A mobilidade acadêmica internacional faz parte do processo de 

internacionalização das Instituições de Ensino Superior do Brasil (UFOP, 2019) e é 

uma oportunidade única para os discentes estudarem nas várias universidades do 

mundo com as quais possuem acordos de cooperação internacional. 

Na Europa, com a criação da União Europeia, na década de 1980, e o processo 

de mundialização, a internacionalização acadêmica ganhou força. Além de um 

intercâmbio, o processo europeu internacionalizou o currículo e o processo de ensino 

e de aprendizado com a Declaração de Bolonha, que originou o Espaço Europeu de 

Educação Superior. A declaração é um acordo assinado em 1999, entre vários 

ministros da educação de países europeus, visando à convergência para facilitar o 

intercâmbio de graduados e adaptar o conteúdo dos estudos universitários às 

procuras sociais (EUR-LEX, 2019).  

Bem no comecinho desse movimento de internacionalização, o continente 

europeu foi a primeira região que entendeu a importância de formar jovens abertos ao 
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mundo, a experiências multiculturais e às diferentes identidades decorrentes da forte 

presença de imigrantes, de cruzamentos geopolíticos e da proximidade geográfica, 

que aflorou essa vocação de internacionalização (UFF, 2018). 

Nesse contexto, o movimento de desenvolvimento de programas de 

cooperação e de intercâmbio recebe um forte impulso com o Programa Erasmus 

criado em 1987 e atualmente denominado Erasmus+4, que recebe esse nome por 

causa de no ápice do Renascimento, Erasmo, um holandês nascido em Roterdã, ter 

percorrido o continente europeu com a finalidade de escrever, lecionar e debater com 

intelectuais.  

Esse programa promoveu em mais de seus 30 anos de existência, a mobilidade 

de milhões de jovens com o objetivo de complementar sua formação acadêmica em 

outro país, em outras universidades que não as de origem, o que ajudou na 

disseminação linguística do continente e a promover diálogo entre nações. A ação do 

Erasmus+ faz com que a internacionalização não mais se prenda à função pesquisa, 

mas estende-se à função ensino (MOROSINI, 2006). 

O intercâmbio acadêmico traz consigo vantagens que vão além do 

aprendizado, mas também no desenvolvimento psicológico, autoconfiança, 

capacidade de relacionar-se, sentir-se “um cidadão do mundo” (DALMOLIN, 2013) e 

essa necessidade propicia o desenvolvimento de uma ascensão, com busca de 

aprendizado em outro país, seja para fazer um curso de idioma, aprimorá-lo ou cursar 

graduação, pós-graduação, mestrado e até mesmo doutorado ou pós-doutorado. 

Corroborando com esta ideia, Hudzik (2011) explica que na atualidade, a 

internacionalização constitui uma das forças que mais impactam e definem a 

educação superior e um dos mais importantes desafios frente ao novo século. 

No âmbito da mobilidade internacional, durante as primeira décadas do século 

XXI, os órgãos de fomento do Ministério da Educação (MEC) e as Instituições de 

Ensino Superior (IES) aumentaram os incentivos por meio de convênios acadêmicos 

e bolsas de estudos (DALMOLIN, 2013) e isso acontece pelo fato de haver interesse 

em que o estudante aprenda novas técnicas e obtenha conhecimentos não 

disponíveis em seu país de origem e volte com conhecimento inovador na bagagem, 

                                                           
4 Informações sobre o programa disponível em: https://jpn.up.pt/2017/05/08/erasmus-30-anos-as-

fronteiras-existem-apenas-na-mente/. Acessado em 1 nov 2019.    
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preparado para iniciar a vida profissional com qualidade, gerando crescimento 

econômico para seu país. 

Além dos programas institucionalizados pelos institutos de fomentos federais e 

estaduais, em muitas universidades, há um setor que centraliza as ações de 

internacionalização por meio de intercâmbio por meio de Programas de Cooperação 

Internacional. Este setor realiza convênios entre universidades ampliando a oferta de 

intercâmbio no contexto da internacionalização.  

Para o Setor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense 

- SRI/UFF (UFF, 2018) essa mobilidade é oferecida por meio de programas 

específicos e beneficiam estudantes que tenham excelência acadêmica e, 

consequentemente, procuram crescer profissionalmente e assim ganhar visibilidade 

ao adentrar no mercado de trabalho. Para muitos, a mobilidade acadêmica é a 

primeira oportunidade de sair do seu país e ter a chance de conhecer outros lugares. 

Para Morosini (2006), o fenômeno de internacionalização da educação no nível 

superior já acontecia a partir da função pesquisa, apoiada na autonomia do 

pesquisador. A graduação veio posteriormente sendo ajustada a essa cultura de 

internacionalização, desenvolvendo programas governamentais nacionais ou 

internacionais, como o Ciências sem Fronteiras. 

Entre os denominados Programas de Formação – graduação, existem os que 

podem ser uma graduação completa no exterior ou um período mais curto, como três 

meses, seis meses ou um ano, ou ainda a denominada graduação com dupla titulação. 

Nesta modalidade o estudante recebe seu grau validado por ambas as instituições de 

ensino. 

É no sistema de ensino superior que se nota o maior impacto da mundialização 

perante a educação e a tendência é ampliar esse interesse e as possibilidades de se 

fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado fora do país de origem do 

estudante. 

Para entender os efeitos gerados, observa-se o resultado da publicação da QS 

Quacquarelli Symonds (Consultoria Global de Ensino Superior). Esta é uma 

organização que produz os rankings mais consultados do mundo (EXAME, 2019). De 

acordo com a revista Exame, na edição mais recente do ranking universitário, que 

classifica as 1000 melhores universidades do mundo, O Massachusetts Institute of 
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Technology (MIT) foi, pelo oitavo ano seguido, nomeado a melhor universidade do 

mundo, como observado na figura 1. 

Figura 1 - QS World University Rankings 2020: Top-20 Global 

2020 2019 Nome da Instituição Localização 

1 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) Estados Unidos 

2 2 Stanford University Estados Unidos 

3 3 Harvard University Estados Unidos 

4 5 University of Oxford Reino Unido 

5 4 California Institute of Technology (Caltech) Estados Unidos 

6 7 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Suíça 

7 6 University of Cambridge Reino Unido 

8 10 UCL (University College London) Reino Unido 

9 8 Imperial College London Reino Unido 

10 9 University of Chicago Estados Unidos 

11 12 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 

12 11 National University of Singapore (NUS) Singapore 

13 13 Princeton University Estados Unidos 

14 14 Cornell University Estados Unidos 

15 19 University of Pennsylvania Estados Unidos 

16 17 Tsinghua University China 

17 15 Yale University Estados Unidos 

18 16 Columbia University Estados Unidos 

19 22 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Suíça 

20 18 University of Edinburgh Reino Unido 

Fonte: Elaboração própria baseada nos dados da Revista Exame. 

Entre as Universidades da América Latina, a Universidade de Buenos Aires 

(UBA) é que configura na melhor posição do ranking, ocupando o 88º lugar, sendo a 

única da América Latina a estar entre as 100 melhores do mundo (EXAME, 2019). 

As universidades brasileiras melhor classificadas nessa edição do ranking, não 

configuram entre as 100 melhores. Quatro das cinco melhores ranqueadas subiram 

sua posição da edição do ano passado para esse ano, porém trouxeram um alerta 

para o sistema de ensino superior do Brasil (EXAME, 2019). 

As métricas usadas pela QS identificaram uma queda em vários aspectos 

importantes para quem cursa o ensino superior, como empregabilidade dos 

graduados, nível acadêmico, atratividade das universidades brasileiras para 
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estudantes e professores estrangeiros, ou seja, diversos aspectos que prejudicam a 

cultura intercambista do país (EXAME, 2019). 

Ainda de acordo com a revista Exame os principais aspectos a serem 

destacados sobre o Brasil são: 

 19 universidades brasileiras estão ranqueadas, dentre elas, 5 melhoraram sua 

posição, 6 sofreram uma queda e 8 se mantiveram estáveis; 

 A USP melhorou sua posição por ser uma das duas únicas universidades 

brasileiras a aumentar sua pontuação no indicador de Reputação Acadêmica 

da QS. Essa métrica, que analisa as opiniões de mais de 94 mil acadêmicos, 

mostra que 17 universidades brasileiras vêm recebendo uma pior pontuação 

ano após ano; 

 8 das 10 principais universidades de pesquisa do continente – avaliados a partir 

do indicador da QS de número de Citações por Faculdade – são brasileiras; 

Porém, o status do Brasil como líder de pesquisa do continente pode estar 

ameaçado nos próximos anos. Das universidades do Brasil, 12 dentre as 19, nos 

últimos anos, vêm recebendo uma pontuação menor para citações por IES; há 

também evidências de que estudantes internacionais estão se afastando das 

universidades brasileiras. Quase a totalidade (18 das 19 universidades do Brasil) 

receberam uma pontuação mais baixa no índice de Proporção de Estudantes 

Internacionais em 2018 (EXAME, 2019). 

As universidades brasileiras estão com dificuldade em fornecer a qualificação 

de ensino necessária para corresponder às matrículas dos estudantes. Observou-se 

que 15 das 19 universidades do Brasil vem recebendo uma pontuação menor (Figura 

2) nos últimos anos para o índice de Proporção entre Professores e Estudantes 

(EXAME, 2019). 
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Figura 2 - QS World University Rankings 2020: Universidades Brasileiras 

 2020 2019 Nome da Instituição 

Posição no 
Ranking 

Posição no 
Ranking 

116 118 Universidade de São Paulo (USP) 

214 204 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

358 361 Universidade Federal do Rio de Janeiro 

439 464 Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

482 491 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

601-650 601-650 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) 

651-700 531-540 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 

651-700 601-650 Universidade Federal de Minas Gerais 

651-700 601-650 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 

701-750 751-800 Universidade Federal de Santa Catarina 

801-1000 801-1000 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

801-1000 751-800 Universidade de Brasília 

801-1000 801-1000 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

801-1000 801-1000 Universidade Estadual de Londrina 

801-1000 701-750 Universidade Federal de São Carlos 

801-1000 801-1000 Universidade Federal de Viçosa 

801-1000 801-1000 Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

801-1000 801-1000 Universidade Federal do Pernambuco 

801-1000 801-1000 Universidade Federal Fluminense 

Fonte: Elaboração própria baseada nos dados da Revista Exame. 

Deve-se atentar para a metodologia utilizada pela QS para compilar esse 

ranking (EXAME, 2019): 

 Reputação Acadêmica: baseado nas respostas de uma pesquisa feita com 

mais de 94.000 acadêmicos; 

 Reputação Perante Empregadores: baseado nas respostas de uma pesquisa 

feita com mais de 44.000 empregadores sobre a relação entre a instituição e a 

empregabilidade dos graduados;  

 Citações por Faculdade: medindo o impacto da pesquisa, divide o número 

total de citações recebidas pelos trabalhos de pesquisa de uma universidade 

por um período de cinco anos pelo número de docentes em uma instituição; 

 Proporção de Docentes por Estudante: um proxy para a capacidade de 

ensino. O número de estudantes é dividido pelo número de docentes, dando 

uma indicação do provável tamanho das classes em cada uma das instituições 

analisadas; 
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 Proporção de Docentes Internacionais: uma das duas medidas de 

internacionalização da QS, mede a proporção de docentes não domésticos em 

uma instituição; 

 Proporção de Estudantes Internacionais: a segunda das duas medidas de 

internacionalização da QS, mede a proporção de estudantes não domésticos 

em uma instituição. Isso, por sua vez, fornece uma indicação da capacidade de 

uma universidade de atrair talentos de todo o mundo. 

No mundo contemporâneo, países desenvolvidos como Estados Unidos, 

Canadá, Inglaterra e Suíça carregam em seu DNA forte e importante presença de 

imigrantes. Por possuírem também longa tradição de acolhimento de estudiosos 

exilados de países afetados por indeterminadas crises, houve favorecimento a essas 

regiões uma forte cultura de intercâmbio internacional em suas principais 

universidades.  

A ascensão do inglês nos tempos contemporâneos como língua científica 

também contribuiu para tornar esses países importantes polos nas redes científicas 

do mundo. Ainda assim, nos últimos 30 anos, esses países não se acomodaram, mas 

pelo contrário, continuaram desenhando e implementando planos estratégicos que 

visam desenvolver seus sistemas de educação superior ancorados em parcerias com 

diferentes atores internacionais (UFF, 2018). 

Para a educação o processo de internacionalização é visto como um processo 

de aprendizado diverso do país onde está a universidade em que se estuda. Assim, 

para essa experiência há necessidade de um deslocamento e uma estada em outro 

país. Toda estrutura oferecida para essa atividade envolve o turismo, por isso, o setor 

turístico segmentou essa demanda e oferta em um segmento específico, o Turismo 

de Estudos e Intercâmbio. 

 

1.3  CONCEITUAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO TURISMO DE ESTUDOS E 

INTERCÂMBIO 

 

De acordo com o Ministério do Turismo (MTur) (BRASIL, 2010), a mobilidade 

estudantil se tornou um dos assuntos de alto interesse para diversas nações. 

Concretizar esse fluxo de troca de grande número de estudantes para certo destino e 
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determinada instituição de ensino requer planejamento, organização e políticas claras 

por parte das nações envolvidas nesses processos. 

Ainda segundo o MTur (BRASIL, 2010), existem inúmeras variáveis que 

influenciam esses fluxos de mobilidade, sejam elas dinâmicas ou complexas, como 

fatores demográficos, políticos, econômicos e de infraestrutura educacional. Países 

que oferecerem uma educação de qualidade em pontuais áreas de estudo e 

conhecimento, altos índices de produção científica e são avançados tecnologicamente 

costumam ter um fluxo maior no recebimento de estudantes intercambistas, além de 

possuírem atrativos turísticos, belezas naturais e culturas peculiares, chamando a 

atenção desse público específico. 

O intercâmbio possui atratividade na vida dos estudantes, pois para haver 

desenvolvimento, seja ele profissional ou pessoal, buscam por meio de experiências, 

estabelecer trocas com outras culturas. 

O MTur (BRASIL, 2010, p.15) conceitua o Turismo de Estudos e Intercâmbio 

como a atividade que “[...] constitui-se da movimentação turística gerada por 

atividades e programas de aprendizagem e vivências para fins de qualificação, 

ampliação de conhecimento e de desenvolvimento pessoal e profissional”. 

Este conceito foi delimitado baseado em programas e atividades com 

ideologias fundamentadas no aprendizado, podendo assim promover o 

desenvolvimento pessoal e profissional por meio de vivências interculturais, esse 

segmento segundo o MTur tem cunho educativo e o objetivo de expandir a gama de 

conhecimento dos indivíduos que realizam a prática dessa atividade. 

Um programa educacional pode ser desenvolvido e organizado por diversas 

instituições, em nível médio, escolas de idiomas, ONGs e também em nível superior. 

Trata-se então de um conjunto de informações, atrativos e experiências organizadas 

a fim de gerar um conteúdo final, denominado intercâmbio. Os realizadores desses 

programas possuem então uma gama de possibilidades de exercer o papel de turista 

de estudos com a realização de intercâmbios de curta duração, cursos de idioma, 

estágio profissionalizantes, trabalho voluntário, ensino médio e ensino superior 

(BRASIL, 2010). 

No próximo capítulo será abordado sobre o intercâmbio na Universidade 

Federal Fluminense, objeto deste estudo. 
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2 INTERCÂMBIO NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Neste capítulo, será apresentado como foi desenvolvido o processo de 

internacionalização da UFF, além de citar e explicar quais são os programas de 

intercâmbio oferecidos na universidade.  

 

2.1 O PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA UFF 

 

Baseada no contexto local, nas próprias características e no movimento de 

internacionalização espalhado pelas universidades ao redor do mundo, a visão de 

internacionalização da UFF se apoia em três pilares (UFF, 2018): 

1. Conceber um modelo de internacionalização que considere a necessidade de 

inclusão do Brasil no concerto das grandes nações, nos principais centros 

produtores de conhecimento científico e cultural;  

2. Promover uma internacionalização solidária com instituições e centros de 

pesquisa em fase de implantação, desenvolvimento ou consolidação, 

sobretudo na América Latina e na África, para os quais podemos dar efetiva 

contribuição na condição de liderança regional;  

3. Levar em consideração a missão expressa da Universidade Federal 

Fluminense, que é produzir, difundir e aplicar conhecimento e cultura de forma 

crítica e socialmente referenciada.  

De acordo com o plano de internacionalização desenvolvido pela UFF (2018), 

a internacionalização da universidade, se fundamenta em ações que a conduzem a 

uma introdução democrática, inclusiva e institucional, com caráter transversal e com 

finalidade de perpassar o ensino de graduação e pós-graduação, englobando também 

atividades de extensão e pesquisa nos programas desenvolvidos ao longo dos anos. 

Esse plano visa ao envolvimento tantos do corpo docente, quanto do corpo discente 

e técnicos administrativos, além de ter afinidade com valores de interesse nacional e 

institucional, sendo capaz de respeitar as diversidades culturais, linguísticas e cumprir 

sua missão educacional, formativa e acadêmica. 

A finalidade da internacionalização da UFF é baseada em uma relação de 

reciprocidade e cooperação entre as instituições e centros de pesquisa do exterior 
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com o objetivo de produção de conhecimento, dando oportunidades efetivas nessa 

produção e gerando diálogos entre as nações (UFF, 2018).  

Ainda de acordo com a Instituição de Ensino estudada (UFF, 2018) A 

cooperação entre as universidades é realizada por meio de convênios, acordos 

institucionais de cunho formal, mas também por ações descentralizadas e informais, 

que podem estar vinculadas a convênios ou outras formas de parcerias, como por 

exemplo, ações de mobilidade de estudantes e professores. 

Assim como outras universidades brasileiras, a UFF implementou como seu 

primeiro projeto de internacionalização, os Programas de Estudantes-Convênio de 

Graduação (PEC-G) e a PEC-PG (Programas de Estudantes-Convênio de Pós-

Graduação). A antiga Assessoria de Assuntos Internacionais, se tornou então a 

Superintendência de Relações Internacionais, ganhando mais estrutura, mais 

funcionários, demonstrando o real comprometimento da UFF em se tornar uma 

universidade internacionalizada, referência em nível nacional (UFF, 2018).  

No Plano de Internacionalização, a UFF (2018) se mostra muito focada nas 

políticas linguísticas, com o objetivo de desenvolver a universidade 

internacionalmente, abarcando ensino, pesquisa e extensão. A política adotada pela 

UFF se articula por meio de parcerias entre várias instâncias: Superintendência de 

Relações Internacionais, Pró-Reitorias, Fundação Euclides da Cunha (FEC), Instituto 

de Letras e o Departamento de Letras Estrangeiras Modernas (GLE), tendo o 

plurilinguismo, a inclusão e a formação integral do cidadão como princípios. 

Nas publicações da UFF sobre intercâmbio (2018) aparece a importância do 

conhecimento de idiomas estrangeiros nesse mundo contemporâneo e globalizado 

não sendo apenas necessário no aspecto profissional, mas também na formação 

como cidadão moderno. Completam explicando que, nesse mundo de redes sociais, 

cultura diversificada e a atual circunstância do mercado de trabalho, há a exigência 

diária para os cidadãos formados que estão buscando seu espaço, possuírem o 

conhecimento de línguas. Advertem que, sem esse conhecimento, o sujeito se vê 

alijado de participação no jogo da mundialização. É senso comum que o estudante 

que ingressa na universidade pública possua pouca ou nenhuma competência em 

língua estrangeira. 
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Assim, a UFF (2018) faz a adoção de uma política linguística norteada pelos 

seguintes elementos:  

 Democratização do acesso à aprendizagem de línguas estrangeiras, como 

parte integrante da formação do cidadão por intermédio da oferta de aulas 

gratuitas de língua estrangeira, com material incluso para a comunidade 

acadêmica; 

 Desenvolvimento da proficiência em língua estrangeira dos membros de sua 

comunidade acadêmica, instrumentalizando-a para agir no mundo acadêmico 

internacional; 

 Expansão da consciência linguística e de habilidades interculturais e críticas, 

por intermédio da valorização das variedades linguísticas e culturais e da 

problematização; 

 Busca da equidade na oferta de cursos de língua estrangeira entre a sede e os 

campi do interior; 

 Abrangência de ações, contemplando a comunidade universitária e 

extramuros, por intermédio da oferta de cursos segundo os pressupostos da 

Extensão Universitária; 

 Acesso do aluno internacional à principal língua de instrução - o português, por 

intermédio da oferta de cursos para esse público. 

 Ampliação dos espaços para formação do profissional de Letras – professor ou 

tradutor – por intermédio de sua participação em programas da universidade; 

 Educação continuada para o professor de língua estrangeira, por intermédio da 

interlocução entre a Universidade Federal Fluminense e a rede de escolas 

públicas da Educação Básica. 

Atualmente, a UFF conta com cinco programas de ensino e promoção 

linguística estrangeira, como parte da política de internacionalização adotada por ela. 

Esses programas se tornaram formas de contribuição não só para estudantes, 

professores, técnicos e estrangeiros que tenham o objetivo de aprender e se 

especializar em uma nova língua, mas principalmente contribuem para a formação de 

estudantes de licenciatura em Letras/Língua Estrangeira, e também para a própria 

internacionalização da universidade. São eles (UFF, 2018): 
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Programa de Línguas Estrangeiras e Modernas (PROLEM) 

A UFF desenvolveu esse programa de extensão em 1994, ligado ao curso de 

Letras, com o propósito de ofertar cursos de línguas pagos ao público em geral. 

Atualmente, são oferecidos, cursos de dez línguas estrangeiras modernas e duas 

línguas clássicas para adultos. O PROLEM integra a lista de programas de línguas 

oferecidos pela universidade, sendo mais uma, das tantas opções que os estudantes 

possuem para aprender idiomas e se internacionalizar. Como um programa de 

extensão, o PROLEM oferece a oportunidade do exercício da docência aos 

estudantes dos cursos de licenciatura em letras, tendo como base a valorização do 

multiculturalismo e do multilinguísmo, características essenciais ao processo de 

internacionalização. 

Programa de Universalização de Línguas Estrangeiras (PULE) 

Baseada na realidade dos estudantes que ingressam e integram o corpo 

discente da universidade, que é de estudantes que possuem pouco ou nenhum 

conhecimento de língua estrangeira, a UFF lançou a implementação desse importante 

programa, que é a universalização do ensino de língua estrangeira aos estudantes de 

Graduação e Pós-graduação com condições socioeconômica vulneráveis. 

Nasce então em 2012, o Programa de Universalização de Línguas Estrangeiras 

(PULE), a cargo da Superintendência de Relações Internacionais e do Departamento 

de Letras Estrangeiras Modernas, que passaram a oferecer seis semestres de ensino 

básico de cinco idiomas, inglês, espanhol, francês, alemão e italiano. A oferta das 

línguas chinesa e russa iniciou-se em 2016. 

O programa é disponibilizado a todos os estudantes de qualquer curso de 

graduação que não tenham acesso ao aprendizado de uma língua estrangeira. O 

PULE contribui para a formação do aluno e de seu tutor de letras, expande os 

horizontes daqueles que nunca tiveram a oportunidade de aprender um idioma 

estrangeiro, além de promover a inclusão por meio do ensino e aprendizagem de 

línguas. 

No ano de 2017, o programa se estendeu para os servidores, acreditando que 

a universidade deve qualificar, fortalecer e acrescentar ao conhecimento de seus 

funcionários temas ligados à internacionalização. 
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Idiomas sem Fronteiras (IsF)  

O IsF nasceu em 2013, com o objetivo de ofertar cursos gratuitos, presenciais 

e ou à distância, para as comunidades interna e externa. Esse programa tem uma 

forte atuação na UFF e está voltado para ações em prol de uma política linguística 

para a internacionalização do ensino superior brasileiro. O Idiomas sem Fronteiras 

funciona integrado a outro programa, o PULE, e juntos oferecem os exames Toefl, 

que atendem aos programas de mobilidade e às demandas da Capes. 

Português como Língua Estrangeira 

Para os estudantes estrangeiros de universidades parceiras de graduação ou 

de pós-graduação, a UFF oferece cursos de português. Essa prática é datada de 

1998. A equipe de português como língua estrangeira também é a responsável pela 

aplicação do Celpe-Bras, programa federal do MEC/MRE de certificação de português 

para estrangeiros. O novo projeto desse programa, que já está em fase de finalização, 

é o oferecimento de um curso online de português para estrangeiros, que será 

disponibilizado aos parceiros internacionais. 

Centro de Línguas e Cultura da UFF 

Em 2018, foi inaugurado um Centro de Línguas e de Cultura, espaço de ensino 

de línguas, mas também de atendimento de estudantes e docentes estrangeiros. Esse 

Centro de Línguas foi criado em prol de maximizar as ofertas e concentrar os esforços 

de todos os programas de línguas estrangeiras da universidade, de forma integrada. 

A criação desse Centro tem como objetivo atender uma demanda que nasce 

junto ao processo de internacionalização da universidade e como missão, apoiar à 

formação linguística da comunidade universitária, como um ponto de apoio aos 

estudantes e professores estrangeiros que visitam a universidade, além de ser um 

difusor da língua portuguesa e da cultura brasileira, eixo fundamental para o processo 

de internacionalização da UFF. Esse Centro ainda tem caráter autônomo e, 

simultaneamente, interdepartamental e interdisciplinar.  

O Centro vai muito além de uma área com atividades para o desenvolvimento 

da língua e da cultura, a pretensão de quem administra o espaço é de manter a 

agenda sempre em movimento, com o oferecimento de uma programação regular de 

eventos e atividades acadêmicas, convidando professores estrangeiros, de diversas 

áreas e de forma aberta para toda a comunidade da UFF. A própria universidade, 
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juntamente com esse programa, pretende desenvolver uma oferta regular de cursos 

de curta duração, como Summer e Winter Courses, além de engajar projetos 

internacionais com estudantes, professores e membros da comunidade acadêmica da 

UFF. 

 

2.2 A SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE E SEUS PROGRAMAS 

 

A Superintendência de Relações Internacionais (SRI) que mantém um 

escritório há mais de 35 anos, é a grande responsável pela internacionalização da 

Universidade Federal Fluminense, tendo isso como uma de suas metas. Ela atua 

estimulando e desenvolvendo políticas de internacionalização de forma proativa, 

estabelecendo convênios de cooperação com instituições e centros de pesquisa 

estrangeiras, a fim de gerir a Mobilidade entre estudantes, sendo de estrangeiros para 

a UFF e de intercâmbio da UFF para Instituições estrangeiras (UFF, 2018). 

Esses convênios de cooperação possuem o objetivo de formalizar o 

intercâmbio de discentes, docentes e pessoal técnico-administrativo e/ou desenvolver 

atividades técnica-científicas trabalhando em sintonia com as Pró-Reitorias e 

Superintendências, respeitando as leis e normas que cada instituição é submetida. Os 

acordos e seus termos aditivos são instrumentos que podem ser bilaterais ou 

multilaterais e segundo à legislação brasileira, esses tratados possuem validade de 

cinco anos, podendo ser renovados a partir do interesse de ambas as instituições 

(UFF, 2018). 

Segundo a SRI/UFF (2018), ainda que os termos dos acordos de cooperação 

sofram variações de uma universidade para outra, no geral, eles garantem que os 

estudantes: 

 Não paguem taxas escolares na universidade estrangeira; 

 Recebam visto de estudante no seu passaporte, que lhes permite a matrícula 

na universidade estrangeira e a permanência no exterior pelo período 

necessário; 

 Aproveitem posteriormente os créditos obtidos na universidade estrangeira.  



31 
 

Em relação ao ensino de idiomas, fato esse de suma importância quando se 

aborda o assunto da internacionalização, a SRI trabalha em conjunto com o Instituto 

de Letras na gestão do Programa de Universalização de Línguas Estrangeiras (Pule) 

e do Programa de Idiomas sem Fronteiras, que oferece cursos de aperfeiçoamento 

de línguas e ministra o ensino de idiomas para estudantes, técnicos, servidores e 

docentes da Instituição (UFF, 2018). 

A SRI se responsabiliza então por (UFF, 2018, s.p.): 

 Articular com instituições universitárias estrangeiras e organizações 

internacionais; 

 Estabelecer acordos de cooperação internacional com o intuito de promover a 

mobilidade de discentes, docentes e servidores; 

 Fornecer assistência aos estudantes estrangeiros e auxílio em relação aos 

trâmites internos da UFF; 

 Gerenciar projetos relativos à área de Relações Internacionais ou áreas 

correlatas; 

 Possibilitar a mobilidade de estudantes da UFF interessados em estudar em 

Universidades estrangeiras; 

 Possibilitar o acesso à habilitação do idioma Português para Estrangeiros 

(PLE); 

 Proporcionar a mobilidade de estudantes de instituições estrangeiras que 

possuam interesse em estudar na UFF; 

 Oferecer assessoria a docentes interessados em estabelecer acordos de 

cooperação internacionais; 

 Ofertar cursos de idiomas estrangeiros para estudantes da UFF (Pule) 

 Trabalhar na institucionalização das ações de internacionalização das 

diferentes instâncias universitárias. 

A UFF, por meio de seus expressivos números tanto no envio quanto no 

recebimento de estudantes e pesquisadores, acordos assinados e iniciativas 

bilaterais, encontra-se no patamar das universidades mais internacionalizadas da 

América Latina (UFF, 2018). 

Sendo assim, os Programas de Mobilidade oferecidos pela Universidade 

Federal Fluminense são (UFF, 2018): 
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Programa de Mobilidade Internacional da UFF 

Desenvolvido desde 2011, esse é o principal programa e o de maior alcance. 

Já enviou cerca de 1.000 estudantes ao exterior, com ou sem auxílio financeiro. Esse 

programa conta com mais de 900 vagas distribuídas em 195 instituições de ensino 

que a UFF mantém um acordo de cooperação promovendo a mobilidade dos 

estudantes. 

Programas em parceria com o Santander Universidades 

 Programa de Bolsas Ibero-Americanas – este programa que proporciona o 

auxílio financeiro, promove a mobilidade entre universidades parceiras da UFF 

e do Santander de nove países da região Ibero-América: Argentina, Colômbia, 

Chile, Espanha, Peru, Porto Rico, Portugal, México e Uruguai, alcançando 

estudantes da graduação, mestrado e também do doutorado. 

 Programa Mundi de Bolsas de Mobilidade Internacional - este programa que 

estava em sua 1ª edição no ano de 2018, proporciona auxílio financeiro, 

concedendo 100 bolsas a estudantes de graduação e pós-graduação para a 

Mobilidade de até um semestre em universidades estrangeiras parceiras da 

UFF e do Santander. 

 Programa Top España – esse programa concede bolsas de estudo para 

estudantes e professores aprimorarem seus conhecimentos de idioma e cultura 

espanholas. Tem uma duração de três semanas de estudos na Universidad de 

Salamanca, e atividades culturais pela Espanha. 

 Programa Fórmula Santander – esse programa contempla bolsas de estudos 

de mobilidade internacional para estudantes de graduação e pós-graduação de 

várias universidades brasileiras. As bolsas são oferecidas com a finalidade de 

suprir gastos com transporte, hospedagem e alimentação, onde os alunos 

podem escolher entre as universidades conveniadas ao redor do mundo. 

Programa MARCA em parceria com a CAPES e o Mercosul 

O Programa de Mobilidade Acadêmica para Cursos Acreditados (MARCA) é 

destinado a estudantes de graduação da UFF do curso de Medicina Veterinária, 

oferecendo a mobilidade de um semestre em instituições do MERCOSUL. Os 

estudantes recebem recursos para auxílio na compra da passagem, contratação do 

seguro de saúde internacional e auxílio-instalação, tudo isso da CAPES/MEC, já do 
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país de destino recebem uma bolsa mensal do governo. A UFF também recebe 

estudantes contemplados por esse programa. 

Programa de Mobilidade REARI/Utrecht Network 

Em 2017, foi realizado o primeiro Edital do REARI/RJ - Rede de Assessorias 

Internacionais do Rio de Janeiro para universidades da Rede Utrecht. A UFF integra 

essa rede, possuindo convênio com Utrecht Network (uma rede de universidades 

europeias). 

Programas em parceria com o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras 

 Programa BRACOL de Intercâmbio de Estudantes Brasil-Colômbia - neste 

programa, participam universidades parceiras do GCUB – Grupo Coimbra de 

Universidades Brasileiras na Colômbia e os estudantes que são selecionados 

recebem auxílio, para alimentação e alojamento, da Universidade de destino e 

passagem aérea custeada pela UFF, tendo uma duração de seis meses. 

 Programa BRAMEX de Intercâmbio de Estudantes Brasil-México – Esse 

programa é igual ao BRACOL, sendo apenas diferente o vínculo ao GCUB no 

México. 

A SRI/UFF (2019) também divulga oportunidades internacionais que não são 

oferecidas diretamente pelos acordos entre as Universidades, mas por possuírem 

convênio umas com as outras são divulgadas e não deixam de ser possibilidades 

oferecidas por instituições internacionais para estudo no exterior. Entre as mais 

recentes estão:  

 Université Franche-Comté – Bolsa Victor Hugo 

Programa que contempla estudantes latino-americanos que desejam realizar 

mestrado na Université de Franche-Comté (UFC). 

 Universidad de La Rioja  

Bolsas para cursos curtos de Língua e Cultura Espanhola  

 Xiamen University - 厦门大学 

Bolsas de Estudo para cursar a graduação, mestrado ou doutorado na instituição. 

 Japan Society for the Promotion of Science - 日本学術振興会 
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Bolsas de Pós-Doutorado para cientistas estrangeiros, em diversas modalidades, com 

duração de um mês a dois anos, oferecida pela Sociedade Japonesa para a Promoção 

da Ciência (JSPS), órgão de fomento à pesquisa do Japão. 

Esses programas são oferecidos aos estudantes por meio de editais, sem 

período obrigatório de divulgação, porém, previstos.  

No próximo capítulo, serão apresentadas vivências de uma parcela desses 

intercambistas, direcionando a análise e reflexão dos impactos ocasionados por essa 

experiência, gerando uma compreensão maior do objetivo desse trabalho. 
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3 INTERCAMBISTAS DOS CURSOS DE TURISMO E HOTELARIA DA UFF 

 

Neste capítulo, será discorrido um breve histórico da Faculdade de Turismo e 

Hotelaria da UFF (FTH UFF) e sua internacionalização, além de exibir os resultados 

da pesquisa realizada, que teve como objetivo identificar o perfil dos estudantes de 

turismo e hotelaria que realizaram algum programa de intercâmbio oferecido pela UFF 

e constatar os impactos positivos e negativos no campo pessoal, acadêmico e 

profissional para esses intercambistas. 

 

3.1 A FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA DA UFF: SUA HISTÓRIA E 

CONEXÃO COM O MUNDO GLOBALIZADO 

Um ano após a formação da primeira turma do Curso de Bacharel em Turismo 

da UFF (2004), criado a princípio no âmbito da Faculdade de Administração e Ciências 

Contábeis e gerido pelo Departamento de Contabilidade (EST), foi estruturado o 

Departamento de Turismo. O curso de Turismo da UFF constituiu um dos pioneiros 

em universidades públicas no estado do Rio de Janeiro. Em 2006, um novo curso de 

Turismo da EST passou a ser oferecido no município de Quissamã em parceria com 

a prefeitura local (FTH UFF, 2019).  

Ainda em 2006, o Departamento de Turismo criou o projeto e a maior parte do 

material didático e tutorial do Curso Sequencial em Empreendedorismo & Inovação, 

operacionalizado no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), em 

convênio com a Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do 

Estado do Rio de Janeiro CECIERJ/ Consórcio CEDERJ, do qual a UFF é integrante.  

O Curso de Turismo foi oficialmente reconhecido pelo Ministério da Educação 

(MEC) em fevereiro de 2007 e a renovação deu-se pela participação nos exames do 

ENADE, sendo na última obtida a nota cinco (FTH UFF, 2019). 

O Departamento de Turismo da UFF participou também do projeto de criação 

do curso de Licenciatura em Turismo no Consórcio CEDERJ (modalidade 

semipresencial). Esse projeto teve a participação de docentes da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ) e da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). 

Além de elaborar o projeto, os docentes da UFF estruturam ementas e conteúdo de 

diversas disciplinas e continuam atuando na coordenação de disciplinas do curso. 
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Em 2010, segundo os dados contidos na página da FTH UFF, o primeiro curso 

de pós-graduação do Departamento de Turismo entrou em vigor: o MBA em Gestão 

de Empreendimentos Turísticos, que inclui a realização de um módulo internacional 

na Europa. Atualmente, a faculdade oferece o MBA em Gestão de Serviços, com 

ênfase em Turismo, Hotelaria e Eventos.  

Ainda em 2010, em outubro, o Departamento cria o seu segundo curso de 

graduação: o Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria que obteve seu 

reconhecimento em 2013 e a renovação de seu reconhecimento em 2019 (FTH UFF, 

2019).  

Em 2013, foi criada a FTH, desmembrada da antiga Faculdade de 

Administração, Ciências Contábeis e Turismo, que atualmente denomina-se 

Faculdade de Administração e Ciências Contábeis.  

A mais recente conquista do Departamento foi a inauguração, em 2015, do 

Mestrado em Turismo, que atualmente está em sua quinta turma. 

No site da FTH UFF (2019) são apresentadas as premissas da Faculdade, 

destacando entre, a excelência acadêmica, o desenvolvimento de pesquisa e 

extensão com o objetivo de formar pessoas comprometidas com a constante e 

profunda transformação do turismo no Brasil e no mundo, a manutenção de diálogos 

permanentes com universidades do mundo inteiro, incentivando o intercâmbio 

acadêmico internacional tanto na formação dos seus professores como de seus 600 

estudantes. 

Afirmam ainda que a conexão com o mundo globalizado a desafia 

constantemente com a internacionalização de suas ações. Com isso, convênios e 

parcerias são firmadas com centros de turismo e hotelaria do mundo inteiro, a fim de 

desenvolver trabalhos em conjunto e oferecer essa troca de experiências e vivências 

em todos os níveis de formação. A internacionalização da FTH UFF é feita com visitas, 

palestras de professores e estudantes estrangeiros, a realização de atividades de 

pesquisa, viagens técnicas, a apresentação de trabalhos acadêmicos de professores 

e estudantes no exterior, a oferta de vagas nos cursos oferecidos para estudantes 

estrangeiros e a possibilidade de uma dupla formação com a oferta de módulos 

internacionais. Tudo isso, em parceria com universidades como: Universidade de 
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Aveiro, Universidade de Coimbra, Universidade de Sevilha que mantém convênio de 

dupla diplomação com a UFF, entre outras (FTH UFF, 2019). 

 

3.2 INTERCÂMBIO NA FTH 

 

Com o compromisso de estar sempre em conexão com o mundo, o 

Departamento de Turismo em conjunto com suas ações de internacionalização 

promove a iniciativa de intercâmbio, com o propósito de ampliar os conhecimentos 

acadêmicos e a visão de mundo de estudantes e professores que compõem os corpos 

discentes e docentes da Faculdade (FTH UFF, 2019).  

De acordo com a FTH (2019), o intercâmbio é um tema tão presente que já 

inspirou dezenas de monografias de conclusão de curso, além de se tornar profissão 

e empreendimento de estudantes e ex-estudantes, como o caso de duas ex-alunas 

formadas em Turismo na UFF, que decidiram abrir uma franquia de uma empresa de 

intercâmbio renomada no mercado de trabalho. 

 

3.2.1 Metodologia Aplicada 

 

A pesquisa de campo, do tipo quantitativa descritiva, foi realizada com 

aplicação de questionário online, respondido por 22 estudantes dos cursos de turismo 

e hotelaria da FTH/UFF que realizaram algum programa de intercâmbio em vínculo 

com a UFF. 

O instrumento de coleta foi um questionário autoaplicável enviado pela 

plataforma eletrônica google, usando o formulário google forms. Composto por 24 

perguntas fechadas e 20 perguntas abertas, com perguntas que analisavam vivência 

de caráter acadêmico, pessoal e profissional. 

Os respondentes foram acessados por redes sociais como Facebook, 

Whatsapp e Instagram. Esses estudantes foram identificados com a ajuda das 

coordenações dos cursos de turismo e hotelaria e da SRI, que disponibilizaram por e-

mail listas dos estudantes de ambos os cursos que realizaram programas de 

intercâmbio, além do levantamento realizado pelos editais dos programas 

disponibilizados via site da universidade. 
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O questionário ficou disponível para acesso entre os dias 08 e 18 de outubro 

de 2019, composto por quatro seções. A primeira visava identificar o perfil dos 

estudantes, a segunda tinha o propósito de averiguar a relação dos estudantes com a 

SRI, órgão da universidade responsável em administrar os editais e auxiliar no 

processo, a terceira tinha o objetivo de identificar a experiência do aluno na 

universidade estrangeira e a quarta tinha a finalidade de analisar o pós intercâmbio, a 

relação dos estudantes com o mercado de trabalho e impactos agregados com a 

realização do intercâmbio. 

Após o período de aplicação, foi realizado a leitura detalhada das respostas de 

cada estudante, para então mapear os resultados. Com a ajuda de gráficos 

estatísticos, será amostrado as opiniões dos 22 respondentes, com o intuito de avaliar 

como todo o processo de intercâmbio acontece dentro da universidade e como essa 

experiência impacta na vida desses estudantes. 

 

3.2.2 Resultados 

3.2.2.1 Parte 1 – Perfil dos intercambistas 

Pela amostra coletada, na primeira seção da pesquisa que tem como objetivo 

traçar o perfil dos estudantes intercambistas da FTH UFF (Figura 3), o número de 

respondentes quanto ao sexo foi maior do feminino (77%), que do masculino (23%). 

Essa característica pode ser observada no próprio histórico do curso, que tem mais 

aderência de estudantes do sexo feminino que do masculino.  

Figura 3 - Gênero 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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9%
(2)

59% (13)

32% (7)
16 a 21 anos

22 a 27 anos

28 a 33 anos

 

A idade dos respondentes (Figura 4) varia em uma escala de 16 anos aos 33 

anos, sendo 59% deles na faixa dos 22 aos 27 anos, 32% na faixa dos 28 aos 33 anos 

e 9% entre os 16 e 21 anos. Levando em conta que o primeiro programa de 

intercâmbio oferecido pela UFF foi em 2011 e entre os respondentes, 50% já são 

graduados, é possível observar que a faixa etária dos estudantes da FTH que realizam 

a atividade de intercâmbio dentro da faculdade está presente entre jovens e jovens 

adultos.  

Fato esse que não é uma surpresa, visto que o público jovem é o mais disposto 

a se aventurar por novas culturas, e também mais desprovido de compromissos 

pessoais ou profissionais, tendo maior possibilidade de ter um suporte financeiro de 

familiares. 

Figura 4 – Faixa Etária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Quanto ao curso feito na UFF, entre os respondentes, 86% são ou já foram 

estudantes do Curso de Turismo e 14% são ou já foram estudantes do Curso de 

Hotelaria, como exposto na figura 5. 
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Figura 5 – Curso realizado ou em realização 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Quanto à situação acadêmica atual dos respondentes (Figura 6), 50% dos 

questionados já são graduados e a outra metade (50%), ainda não concluiu a 

graduação. 

Figura 6 – Situação Acadêmica Atual 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Entre os graduandos (50%), 55% estão cursando o 8º período ou mais, 27% 

no 7º período e 18% no 6º período da graduação, configurando um total de 100% 

que já passou da metade da graduação (Figura 7). 
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Figura 7 - Graduandos: Período 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Entre os 50% de ex-estudantes graduados, o ano de conclusão variou entre 

2014 e 2019, sendo 30% dos graduados em 2016, 20% em 2018 e também em 2019 

e 10% em 2014, 2015 e 2017 (Figura 8). 

 

Figura 8 - Graduados: Ano de Conclusão 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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curricular e um máximo que um estudante já deva ter cursado para realizar a inscrição. 

Sendo assim, os estudantes que estão no 8º período, mas que não cursaram todas 

as matérias, geralmente, conseguem se inscrever. Ademais, o processo começa 

alguns meses ou até um ano antes da viagem, já que seu tramite é demorado. Com 

isso, o estudante tem a liberdade de controlar a integralização de seu próprio currículo 

para tentar realizar o programa. 

Dessa forma, pode se observar na figura 9 que o período da graduação em que 

o intercâmbio foi realizado pelos estudantes varia entre o 4º e os últimos períodos, 

sendo 27% realizados no 5º período e outros 27% no 7º período, 23% no 6º período, 

14% no 4º período e 9% no 8º período ou mais. 

 

Figura 9 – Período de realização do Intercâmbio 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Metade dos questionados (11 respondentes) fez o intercâmbio acadêmico para 

Portugal e isso pode indicar inúmeros motivos. Medo de um idioma estrangeiro, 

aproximação cultural, maior facilidade burocrática, entre outras. Os 50% dos 

respondentes que não fizeram seu intercâmbio em Portugal escolheram: Espanha 

(cinco), Inglaterra (dois), Escócia (um), Eslovênia (um), Holanda (um) e Argentina (um) 

(Figuras 10 e Tabela 1).  
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Figura 10 - Países de realização do Intercâmbio 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Tabela 1: Universidades e Intercambistas. 

Universidade País 
Número de 

Intercambistas 
respondentes 

Universidade de Évora Portugal 3 

Universidade de Coimbra Portugal 2 

Instituto Politécnico do Porto Portugal 2 

Universidade de Aveiro Portugal 1 

Universidade do Algarve Portugal 1 

Instituto Politécnico do Cávado Portugal 2 

Universidad de Salamanca Espanha 2 

Universidad Rey Juan Carlos Espanha 1 

Universidad de Sevilha Espanha 1 

Universidad de Málaga Espanha 1 

Portugal Espanha Inglaterra Escócia Eslovênia Holanda Argentina

11

5

2
1 1 1 1

INTERCÂMBIO: PAÍSES
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Bournemouth College Inglaterra 1 

Newcastle College Inglaterra 1 

Edinburgh College Escócia 1 

Universidad Nacional de San Martin Argentina 1 

University of Ljubljana Eslovênia 1 

Tilburg University Holanda 1 

Fonte: Elaboração Própria 

Como consta na tabela entre as Universidades, três respondentes foram 

alocados para a Universidade de Évora, dois foram para a Universidade de Coimbra, 

dois para o Instituto Politécnico do Porto, dois para o Instituto Politécnico do Cávado 

e do Ave, dois foram para a Universidade de Salamanca e os outros foram para as 

demais Universidades listadas na tabela.  

A ajuda entre os estudantes é fundamental em todo o processo, com isso, a 

escolha pelas universidades pode passar pela influência de intercambistas que já 

tenham frequentando-a e, assim, promover auxílio ao futuro intercambista. A própria 

SRI promove esse auxílio entre os estudantes, colocando-os em contato e/ou 

marcando reuniões onde os intercambistas egressos contam um pouco suas 

experiências. 

Como já citado, a UFF oferece vários programas de intercâmbio e o de maior 

alcance é o Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional (SRI/UFF, 2018). Este 

programa possibilita aos estudantes da UFF cursar por um ou mais semestres em 

alguma universidade do exterior que possui convênio em parceria com a UFF. Outros 

programas também são oferecidos aos estudantes pelos convênios firmados com a 

UFF (Figura 11). Na figura 11, estão expostos os programas e os número de 

respondentes em cada um deles. 
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Figura 11 – Programas de Intercâmbio 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Ao serem questionados sobre o programa que participaram, 13 dos 22 

respondentes afirmaram ter participado do Programa Mobilidade Acadêmica 

Internacional (59%). Como pode ser observado na figura 11, um respondente 

participou do programa REARI da Rede Utrecht. Ambos os programas ocorrem por 

meio de convênios estudantis e podem ser realizados com ou sem auxílios 

financeiros. 

Dois respondentes participaram do Programa de Qualificação Internacional no 

Reino Unido, proporcionado pelo Ministério do Turismo em conjunto com a Capes. O 

programa ofereceu bolsas para a capacitação em técnicas de gestão do turismo e 

hospitalidade em escolas do Reino Unido. O programa não é oferecido regularmente 

todos os anos e é destinado a estudantes brasileiros dos cursos de Bacharelado, 

Licenciatura, Tecnólogo em Turismo e/ou Hospitalidade (Capes, 2019).  

Os demais respondentes realizaram programas de intercâmbio financiados 

pelo Banco Santander, em que são oferecidas bolsas de auxílio financeiro. O valor 

das bolsas varia entre os programas e seus editais, além de possuírem maiores 

critérios para a inscrição dos estudantes. Entre os respondentes, três realizaram o 

Programa Ibero-Americanas, um optou pelo Programa Santander Mundi, um pelo 

Programa Top España e outro pelo Programa Fórmula Santander. 

0 2 4 6 8 10 12 14

Mobilidade Acadêmica Internacional

Programa de Bolsas Ibero-Americanas

Programa Santander Mundi

Programa de Qualificação Internacional Reino
Unido

Programa de Mobilidade REARI

Programa Fórmula Santander
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Intercâmbio: Programas
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As motivações que levaram os respondentes a participar do intercâmbio, 

podem ser observadas na Figura 12.  

 

Figura 12: Motivações para o Intercâmbio 

0 5 10 15 20

Viajar para fora do Brasil

Agregar Conhecimento Acadêmico

Treinar / Aprender outro Idioma

Enriquecer o Currículo

Contato com novas Culturas, Locais e Pessoas

Conhecer nossa Origem

Intercâmbio: Motivações

     Fonte: Elaboração Própria 

 

Entre as principais motivações que levaram os respondentes a optar por fazer 

algum desses programas de intercâmbio, o de maior escolha foi o de agregar 

conhecimento acadêmico, sendo assinalado por 19 dos 22 questionados. O segundo 

tópico mais enfatizado, sendo escolhido por 17 dos 22 questionados, foi o de 

enriquecimento curricular, já que no mundo conectado como o que se vive hoje, a 

internacionalização é um dos requisitos essenciais para quem almeja sucesso na 

carreira. 

O terceiro tópico mais escolhidos entre os apontados na pesquisa foi o de viajar 

para fora do Brasil, onde 16 dos 22 respondentes optaram por marcá-lo. Observou-se 

que o intercâmbio desempenha o papel de porta que se abre para o conhecimento 

intelectual e agrega a possibilidade de ampliação do conhecimento de mundo, 

fazendo com que estudantes que não tenham a possibilidade ou nunca tiveram a 

oportunidade de sair do seu país de origem possam desbravar outros países e 

continentes. 

Outros motivos foram citados como treinar e/ou aprender um outro idioma, 

apontado por 12 dos 22 questionados, contato com novas culturas, locais ou pessoas 

comentadas por três respondentes, o que é muito estranho tratando-se de um curso 
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de Turismo e Hotelaria onde o conhecimento de outras culturas é tão importante para 

a sua formação. Por fim, um dos respondentes que fez seu intercâmbio em Portugal, 

citou sua curiosidade em conhecer mais sobre sua origem, no país que o colonizou, 

apontando esse aspecto com uma de suas motivações para a realização da atividade. 

 

3.2.2.2 Parte 2 - Relação SRI com os Estudantes 

 

A segunda seção da pesquisa tem o objetivo de identificar a relação da SRI 

com os estudantes, já que é o departamento responsável pelas as relações 

internacionais da universidade. Essa seção destina-se a avaliar esse relacionamento 

antes, durante e pós intercâmbio, a fim de constatar se a universidade estabelece um 

suporte para os seus estudantes que estão representando seus cursos e a UFF no 

exterior. 

Segundo 73% dos respondentes, a SRI auxilia os estudantes antes da 

realização do intercâmbio. Esse suporte acontece principalmente pelas reuniões que 

o Departamento marca para ajudar os estudantes nos processos de inscrição, visto 

de estudante, questões burocráticas no geral, além de expor a situação de cada país 

com dicas de vivência do dia a dia, como alimentação, transporte público, moradia, 

bairros que devem ser evitados. Eles são responsáveis também por fazer a ponte 

entre os estudantes, criando aquela cadeia de alicerce entre quem já fez com que vai 

fazer o programa de intercâmbio. Além disso, foi apontado pelos respondentes que a 

SRI ampara os estudantes por e-mail, onde oferecem o mesmo suporte que é 

oferecido nessas reuniões. 

Já os 27% que disseram que a SRI não auxilia na preparação da viagem, 

apontaram que todo o suporte que é prometido não é cumprido, registrando certo 

descaso do departamento com os estudantes. Além de alegar que o papel deles foi 

apenas na seleção dos estudantes e intermediação da UFF com a universidade 

estrangeira e todo o resto foi feito pelos próprios intercambistas. 
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Figura 13: Auxílio Pré Viagem 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Logo após, os respondentes foram questionados a descreverem como foi a 

comunicação deles com a SRI durante o período de intercâmbio. Entre os 

respondentes seis dos 22 afirmaram que não houve nenhuma comunicação com a 

SRI durante a realização do programa. Já cinco respondentes mencionaram que 

houve pouca comunicação e para questões pontuais como entrega de documento de 

chegada na nova universidade, prorrogação do programa de intercâmbio e troca de 

matérias do currículo.  

Os demais questionados, afirmaram que houve boa comunicação, sempre que 

necessário e foram bem atendidos pela SRI, sem qualquer problema. 

Com a volta do intercâmbio, os intercambistas foram questionados em relatar 

como foram os procedimentos após viagem com a SRI. Entre os 22 dos respondentes, 

quatro afirmaram que não houve nenhum procedimento posterior a realização do 

intercâmbio e um respondeu não voltou. Os outros 17 respondentes, apontaram 

entrega de documentação de saída da universidade estrangeira, documentação 

chegada na UFF, entrega de histórico escolar, prestação de contas dos bolsistas e 

um dos estudantes apontou uma pesquisa de retorno. 

Para finalizar a seção, os intercambistas foram direcionados a avaliar em uma 

escala de 1 a 5 o papel da SRI em todo o processo do intercâmbio, onde 1 é péssimo 

e 5 excelente (Figura 14). Dos 22 respondentes, sete avaliaram o desempenho da SRI 

Sim 73%
(16)

Não 27%
(6)

SRI: Auxílio Pré Viagem

Sim

Não
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como bom, cinco apontaram que foi excelente e outros cinco como regular, quatro 

apontaram que o papel da SRI foi ruim e um afirmou ter sido péssimo. 

Figura 14: Avaliação do trabalho da SRI 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

3.2.2.3 Parte 3 - Relacionamento entre os intercambistas e as universidades 

estrangeiras. 

 

A terceira seção tem o objetivo de avaliar o relacionamento entre os 

intercambistas e a universidade estrangeira. Logo de início, os respondentes foram 

perguntados sobre a recepção na nova universidade, 95% responderam que foram 

bem recebidos e apenas um respondente (5%) afirmou que não. Indagado a explicar 

o porquê de não ter sido bem recepcionado, o respondente explicou que o setor 

responsável em receber os intercambistas foi muito receptivo e hospitaleiro, porém os 

demais funcionários, como os professores e estudantes da universidade não pareciam 

preocupados, tampouco preparados em acolhê-los. 

 

 

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente

1
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INTERCÂMBIO: AVALIAÇÃO DO TRABALHO DA 
SRI
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Figura 15 – Satisfação com a Recepção pela Universidade Estrangeira 

Fonte: Elaboração Própria 

Em relação ao idioma do país estrangeiro (Figura 16), 86% (19 respondentes) 

dos questionados afirmaram que não tiveram nenhuma dificuldade, já 14% (três 

respondentes) apontaram algum tipo de dificuldade. A participante que foi para a 

Universidade de Sevilha afirmou ter passado por uma pequena dificuldade com o 

sotaque do país, visto que a língua espanhola possui muitas variações de pronúncia 

entre os países que a tem como idioma oficial.  

A participante que foi para Escócia, afirmou que teve dificuldade, mas não 

explicou o porquê. Já uma das questionadas que foi para Portugal, pontuou que 

apesar de ser a mesma língua, o português, o sotaque de Portugal era muito forte e 

ela achou mais fácil compreender as aulas ministradas em inglês ou espanhol. Ela 

obteve muita dificuldade em compreender as explicações em sala quando eram feitas 

no idioma português de Portugal. 

 

 

 

 

95%
(21)

5% (1)

Universidade Estrangeira: Recepção

Sim

Não
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Figura 16 – Dificuldades com o idioma no país estrangeiro 

Fonte: Elaboração Própria 

Quanto ao relacionamento com os colegas de turma na universidade 

estrangeira (Figura 17), 73% dos questionados (16) alegaram que não passaram por 

nenhuma dificuldade e 27% dos respondentes (6) declararam que a relação não foi 

muito boa. Apesar das dificuldades enfrentadas por quase 30% dos intercambistas, a 

porcentagem que teve bom relacionamento foi mais de duas vezes superior. 

Dos respondentes que afirmaram ter passado por alguma dificuldade, fizeram 

intercâmbio em Portugal, e apontaram certa resistência dos portugueses em 

recepcionar não só os brasileiros, como estudantes intercambistas em geral. Isso 

dificultava não só no relacionamento do dia a dia, como na realização de trabalhos em 

grupo. Uma das questionadas ainda apontou conflitos relacionados ao machismo e 

pontos de vista associados à colonização. 

O outro respondente que declarou ter dificuldades com colegas de classe, fez 

intercâmbio na Eslovênia e apontou que só teve aulas com estudantes intercambistas, 

sendo cada um possuía seu modo cultural de se relacionar, causando 

desentendimentos e choques culturais. 

 

 

 

14%
(3)

86%
(19)

Intercâmbio: Dificuldade com Idioma

Sim

Não
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Figura 17 – Dificuldades com os colegas de turma na universidade estrangeira 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Em relação ao entrosamento com os professores na universidade estrangeira 

(Figura 18), 73% (16) apontaram que não tiveram problemas, os outros 27% (6) 

afirmaram que tiveram alguma divergência a ser pontuada. Sendo a mesma 

porcentagem observada no item anterior, portanto, também considerada positiva.    

Quatro dos seis questionados que levantaram essa questão, foram 

intercambistas em Portugal e pontuaram situações como notas baixas sem quaisquer 

explicações, falta de dinamismo nas aulas, e-mails não respondidos, autoritarismo e 

arrogância, além de situações de xenofobia, assim como uma das questionadas, que 

fez seu intercâmbio em Málaga, na Espanha relatou ter presenciado professores 

afirmando não gostar de ministrar aulas para estrangeiros. 

O participante que foi para a Eslovênia declarou ter passado por dificuldades 

em relação à didática por esta ser focada na inserção dos estudantes no mercado de 

trabalho. 

 

 

 

27%
(6)

73%
(16)

INTERCÂMBIO: DIFICULDADE COM COLEGAS DE TURMA

Sim
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Figura 18 – Dificuldades com professore na universidade estrangeira 

 

Fonte: Elaboração Própria  

Sobre o aprimoramento do idioma do novo país residente, 64% (16) dos 

respondentes confirmaram que aprimoraram o idioma e 36% apontaram que não. 

Figura 19 – Aprimoramento do idioma do país 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Já em relação a outros idiomas, 59% (13) dos questionados afirmaram o 

aprimoramento de outro idioma e 41% (9) disseram que não. Entre os idiomas citados, 

inglês e espanhol foram os mais desenvolvidos, visto que muitas das aulas no 

continente europeu são ministradas em inglês, mesmo em Portugal ou na Espanha, 

além de aulas em espanhol. Um dos participantes ainda apontou o francês, e outro 

além do francês afirmou ter desenvolvido o italiano. Uma das respondentes ressaltou 

ter aprendido poucas palavras em holandês, já que praticamente toda a população 

holandesa, segundo ela, fala inglês e usa o idioma no dia a dia. Outra ressaltou que 

pela convivência com outros estrangeiros, de várias nacionalidades, acabou 

aprendendo um pouco de cada língua. 

 

Figura 20 – Aprimoramento de outros idiomas estrangeiros 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Quando abordados em relação à satisfação com as matérias cursadas, 77% 

(17) dos respondentes confirmaram que ficaram satisfeitos e 23% (5) apontaram que 

não. Desses cinco respondentes, três fizeram intercambio em Portugal e responderam 

que as bibliografias ofertadas eram muito antigas, o ritmo e conteúdo das matérias 

eram fracos quando comparados à UFF, questões aplicadas em prova não eram 

criativas e casos em que as ementas geraram expectativas não alcançadas. A 

respondente 2, que foi para a Escócia, reclamou de falta de organização da 

59%
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41%
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distribuição dos intercambistas, ocasionando impossibilidade de cursar disciplinas de 

seu interesse e a respondente 14, que realizou seu intercâmbio na Inglaterra, afirmou 

ter se decepcionado com as disciplinas que mantiveram conteúdo raso, sem 

aprofundamento. 

 

Figura 21 – Satisfação com as matérias cursadas 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Finalizando a seção, os estudantes foram questionados em avaliar a oferta do 

seu curso na universidade estrangeira (Figura 22). Dos 22 respondentes 12 

apontaram o curso como bom e sete como excelente. Entre o restante dos 

questionados, três pontuaram como regular e ruim, sendo os três intercambistas de 

Portugal e dois deles ex-estudantes da Universidade de Évora. A outra respondente 

que avaliou o curso como regular, estudou na Universidade de Coimbra. 
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Figura 22 – Avaliação do Curso na universidade estrangeira 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

3.2.2.4 Parte 4 - Pós Intercâmbio 

 

A última seção objetiva-se em apontar os frutos colhidos com a realização do 

intercâmbio, impactando não só a vida acadêmica, como a vida pessoal e profissional 

de cada estudante.  

O primeiro questionamento era a atual situação no mercado de trabalho (Figura 

23), em que 55% dos abordados afirmaram estar atuando e 45% ressaltaram que não. 

Observou-se que fazer o intercâmbio não necessariamente abre portas para uma 

atuação profissional. É preciso mais competências e ações para que ele ocorra. Mas, 

também pode ser que o respondente, no momento que respondeu o questionário, por 

outros motivos como acadêmicos, não desse prioridade à atuação profissional. 

Ressalta-se que no que se refere às motivações para se realizar o intercâmbio, 17 

respondentes escolheram melhorar o currículo que está associado à atuação no 

mercado de trabalho. 
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Figura 23 – Atuação no mercado de trabalho atualmente 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Logo após, foi levantada a questão sobre experiências profissionais que eles 

acreditassem que fossem resultadas da experiência do intercâmbio (Figura 24). 

Afirmaram que não obtiveram nenhuma experiência em decorrência do intercâmbio 

68% (15 respondentes) e 32% (sete respondentes) disseram que sim, e citaram 

oportunidades de voluntariado, elogios em processo seletivo, vagas de estágio, além 

de oportunidades de emprego pela realização do intercâmbio e pelo desenvolvimento 

de idiomas. A intercambista que foi para a Holanda, por exemplo, afirmou que teve a 

chance de atuar como au pair no país em que fez intercâmbio. 

 

 

 

 

 

 

 

55%
(12)

45%
(10)

Atuação no Mercado de Trabalho

Sim

Não



58 
 

Figura 24 – Experiência profissionais após o intercâmbio 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Os intercambistas possuem a liberdade de não apenas estudar, mas também, 

de buscar experiências de estágio profissionais no exterior, porém apenas uma das 

questionadas citou ter feito um estágio fora do Brasil. Ao retornarem, os estudantes 

ainda têm a possibilidade de atuar em programas de estágio e agora com currículos 

melhores. 

Os respondentes foram questionados sobre oportunidades de estágio 

impactadas pela experiência do intercâmbio, onde 50% disse que sim e 50% que não, 

como demonstrado na figura 25. Ao contarem sobre suas experiências, os 11 

questionados que responderam sim, pontuaram que ao mencionar sobre a realização 

do intercâmbio em processos seletivos e entrevistas ou apenas ao mostrarem o 

currículo, se destacaram. 

Uma intercambista de Portugal, foi a única dos 22 respondentes, como já 

citada, que mencionou ter feito um estágio fora do Brasil, em um hotel no país em que 

fez o intercâmbio. A desenvoltura do idioma após o intercâmbio, também foi um ponto 

valorizado nas respostas. 
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Figura 25 – Programas de estágio realizados durante ou após o intercâmbio 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Aprofundando mais sobre essa relação entre o intercambista e o mercado de 

trabalho, os respondentes foram indagados sobre possíveis efetivações em seus 

respectivos trabalhos (Figura 26). Sendo que 86% (19) dos questionados disseram 

que não e 14% (3) que sim.  

Dois dos três respondentes, relataram que foram efetivados após o período de 

estágio, já outro participante que respondeu que sim, expôs que logo após sua volta 

ao Brasil, procurou vagas de empregos e descartou a realização de um estágio. O 

respondente não apenas conseguiu o emprego, como continua trabalhando na 

organização, além de pontuar a possibilidade de obter promoções. 
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Figura 26 – Efetivação no Emprego 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Em relação aos ganhos pessoais agregados a partir dessa experiência, os 

questionados enfatizaram bastante o enriquecimento cultural, aprimoramento do 

idioma, o amadurecimento, o crescimento pessoal e o autoconhecimento.  

Muito além dessas características, o ato de se relacionar com o indivíduo foi 

muito citado em diferentes aspectos, como a empatia, a resiliência e a construção de 

amizades que se mantêm a distância. O crescimento pessoal também foi outra 

característica muito citada entre os questionados, destacando transformações como 

a desenvoltura como pessoas mais independentes, cidadãos mais responsáveis, 

seres humanos com a visão de mundo mais ampliada, além de profissionais mais 

capacitados. 

Uma das respondentes afirmou ter se descoberto tanto, que desistiu de voltar 

para UFF e pediu a transferência para a sua atual universidade, a Universidade do 

Algarve, onde segue em busca da finalização da sua graduação.  

Com relação à ampliação de visão de mundo, um dos maiores impactos citados 

com a realização do intercâmbio, 95% (21) dos questionados responderam que sim, 

houve ampliação na visão deles como indivíduos em relação ao mundo. Apenas um 

dos 22 questionados, respondeu que não. Ao justificar sua resposta, o respondente 

declarou ter sentido que já havia vivido tudo aquilo e não foi impactado. 
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Os respondentes apontaram que o fato de estarem imersos em uma nova 

cultura, em contato com pessoas do mundo inteiro, a quebra de estereótipos, a 

oportunidade de viajar por 10, 20 países e, algumas vezes sozinhos, foram fatores 

que os fizera ampliar as visões de mundo, mesmo que no período contemporâneo 

haja tantas formas de disseminação de informações. A diferença está em sentir, viver 

e conviver com esta experiência. 

A possibilidade de atividades acadêmicas como o desenvolvimento de um 

artigo foi um aspecto apontado por um dos questionados, além da visão profissional 

transformada, outro item bastante citado pelos intercambistas. 

Figura 27 – Ampliação da visão de mundo dos estudantes intercambistas 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Para finalizar a pesquisa, os respondentes foram questionados a citar três 

palavras que associassem com a experiência do intercâmbio. Com elas foi montada 

uma nuvem de palavras (Figura 28).  As palavras mais citadas foram: amigos, cultura 

e crescimento. O significado da palavra amigo (MICHAELIS, 2019) é aquele que 

demonstra afeto ou amizade; afeiçoado, afetuoso. É o indivíduo que tem consideração 

e respeito por outra pessoa, protege, é leal e faz o possível para ajudar sempre 

(SIGNIFICADOS, 2019). A cultura (SIGNIFICADOS, 2019) é todo aquele complexo 

que inclui a arte, as crenças, o conhecimento, a moral, os costumes e hábitos do ser 

humano como parte de uma sociedade da qual é membro. E crescimento 
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(MICHAELIS, 2019) que significa ato ou efeito de ascender, ascensão, subida. 

Aumento; em que há evolução, desenvolvimento, melhoria, avanço (DICIO, 2019).  

Figura 28 – Palavras Associadas a Experiência do Intercâmbio 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Essas palavras podem resumir o grande impacto que a experiência do 

intercâmbio pode trazer para vida de um ser humano. O amigo é representado pela 

sociedade que vai receber esse intercambista, no âmbito do intercâmbio de estudos, 

os funcionários, estudantes e professores possuem essa responsabilidade em receber 

bem e acolher esses intercambistas, além da SRI, por ser o órgão responsável, em 

guiar e auxiliar os estudantes em todo o processo. A cultura impacta em todo o 

processo de internacionalização no mundo contemporâneo, com a disseminação da 

internet e a facilidade de troca de informações, os seres humanos são diariamente 

afetados por diferentes culturas. O crescimento, como seu próprio significado já 

demonstra, é a melhoria, o avanço, a evolução do ser humano impactado por esse 

fenômeno. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O fenômeno da internacionalização é a grande questão abordada no presente 

trabalho. Esse fenômeno é facilmente explicado pelas atividades já feitas pelo homem 

há tempos, como a ação da mobilidade humana. Aplicando esse conceito às 

instituições de ensino, tem-se como resultado o que hoje é conhecido como turismo 

de estudos e intercâmbio. 

Dentro da UFF, as políticas de internacionalização são fortemente 

desenvolvidas e aplicadas cotidianamente na vida acadêmica dos estudantes. Não 

apenas com os programas de intercâmbio oferecidos, como os programas de ensino 

de línguas estrangeiras, acolhimento de estudantes estrangeiros, desenvolvimentos 

de pesquisas em parceria com as universidades do exterior, ou seja, a vida 

universitária que a própria instituição se propõe desenvolver, tem como um dos pilares 

essa internacionalização, a fim de preparar um profissional completo, com visão de 

mundo ampliada e com bagagem de conhecimento extensa, preparado para encarar 

o disputado mercado de trabalho.  

Para a FTH, esse processo não é diferente. Afinal, estão sendo formados 

profissionais de áreas que requer uma bagagem cultura extensa e um bom 

conhecimento de idiomas. Aos alunos dos cursos de turismo e hotelaria são 

oferecidas visitas e viagens técnicas, palestras de professores e estudantes 

estrangeiros, atividades de pesquisa, possibilidade de apresentação de trabalhos 

acadêmicos de professores e até dos próprios estudantes no exterior, além da oferta 

de vagas nos cursos oferecidos para estudantes estrangeiros, com possibilidade de 

uma dupla formação.  

Com a pesquisa pode-se constatar que o intercâmbio de estudos agrega uma 

vivência imensurável na vida de qualquer aluno que o faça. Porém nem só de coisas 

boas, a experiência é agregada, e essa é a finalidade desse trabalho.  

As oportunidades de mobilidade acadêmica internacional oferecidas pela UFF, 

contempla alunos de todas as classes sociais e econômicas, com o oferecimento de 

bolsas e auxílios estudantis. Alunos são impactados de forma intelectual, pessoal e 

profissional em uma mesma experiência.  
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Pesquisando os participantes de intercâmbio acadêmico dentro da FTH, 

constatou-se que jovens mulheres são o principal público adepto dessa atividade que 

ainda é recente, mas que já impactou um grande número de estudantes e dezenas 

dentro da Faculdade de Turismo e Hotelaria.  

Todo o processo, gera muita expectativa nos estudantes e talvez nessa parte 

está o maior papel que a UFF pode desenvolver, auxiliar na preparação dessa viagem. 

A SRI, órgão da universidade responsável pela internacionalização da UFF é a grande 

responsável pelo desenvolvimento dos programas, porém seu trabalho nem sempre 

é elogiado pelos estudantes. É válido ressaltar que são muitos estudantes por 

semestre contemplados e poucos profissionais disponibilizados para ajudar a grande 

demanda, porém o trâmite para a realização dos programas nem sempre são fáceis, 

são muitas questões burocráticas, onde é necessário um cuidado especial para com 

os estudantes. 

Quanto ao relacionamento do aluno com a universidade estrangeira, problemas 

também são apontados, mas é uma parcela pequena. O relacionamento com o ser 

humano é por si só complicado, ainda mais em uma universidade, afinal são muitas 

cabeças pensantes e muitas opiniões sendo formadas em um mesmo espaço.  

O choque cultural também é algo que se pode imaginar, afinal cada sociedade 

já apresenta seus conflitos internos e cada ser humano é inserido na cultura do seu 

próprio país, apesar da grande influência cultura que o mundo convive, a vivência dos 

indivíduos é algo que não se pode prever. 

Já em relação ao mercado de trabalho, foi constatado que o intercâmbio gera 

grande impacto, mas não é algo que garanta uma vaga de emprego a ninguém. Um 

profissional completo é formado por um conjunto de características que podem e são 

impactadas pelo fenômeno do intercâmbio, como a ampliação da visão de mundo e o 

desenvolvimento de idiomas como o crescimento pessoal, que transforma esses 

estudantes, que na maioria das vezes sai de um convívio familiar para vivenciar um 

mundo cheio de responsabilidades, em adultos mais maduros. 

A amostra desta pesquisa, que englobou estudantes que compõem a 

Faculdade de Turismo e Hotelaria, buscou apontar por meio do questionário, que 

existem inúmeros fatores impactados com a realização de um programa de 

intercâmbio, sejam eles positivos ou negativos, apesar do grande número de 
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estudantes que todos os anos são movimentados mundo afora por meio desses 

programas oferecidos pela UFF.  

Pode-se deixar como sugestão, o desenvolvimento de novas pesquisas que 

abordem mais profundamente questões como preconceito e agressões aos 

estudantes estrangeiros por exemplo, tema bastante atual e vivenciado por muitos 

intercambistas. Além de pesquisas com amostras maiores, que englobem todos os 

alunos da Universidade que já realizaram os programas de intercâmbio e possuem 

vasta bagagem de experiências que podem e devem ser compartilhadas, gerando 

importantes informações que possivelmente auxiliarão estudantes que buscam 

programas de intercâmbio oferecidos na UFF. 
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APÊNDICE A - PAÍSES E UNIVERSIDADES QUE POSSUEM CONVÊNIO COM A 

UFF 

A
le

m
an

h
a

 

Bauhaus-Universitat Weimar 
Beuth Hochschule Für Technik Berlin 
Eberhard Karls Universität Tübingen 
Europa Universität Viadrina 
Hochschule für angewandte Wissenschaften 
Würzburg-Schweinfurt 
Hochschule für Gestaltung Offenbach 
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar 
Hochschule Karlsruhe - Technik und 
Wirtschaft 
Ruhr-Universität Bochum 
Technische Universität Braunschweig 
Universität Erfurt 
Universität Hamburg 
Universität Paderborn 
Universität ULM 
Universität zu Köln 

A
rge

n
tin

a
 

Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales 
Universidad de Congreso 
Universidad de Flores 
Universidad del Gran Rosario 
Universidad Nacional Arturo Jauretche 
Universidad Nacional de Córdoba 
Universidad Nacional de Luján 
Universidad Nacional de Mar del Plata 
Universidad Nacional de Moreno 
Universidad Nacional de Quilmes 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Universidad Nacional de Rosario 
Universidad Nacional de San Juan 
Universidad Nacional de San Martín 
Universidad Nacional de Tres de Febrero 
Universidad Nacional de Villa Maria 
Universidad Nacional del Comahue 
Universidad Nacional del Litoral 
Universidad Nacional del Sur 
Universidad Tecnológica Nacional 

A
n

go
la

 

Universidade Católica de Angola 
Universidade Katyavala Bwila 

Á
u

stria
 

Management Center Innsbruck 
Montan Universität Leoben 
Universität Wien 

B
an

glad
e

sh
 

Daffodil International University B
arb

ad
o

s 

University of the West Indies, Cave Hill 

B
é

lgica
 

Université de Liège 
Université Libre de Bruxelles 

B
ie

lo
rrú

ssia
 

Belarusian State Pedagogical University 

B
o

lívia
 

Universidad Franz Tamayo 
Universidad Mayor, Real y Pontificia de San 
Francisco Xavier de Chuquisaca 

B
rasil 

Aliança Francesa Niterói 

C
ab

o
 V

e
rd

e
 

M_EIA - Instituto Universitário de Arte, 
Tecnologia e Cultura 

C
an

ad
á 

Concordia University 
Lambton College 
McGill University 
Memorial University of Newfoundland 
Université de Montréal 
Université du Québec à Montréal 
Université du Québec à Trois Rivières 
University of Ottawa 
York University 

https://www.uni-weimar.de/
https://www.beuth-hochschule.de/
https://uni-tuebingen.de/
https://europa-uni.de/
https://www.fhws.de/
https://www.fhws.de/
https://www.hfg-offenbach.de/
https://www.hfm-weimar.de/
https://www.hs-karlsruhe.de/home/
https://www.hs-karlsruhe.de/home/
https://www.ruhr-uni-bochum.de/de
https://www.tu-braunschweig.de/
https://www.uni-erfurt.de/
https://www.uni-hamburg.de/
https://www.uni-paderborn.de/
https://www.uni-ulm.de/
https://www.uni-koeln.de/
https://www.uces.edu.ar/
https://www.uces.edu.ar/
http://www.ucongreso.edu.ar/
https://www.uflo.edu.ar/
https://ugr.edu.ar/
https://www.unaj.edu.ar/
https://www.unc.edu.ar/
http://www.unlu.edu.ar/
http://www.mdp.edu.ar/
http://www.unm.edu.ar/
http://www.unq.edu.ar/
https://www.unrc.edu.ar/
https://unr.edu.ar/
http://www.unsj.edu.ar/
https://www.unsam.edu.ar/
https://www.untref.edu.ar/
https://www.unvm.edu.ar/
https://www.uncoma.edu.ar/
https://www.unl.edu.ar/
https://www.uns.edu.ar/
https://utn.edu.ar/
http://www.ucan.edu/
http://www.ukb.ed.ao/
https://www.mci.edu/de/
https://www.unileoben.ac.at/en
https://www.univie.ac.at/
http://daffodilvarsity.edu.bd/
https://www.cavehill.uwi.edu/
https://www.uliege.be/
https://www.ulb.be/
https://en.bspu.by/
https://unifranz.edu.bo/
https://www.usfx.bo/
https://www.usfx.bo/
http://meia.edu.cv/
http://meia.edu.cv/
https://www.concordia.ca/
https://www.lambtoncollege.ca/
https://www.mcgill.ca/
https://www.mun.ca/
https://www.umontreal.ca/
https://uqam.ca/
https://www.uqtr.ca/
https://www.uottawa.ca/
https://www.yorku.ca/
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C
h

ile
 

Universidad Católica de Temuco 
Universidad Católica del Norte 
Universidad de Antofagasta 
Universidad de Playa Ancha 
Universidad de Valparaíso 
Universidad Técnica Federico Santa María 

C
h

in
a 

Beijing Normal University – 北京师范大学 

Fudan University – 复旦大学 

Hebei Normal University – 河北师范大学 

Universidade de Macau – 澳門大學 

C
h

ip
re

 

University of Nicosia – Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας 

C
o

re
ia d

o
 Su

l 

Dankook University – 단국대학교 

Jeju National University – 제주대학교 

Konkuk University – 건국대학교 

Myongji University – 명지대학교 

C
ro

ácia 

University of Pula C
u

b
a 

Universidad de la Isla de la Juventud "Jesús 
Montané Oropesa" 

C
o

lô
m

b
ia 

Universidad Pontifícia Bolivariana 
Universidad Santo Tomás 
Universidad Tecnológica de Pereiraundación 
Universitaria del Área Andina 
Fundación Universitaria Los Libertadores 
Institución Universitaria ITSA 
Pontifícia Universidad Javeriana 
Universidad Cooperativa de Colombia 
Universidad de Antioquia 
Universidad de Boyacá 
Universidad de Cundinamarca 
Universidad de la Sabana 
Universidad de los Andes 
Universidad de los Llanos 
Universidad de Manizales 
Universidad del Rosario 
Universidad del Valle 
Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas 
Universidad Militar Nueva Granada 
Universidad Nacional de Colombia 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia 
 

Esp
an

h
a 

Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitária da Xunta de Galicia 
Universidad Autónoma de Madrid 
Universidad Carlos III de Madrid 
Universidad Castilla-La Mancha 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad de Alcalá 
Universidad de Almería 
Universidad de Cádiz 
Universidad de Cantabria 
Universidad de Córdoba 
Universidad de Extremadura 
Universidad de Granada 
Universidad de Jaén 
Universidad de Málaga 
Universidad de Salamanca 
Universidad de Santiago de Compostela 
Universidad de Sevilla 
Universidad de Valladolid 
Universidad Politécnica de Madrid 
Universidad Pública de Navarra 
Universidad Rey Juan Carlos 
Universidad da Coruña 
Universidad Autónoma de Barcelona 
Universidad de Girona 
Universitat de València 
Universitat Jaume I 
Universitat Rovira I Virgili 

Eq
u

ad
o

r 

Universidad Casa Grande 
Universidad Técnica Particular de Loja 

Fin
lân

d
ia

 

University of Vaasa – Vaasan yliopisto 
VAMK – Vaasan ammattikorkeakoulu 

https://uct.cl/
http://www.uff.br/Universidad%20Catolica%20del%20Norte
http://www.uantof.cl/
https://www.upla.cl/
http://www.uv.cl/
https://www.usm.cl/
https://english.bnu.edu.cn/
http://www.fudan.edu.cn/en/
http://www.hebtu.edu.cn/
https://www.um.edu.mo/
https://www.unic.ac.cy/
https://www.unic.ac.cy/
https://www.dankook.ac.kr/web/international
https://www.jejunu.ac.kr/eng/
https://eng.konkuk.ac.kr/
http://www.mju.ac.kr/mbs/mjuen/index.jsp
https://www.unipu.hr/en
http://www.uij.edu.cu/
http://www.uij.edu.cu/
http://www.edu.xunta.gal/
http://www.edu.xunta.gal/
http://www.uam.es/
https://www.uc3m.es/
https://www.uclm.es/
https://www.ucm.es/
https://www.uah.es/es/
https://www.ual.es/
https://www.uca.es/
https://web.unican.es/
http://www.uco.es/
http://www.unex.es/
http://www.ugr.es/
https://www.ujaen.es/
https://www.uma.es/
https://www.usal.es/
http://www.usc.es/
http://www.es.es/
http://www.uva.es/
http://www.upm.es/
http://www.unavarra.es/
https://www.urjc.es/
https://www.udc.es/
https://www.uv.es/
https://www.uji.es/
http://www.urv.cat/en/
http://www.casagrande.edu.ec/
https://www.utpl.edu.ec/
https://www.univaasa.fi/en
http://www.vamk.fi/
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Estad
o

s U
n

id
o

s d
a A

m
é

rica
 

AT&T Labs 
California State University, Fullerton 
Columbia University 
Florida State University 
Miami University 
Middlebury College 
Portland State University 
Southwest State University 
University of Georgia 
University of New Mexico 
University of North Texas 
University of Pittsburgh 
Woods Hole Oceanographic Institution 

Fran
ça 

Direction des Constructions Navales (DCNS 
University) 
École des Hautes Études en Sciences Sociales 
École Nationale des Travaux Publics de L'Étar 
École Nationale Supérieure d'Architecture 
Paris-Val de Seine 
École Nationale Supérieure Louis Lumière 
Institut des Stratégies et Techniques de 
Communication 
Institut Mines-Télécom 
Le Fresnoy Studio National des Arts 
Contemporains 
Sorbonne Universités 
Université Clermont Auvergne 
Université d'Angers 
Université d'Évry-Val-d'Essonne 
Université d'Orléans 
Université de Bretagne Occidentale 
Université de Franche-Comté 
Université de Lyon 1 - Claude Bernard 
Université de Lyon 2 - Lumière 
Université de Montpellier 
Université de Nice Sophia Antipolis 
Université de Nîmes 
Université de Pau et des Pays de l'Adour 
Université de Rennes 2 - Haute Bretagne 
Université de Savoie Mont Blanc 
Université de Toulon 
Université Jean Monnet Saint-Étienne 
Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne 
Université Paris 10 - Nanterre 
Université Paris 13 - Nord 
Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle 
Université Paris 4 - Sorbonne 
Université Paris 7 - Denis Diderot 
Université Paris 8 - Vincennes-Saint-Denis 
Université Paris-Est Marne-La-Vallée 

H
o

n
d

u
ras 

Universidad Autónoma de Honduras 

H
u

n
gria

 

College of Dunaujvaros – Dunaújvárosi 
Egyetem 

Ín
d

ia 

ILM Institute for Business and Management 

Irlan
d

a 

Trinity College Dublin 
University College Cork 

Israe
l 

Max Stern Yezreel Valley College (EMEK) 

Jap
ão

 

Kyoto University of Foreign Studies – 京都外

国語大学 

Osaka University – 大阪大学 

https://about.att.com/sites/labs_research
http://www.fullerton.edu/
https://www.columbia.edu/
https://www.fsu.edu/
http://www.miamioh.edu/
http://www.middlebury.edu/
https://www.pdx.edu/
https://www.smsu.edu/
https://www.uga.edu/
https://www.unm.edu/
https://www.unt.edu/
https://www.pitt.edu/
https://www.whoi.edu/
https://www.naval-group.com/en/
https://www.naval-group.com/en/
https://www.ehess.fr/fr
https://www.entpe.fr/
https://www.paris-valdeseine.archi.fr/
https://www.paris-valdeseine.archi.fr/
https://www.ens-louis-lumiere.fr/
https://www.istc.fr/
https://www.istc.fr/
https://www.imt.fr/
https://www.lefresnoy.net/fr
https://www.lefresnoy.net/fr
https://www.sorbonne-universite.fr/
http://www.uca.fr/
http://univ-angers.fr/
https://www.univ-evry.fr/
http://www.univ-orleans.fr/fr
https://www.univ-brest.fr/
https://www.univ-fcomte.fr/
https://www.univ-lyon1.fr/
https://www.univ-lyon2.fr/
https://www.umontpellier.fr/
http://unice.fr/
https://www.unimes.fr/
https://www.univ-pau.fr/
https://www.univ-rennes2.fr/
https://www.univ-smb.fr/
http://www.univ-tln.fr/
https://www.univ-st-etienne.fr/
https://www.pantheonsorbonne.fr/
https://www.parisnanterre.fr/
https://www.univ-paris13.fr/
http://www.univ-paris3.fr/
http://sorbonne-universite.fr/
https://www.univ-paris-diderot.fr/
https://www.univ-paris8.fr/
http://www.u-pem.fr/
https://www.unah.edu.hn/
http://www.uniduna.hu/
http://www.uniduna.hu/
https://www.iilm.edu/
https://www.tcd.ie/
https://www.ucc.ie/
https://www.yvc.ac.il/en/
https://www.kufs.ac.jp/en/
https://www.kufs.ac.jp/en/
https://www.osaka-u.ac.jp/
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Itália
 

Accademia Albertina di Belle Arti di Torino 
International Center for Relativistic 
Astrophysics Network 
L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 
"Triestina" 
Sapienza Università di Roma 
Università degli Studi di Brescia 
Università degli Studi di Ferrara 
Università degli Studi di Firenze 
Università degli Studi di Messina 
Università degli Studi di Milano 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Università degli Studi di Napoli - L’Orientale 
Università degli Studi di Napoli - Suor Orsola 
Benicasa 
Università degli Studi di Padova 
Università degli Studi di Palermo 
Universitá degli Studi di Perugia 
Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche 
Università degli Studi di Siena 
Università degli Studi di Teramo 
Università degli Studi di Torino 
Università di Bologna 
Università per Stranieri di Perugia 
Università per Stranieri di Siena 
Università Politecnica delle Marche 

M
é

xico
 

Colegio de México 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Universidad de Guanajuato 
Universidad de Monterrey 
Universidad de Oriente 
Universidad del Caribe 
Universidad Iberoamericana 
Universidad La Salle Laguna 
Universidad Veracruzana 

M
alásia

 

Limkokwing University of Creative 
Technology 

Litu
ân

ia
 

Vilnius University 

M
o

çam
b

iq
u

e
 

Fundação Universitária para o 
Desenvolvimento da Educação 
Universidade Eduardo Mondlane 
Universidade Pedagógica 

N
o

ru
e

ga 

Nord Universitet 
P

aragu
ai 

Universidad Nacional de Itapúa 

P
aíse

s 

B
aixo

s 

Breda University of Applied Sciences 
Tilburg University 
Universiteit Leiden 

P
o

lô
n

ia
 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania 

São
 To

m
é

 e
 

P
rín

cip
e

 

Universidade de São Tomé e Príncipe 

https://www.albertina.academy/
http://www.icranet.org/
http://www.icranet.org/
https://www.paginegialle.it/trieste-ts/asl/azienda-assistenza-sanitaria-n-1-triestina_12
https://www.paginegialle.it/trieste-ts/asl/azienda-assistenza-sanitaria-n-1-triestina_12
https://www.uniroma1.it/
https://www.unibs.it/
http://www.unife.it/
http://www.unifi.it/
http://unime.it/
https://www.unimi.it/
http://www.unina.it/
http://www.unior.it/
https://www.unisob.na.it/
https://www.unisob.na.it/
https://www.unipd.it/
http://www.unipa.it/
https://www.unipg.it/pt/
https://www.unisg.it/
https://www.unisg.it/
https://www.unisi.it/
https://www.unite.it/
https://www.unito.it/
https://www.unibo.it/
https://www.unistrapg.it/
https://www.unistrasi.it/
https://www.univpm.it/
https://www.colmex.mx/
https://www.uaa.mx/
http://www.uaslp.mx/
https://www.uaeh.edu.mx/
https://www.uam.mx/
http://www.ugto.mx/
http://www.udem.edu.mx/
https://www.uno.edu.mx/
http://www.unicaribe.mx/
https://ibero.mx/
http://ulsalaguna.edu.mx/
https://www.uv.mx/
https://www.limkokwing.net/
https://www.limkokwing.net/
https://www.vu.lt/
http://www.funde.org.mz/
http://www.funde.org.mz/
https://www.uem.mz/
https://www.up.ac.mz/
https://www.nord.no/en
http://uni.edu.py/
https://www.buas.nl/
https://www.tilburguniversity.edu/
https://www.universiteitleiden.nl/en
http://www.wseiz.pl/
http://www.ustp.st/
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P
e

ru
 

Universidad César Vallejo 
Universidad de Lima 
Universidad Nacional de Ingeniería 
Universidad Nacional del Altiplano de Puno 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
Universidad Ricardo Palma 
Universidad San Ignacio de Loyola 

P
o

rtu
gal 

Cooperativa de Formação e Animação Cultural 
Escola Superior Artística do Porto 
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 
Instituto de Engenharia de Sistemas e 
Computadores, Tecnologia e Ciência 
Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing 
Instituto de Soldadura e Qualidade 
Instituto Politécnico da Guarda 
Instituto Politécnico de Bragança 
Instituto Politécnico de Coimbra 
Instituto Politécnico de Lisboa 
Instituto Politécnico de Setúbal 
Instituto Politécnico de Tomar 
Instituto Politécnico de Viseu 
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 
Instituto Politécnico do Porto 
Instituto Superior Miguel Torga 
Instituto Universitário de Lisboa 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
Universidade Aberta 
Universidade Católica Portuguesa (Centro 
Regional de Braga) 
Universidade da Beira Interior 
Universidade de Aveiro 
Universidade de Coimbra 
Universidade de Évora 
Universidade de Lisboa 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
Universidade do Algarve 
Universidade do Minho 
Universidade do Porto 
Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias 
Universidade Nova de Lisboa 

R
e

in
o

 U
n

id
o

 

Brunel University 
Coventry University 
Swansea University 
University of Birmingham 
University of Nottingham 
University of Portsmouth 
Wessex Institute of Technology 

R
e

p
ú

b
lica Tch

e
ca 

Charles University – Univerzita Karlova 
University of Ostrava – Ostravská univerzita 

R
o

m
ê

n
ia 

Politehnica University of Bucharest 
Universitatea Romano-Americana 

R
ú

ssia
 

Belgorod State University 
Institute of State and Law of the Russian 
Academy of Sciences 
ITMO University 
Lomonosov Moscow State University 
Moscow State Linguistic University 
People's Friendship University of Russia 
Saint Petersburg Electrotechnical University 
Tomsk Polytechnic University 
University of Tyumen 

https://www.ucv.edu.pe/
http://www.ulima.edu.pe/
https://www.uni.edu.pe/
https://www.unap.edu.pe/
https://www.upc.edu.pe/
http://www.urp.edu.pe/
https://www.usil.edu.pe/
https://www.ccip.pt/pt/associados/associados/geral/cofac-cooperativa-de-formacao-e-animacao-cultural-crl
http://www.esap.pt/
https://www.esenfc.pt/
https://www.inesctec.pt/
https://www.inesctec.pt/
https://www.iade.europeia.pt/
https://www.isq.pt/
http://www.ipg.pt/
http://www.ipb.pt/
https://www.ipc.pt/
https://www.ipl.pt/
http://www.si.ips.pt/
http://www.ipt.pt/
http://www.ipv.pt/
https://ipca.pt/
https://www.ipp.pt/
https://ismt.pt/
https://www.iscte-iul.pt/
http://lnec.pt/
https://portal.uab.pt/
http://www.braga.ucp.pt/
http://www.braga.ucp.pt/
https://www.ubi.pt/
https://www.ua.pt/
https://www.uc.pt/
https://www.uevora.pt/
https://www.ulisboa.pt/
https://www.utad.pt/
https://www.ualg.pt/pt
https://www.uminho.pt/
https://www.up.pt/
https://www.ulusofona.pt/
https://www.ulusofona.pt/
https://www.ulusofona.pt/
https://www.brunel.ac.uk/
https://www.coventry.ac.uk/
https://www.swansea.ac.uk/
https://www.birmingham.ac.uk/
https://www.nottingham.ac.uk/
https://www.port.ac.uk/
https://www.wessex.ac.uk/
https://cuni.cz/
https://www.osu.eu/
https://upb.ro/en/
http://www.ro-am.ro/
https://www.bsu.edu.ru/en/
http://www.igpran.ru/en/
http://www.igpran.ru/en/
https://en.itmo.ru/en/
https://www.msu.ru/en/
https://linguanet.ru/en/
http://eng.rudn.ru/
https://etu.ru/en/
https://tpu.ru/en
https://www.utmn.ru/en/
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Su
íça

 

Université de Lausanne 
University of Bern 

Su
é

cia
 

Lund University Centre for Sustainabilty 
Science 
Stockholms Universitet 
Uppsala Universitet 

U
ru

gu
ai 

Universidad de la Empresa 
Universidad de la República 

U
crân

ia 

National Aerospace University of Ukraine - 
Kharkiv Aviation Institute (KAI) 
National Technical University of Ukraine 
(NTUU) - Kyiv Polytechnic Institute (KPI) 

Fonte: Elaboração própria baseada nos dados da UFF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unil.ch/
https://www.unibe.ch/
https://www.lucsus.lu.se/
https://www.lucsus.lu.se/
https://www.su.se/
https://www.uu.se/
https://ude.edu.uy/
http://www.universidad.edu.uy/
http://www.khaiedu.com/
http://www.khaiedu.com/
https://kpi.ua/en
https://kpi.ua/en
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

Questão 1: Nome 

Questão 2: Idade  

(  ) 0 a 15 anos  

(  ) 16 a 21 anos  

(  ) 22 a 27 anos  

(  ) 28 a 33 anos  

(  ) Acima de 33 anos 

Questão 3: Curso  

(  ) Turismo  

(  ) Hotelaria 

Questão 4:Ainda está cursando a graduação?  

(  ) Sim  

(  ) Não 

Questão 5: Se sim, qual período? 

(  ) 1º  

(  ) 2º  

(  ) 3º  

(  ) 4º  

(  ) 5º  

(  ) 6º  

(  ) 7º  

(  ) 8º ou mais  

Questão 6: Se não, em que ano concluiu o curso? 

(  ) 2011  

(  ) 2012  

(  ) 2013  

(  ) 2014  

(  ) 2015  
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(  ) 2016  

(  ) 2017  

(  ) 2018  

(  ) 2019  

Questão 7: Em qual período você estava quando fez o programa de intercâmbio da 

UFF?  

(  ) 1º  

(  ) 2º  

(  ) 3º  

(  ) 4º  

(  ) 5º  

(  ) 6º  

(  ) 7º  

(  ) 8º ou mais  

Questão 8: Para qual país você viajou?  

(  ) Portugal  

(  ) Espanha  

(  ) França  

(  ) Chile  

(  ) Outro 

Questão 9: Se "outro", qual país? 

Questão 10: Para qual universidade você foi alocado (a)? 

Questão 11: Qual programa oferecido pela UFF você fez?  

(  ) Mobilidade Acadêmica Internacional 

(  ) Ibero-americanas Santander Universidades  

(  ) Top España Santander Universidades  

(  ) Outro 

Questão 12: Se "outro", qual programa? 

Questão 13: Assinale as motivações que o (a) levou a se inscrever no programa.  

(  ) Viajar para fora do Brasil  
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(  ) Agregar conhecimento acadêmico  

(  ) Treinar / aprender outro idioma  

(  ) Enriquecer o currículo  

(  ) Outros 

Questão 14: Se "outros", cite quais. 

Questão 15: A SRI te auxiliou no processo pré viagem?  

(  ) Sim  

(  ) Não 

Questão 16: Descreva o papel da SRI na preparação da sua viagem. 

Questão 17: Como foi a comunicação com a SRI durante seu intercâmbio? 

Questão 18: Quais foram os procedimentos com a SRI ao voltar para o Brasil? 

Questão 19: Em uma escala de 1 a 5, como você avalia o papel da SRI no seu 

intercâmbio?  

1 - Péssimo 2 - Ruim 3 - Regular 4 - Bom 5 - Excelente 

Questão 20: Você foi bem recepcionado na nova universidade?  

(  ) Sim  

(  ) Não 

Questão 21: Se não, justifique sua resposta. 

Questão 22: Você teve dificuldade com o idioma do país?  

(  ) Sim  

(  ) Não 

Questão 23: Se sim, justifique sua resposta. 

Questão 24: Você enfrentou alguma dificuldade com os novos colegas de turma?  

(  ) Sim  

(  ) Não 

Questão 25: Se sim, justifique sua resposta. 

Questão 26: Você enfrentou dificuldades com algum novo professor? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

Questão 27: Se sim, justifique sua resposta. 
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Questão 28: Em uma escala de 1 a 5, como você avalia o ensino do seu curso na 

nova universidade? 

1 - Péssimo 2 - Ruim 3 - Regular 4 - Bom 5 – Excelente 

Questão 29: Houve aprimoramento no seu conhecimento a respeito do idioma do país 

em que fez o intercâmbio? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

Questão 30: Além, do idioma do país onde fez o intercâmbio, conseguiu aprender ou 

aprimorar outro idioma?  

(  ) Sim  

(  ) Não 

Questão 31: Se sim, quais? 

Questão 32: Você ficou satisfeito (a) com as matérias cursadas na universidade 

estrangeira? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

Questão 33: Se não, justifique sua resposta. 

Questão 34: Você está trabalhando atualmente? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

Questão 35: Você teve experiências profissionais que foram resultados do 

intercâmbio realizado? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

Questão 36: Se sim, cite pelo menos 1 dessas experiências. 

Questão 37: Essa experiência como intercambista te proporcionou oportunidades de 

estágio? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

Questão 38: Se sim, conte sobre essa experiência. 

Questão 39: Essa experiência como intercambista te proporcionou uma efetivação no 

seu trabalho? 
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(  ) Sim  

(  ) Não 

Questão 40: Se sim, conte como aconteceu. 

Questão 41: Quais ganhos pessoais você agregou com essa experiência? 

Questão 42: Você acha que sua visão de mundo foi ampliada com essa experiência? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

Questão 43: Justifique sua resposta. 

Questão 44: Cite 3 palavras que você associa a experiência do intercâmbio * 

 

 

 

 


