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RESUMO 

A mobilidade internacional agrega valor cultural e científico, tendo como 

consequência, o pensamento critico e reflexivo a respeito de questões de caráter mundial. 

Nessa perspectiva, o objetivo geral do estudo foi: Conhecer a Inserção do curso de 

enfermagem da EEAAC/ UFF e da ESEnfC/ Portugal no Programa de Mobilidade 

Internacional. Como objetivos específicos: Descrever a Inserção do Curso de Enfermagem da 

EEAAC e da ESEnfC no Programa de Mobilidade Internacional; Analisar a motivação dos 

acadêmicos da EEAAC e da ESEnfC em participar do Programa de Mobilidade Internacional 

e Comparar as Facilidades/Dificuldades para os acadêmicos da  EEAAC e da ESEnfC para 

participarem do Programa de Mobilidade Internacional. Trata-se de uma pesquisa 

exploratória, descritiva de caráter comparativo com abordagem qualitativa onde foram 

entrevistados trinta sujeitos na EEAAC e trinta da ESEnfC, nessa pesquisa foi utilizada a 

análise de Bardin. A ESEnfC evidenciou-se como uma instituição que investe em políticas de 

incentivo a mobilidade internacional e oferece um maior quantitativo de bolsas quando 

comparado a EEAAC. Entretanto, é relevante considerar que a inserção da EEAAC no 

programa de mobilidade internacional ocorre a partir da Diretoria de Relações Internacionais 

da UFF, que gerencia a mobilidade em todos os 75 cursos de graduação da universidade e que 

as bolsas oferecidas são distribuídas entre os mesmos. Já na ESEnfC, o Gabinete de Relações 

Internacionais pertence a própria escola. A ESEnfC é uma instituição pública com um único 

curso de graduação onde as bolsas são destinadas apenas aos estudantes de enfermagem 

diferentemente do que ocorre na EEAAC. Dessa forma, os dados desta pesquisa devem ser 

avaliados considerando as peculiaridades de cada instituição e o contexto do país em que se 

localizam. A mobilidade internacional acadêmica, na graduação em enfermagem, deve ser 

incentivada e divulgada pelas Escolas, ao máximo, e os benefícios trazidos, devem ser 

expostos pelas instituições.  
 

Palavras-Chave: Intercâmbio educacional internacional. Estudantes de enfermagem. Brasil. 

Portugal. Acordos de cooperação para a formação.  
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ABSTRACT 

International mobility adds cultural and scientific value, and as a result: the critical and 

reflective thinking on issues of global character. In this perspective, the overall goal of the 

study was: Know the insertion of nursing of EEAAC / UFF and ESEnfC / Portugal Program 

in International Mobility. Specific objectives: To describe the insertion of Nursing and the 

EEAAC ESEnfC International Mobility Program; Analyze the motivation of academics and 

EEAAC and ESEnfC to participate in the Programme for International Mobility and Compare 

Facilities / Difficulties for academics and the EEAAC and ESEnfC to participate in the 

Program for International Mobility. This is an exploratory, descriptive comparative character 

with a qualitative approach where thirty subjects were interviewed in EEAAC thirty ESEnfC, 

this research the analysis of Bardin was used. The ESEnfC was evidenced as an institution 

that invests in policies to encourage international mobility and offers a greater quantity of 

bags when compared to EEAAC. However, it is important to consider that the inclusion of 

EEAAC in international mobility program occurs from the Department of International 

Relations of the UFF, which manages mobility in all 75 undergraduate programs of the 

university and that the scholarships are distributed among them. Already in ESEnfC, the 

International Relations Office belongs to the school. The ESEnfC is a public institution with a 

single undergraduate course where the bags are meant only to nursing students differently 

from what happens in EEAAC. Thus, data from this research should be evaluated considering 

the peculiarities of each institution and the context of the country where they are located. The 

international academic mobility in undergraduate nursing education should be encouraged and 

disseminated by the schools, to the fullest, and brought benefits, should be exposed by the 

institutions. 

 

Key words: International educational exchange. Nursing students. Brazil. Portugal. 

Cooperation agreements for training. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O interesse em realizar esta pesquisa surgiu por estar inserida no contexto da 

Mobilidade Internacional Acadêmica, onde realizei um Intercâmbio, no primeiro semestre de 

2013, com duração de seis meses, na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC), 

Portugal.  

A motivação em realizar o Intercâmbio surgiu a partir do terceiro período, quando 

iniciei um projeto de pesquisa intitulado Centro de Diálise e Transplante: impacto da 

organização e do contexto de trabalho na saúde do trabalhador de enfermagem; com 

orientação da Professora Cristina Escudeiro. Diante das buscas científicas ficou claro que 

ciência e tecnologia estão em constante movimentação circulando entre instituições do mundo 

inteiro. A mobilidade internacional é um programa que agrega valor cultural e científico, 

tendo como consequência o pensamento critico e reflexivo a respeito de questões de caráter 

mundial.  

O contato com pessoas que vivem em uma conjuntura social diferente com costumes, 

recursos e políticas próprias acrescenta de forma significativa na construção do indivíduo 

como um todo. Ao descobrir a Assessoria de Assuntos Internacionais (AAI) da Universidade 

Federal Fluminense (UFF) conheci as oportunidades e as parcerias com as Instituições. 

Quando fui selecionada para participar deste programa de Intercâmbio surgiram algumas 

dúvidas a respeito da inserção do Curso de Graduação em Enfermagem na Mobilidade 

Internacional Acadêmica, visto que não ocorria uma ampla divulgação dentro do mesmo.  

Entretanto, no segundo semestre do ano de 2013, a EEAAC realizou sua XX Semana 

Científica com o tema: Mobilidade Internacional, aspectos para a formação discente e 

intercâmbio docente. Como palestrante, contou com a presença da professora doutora Lívia 

Reis, Diretora de Relações Internacionais da UFF que falou acerca do assunto. Também 

houve a explanação do Relato de experiência: Vivência discente na mobilidade internacional: 
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Escola Superior de Enfermagem de Coimbra com o Enfermeiro Willian Alves e a Acadêmica 

de enfermagem Bruna Leite, quem vos escreve.  

O Intercâmbio Acadêmico ocorre desde a criação das universidades, a palavra 

Universidade está etimologicamente relacionada à corporação que reúne alunos e mestres. 

Com o passar dos anos foi imposto o caráter de universalidade as instituições que se 

dedicavam ao ensino e a cultura superiores, ligando-se o conceito de universidade e 

universalidade do saber. O surgimento das Universidades na Idade Média coincide com a 

aceleração do processo de urbanização que originou a sociedade burguesa, dominada pelos 

burgueses, que etimologicamente significa habitantes da cidade (SANFELICE; SAVIANI; 

LOMBARDI, 1999, p. 9).  

Dessa maneira, os jovens, geralmente originários da nobreza, buscando preparar-se 

para as novas funções oriundas das transformações que se processavam, dirigiam-se para os 

centros urbanos onde renomados mestres propagavam os seus conhecimentos e competências 

nas diferentes artes intelectuais. Foi dessa forma que surgiram as primeiras universidades 

como as de Bolonha (século XI), Paris (século XII) e Oxford (século XIII) (ibid.). 

As Universidades de Bolonha e de Paris foram, sem dúvida, as mais importantes, 

tendo dado “o tom para o futuro reconhecimento de novas escolas desse tipo, ao mesmo passo 

que lhes iriam servir de modelo e inspiração” (NUNES, 1979, p. 218). Nesse período era 

intenso o Intercâmbio entre as Universidades ocorrendo significativa movimentação dos 

docentes.   

Testemunhamos uma era onde os países estabelecem parcerias e suas decisões, em 

algumas vezes, são tomadas em conjunto. Pessoas de diferentes nacionalidades atuam em 

cooperação em prol de empresas e empreendimentos, o que enriquece as partes envolvidas. 

As Instituições Universitárias possuem a consciência de que o Intercâmbio Acadêmico 

promove um crescimento ao estudante. Interação e acordos entre instituições não 

proporcionam apenas um “brilho” para a instituição, mas sim um valor acrescentado à 

qualidade Institucional (BLANCO et al, 2012, p. 2).  

Vivemos em um mundo com fronteiras flexíveis, isso significa que o trânsito de 

ideias e valores, pessoas, bens e informação circulam rapidamente gerando implicações 

consideráveis no ensino superior sobre: qualidade, formas de aprendizado, pesquisa e 

produção de conhecimento, acesso, propriedade intelectual, diversidade e financiamento. Os 

acordos entre instituições geram a mobilidade de professores e alunos contribuindo 

positivamente com a cooperação acadêmica e resultando em benefícios mútuos, como 

afirmam Blanco et al (ibid.).  
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Diante das considerações citadas, o objeto dessa pesquisa é a motivação dos 

acadêmicos de enfermagem da ESEnfC e da EEAAC em realizar o programa de mobilidade 

internacional. Com o avanço da ciência e suas tecnologias os profissionais necessitam estar 

capacitados a utilizar os recursos oferecidos.  

Na enfermagem, o relacionamento interpessoal é importantíssimo no 

desenvolvimento da gestão do enfermeiro. A troca de experiências científicas e o contato com 

novas práticas enriquecem o currículo acadêmico e proporciona uma formação completa e 

diferenciada. É notório que com o avanço do capitalismo o processo de globalização esta cada 

vez mais acelerado e a busca por integração de ideias e homogeneização do conhecimento 

progride concomitantemente. Segundo Zíglio e Comegna (2005, p. 91) a globalização é um 

processo que vêm se manifestando simultaneamente no campo social, econômico, político e 

cultural. O Mercado Global cria a ilusão de que tudo tende a assemelhar-se e a se tornar 

homogêneo.  

Falar sobre a motivação dos acadêmicos de enfermagem em realizar o Intercâmbio 

Internacional fundamenta e concretiza parcerias entre as coordenações de curso, o que facilita 

as relações entre acadêmicos de diferentes instituições, demonstrando que a enfermagem 

transpõe as práticas e procedimentos; além de ser relevante e oportuno tendo em vista o 

processo de globalização e seu impacto na enfermagem. O cuidado, sem sombra de dúvida, 

envolve um amplo território e compreender os aspectos culturais de diferentes indivíduos 

resulta em qualidade sem fronteiras no atendimento (OLIVEIRA; PAGLIUCA, 2012, p. 196). 

 O multiculturalismo advém da internacionalização do ensino superior, a partir de 

interações com pessoas de diferentes origens e culturas, assim formam alunos mais 

críticos e reflexivos, que buscam conhecer as distintas visões sobre o mundo (ibid.).  

A Universidade Federal Fluminense como filosofia de política de formação 

acadêmica não somente estimula ações de extensão e pesquisa como valoriza a inserção 

internacional de discentes em território mundial permitindo a disseminação de ciência e 

tecnologia. Em busca do processo de internacionalização, da UFF, “no qual se integra uma 

dimensão internacional e intercultural ao ensino, à pesquisa e aos serviços de uma instituição” 

(KNIGHT, 1993, p. 7), foi criada a Diretoria de Relações Internacionais. Esta oferece aos 

acadêmicos por meio de processos seletivos, o ingresso em Instituições de Ensino e Pesquisa 

que mantém acordos de cooperação em cenário mundial.  

De acordo com o Edital nº 09/2013 – DRI/ UFF (UFF, 2012a), o Programa de 

Mobilidade Internacional proporciona aos alunos a oportunidade de estudar por um período 

de no máximo dois semestres letivos em Universidades que mantenham o acordo de 
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cooperação. São oferecidas através desse programa 37 bolsas, sendo 30 fornecidas pela UFF e 

7 pela Fundação Euclides da Cunha (FEC), que auxiliam a estadia nas instituições de destino. 

A seleção dos bolsistas é realizada pelo Comitê de Seleção para Bolsas Internacionais onde é 

avaliado o desempenho acadêmico e as condições socioeconômicas do estudante. O 

acadêmico no momento da inscrição pode optar por realizar o intercâmbio sem o auxílio 

oferecido.  

O Brasil investe cada vez mais em políticas educacionais que estimulam o 

intercâmbio entre instituições do mundo inteiro. A motivação dos acadêmicos em realizar a 

mobilidade internacional é um assunto pouco discutido e de extrema importância para a 

formação dos mesmos. Apesar de ocorrer desde o início das Universidades, o Intercâmbio 

Acadêmico é pouco divulgado e incentivado dentro de alguns cursos. O mercado de trabalho 

se torna cada dia mais exigente e a enfermagem necessita acompanhar esse desenvolvimento e 

aprimorar a qualidade no atendimento em nível internacional.  

Logo surgem as seguintes questões norteadoras: Como o Curso de Graduação em 

Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa- EEAAC/UFF e o da Escola 

Superior de Enfermagem de Coimbra- ESEnfC/ Portugal se integram no programa de 

modalidade internacional? Quais as perspectivas de inserção dos acadêmicos de enfermagem 

dessas Instituições de ensino no programa de modalidade internacional? 

Esse estudo tem como objetivo geral: 

- Conhecer a Inserção do Curso de Graduação em Enfermagem da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa- EEAAC/ UFF/Brasil e da Escola Superior de 

Enfermagem de Coimbra- ESEnfC/ Portugal, no Programa de Mobilidade Internacional. 

Os objetivos específicos são: 

 Descrever a Inserção do Curso de Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora 

de Afonso Costa – EEAAC/ UFF/Brasil e da Escola Superior de Enfermagem de 

Coimbra – ESEnfC/ Portugal no Programa de Mobilidade Internacional.  

 Analisar a motivação dos acadêmicos de enfermagem da Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa- EEAAC/ UFF/Brasil e da Escola Superior de 

Enfermagem de Coimbra- ESEnfC/Portugal em participar do Programa de 

Mobilidade Internacional.  

 Comparar as Facilidades/Dificuldades para os acadêmicos de enfermagem da 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa- EEAAC/ UFF e da Escola 

Superior de Enfermagem de Coimbra- ESEnfC/ Portugal para participarem do 

Programa de Mobilidade Internacional.  
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O estudo contribuirá positivamente com a visibilidade do Programa de Intercâmbio 

no Curso de Graduação em Enfermagem e Licenciatura da Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa/UFF/Brasil e da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra/Portugal, o que 

facilitará o acesso de novos acadêmicos à mobilidade internacional. Além disso, auxiliará a 

compreensão da importância do intercambio na formação acadêmica, frente ao processo de 

internacionalização da educação, e do aumento nos investimentos em capital intelectual que 

Instituições do mundo inteiro estão empenhadas. 

A construção de conhecimento nessa área influenciará na formação de futuros 

enfermeiros, resultando em uma formação diferenciada onde o cuidado é visto de forma 

multicultural qualificando ainda mais a realização de práticas e procedimentos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Aspectos Históricos da Universidade e do Intercâmbio no Brasil 

 

 

Com a chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500, iniciou-se o processo de 

colonização; nessa época as primeiras experiências educacionais foram realizadas por jesuítas. 

Em 1759 os jesuítas foram expulsos do país e seus bens foram confiscados. Com a instalação 

da coroa portuguesa em território brasileiro medidas intelectuais foram tomadas, tais como: a 

criação da Imprensa Régia (1808), Biblioteca Pública (1810), o primeiro Jornal “A Gazeta do 

Rio” (1812), a primeira Revista “As variações ou Ensaios de Literatura” (1813) (MARTINS; 

SOARES; NASCIMENTO, 2009, p. 17). 

Em 1879 é então decretada a Reforma Leôncio Carvalho que adotava as seguintes 

medidas: Liberdade de Ensino, O Exercício do magistério era incompatível com o de cargos 

públicos e administrativos e a Liberdade de Frequência. Desde 1894 a 1920, período 

conhecido como agrário comercial exportador dependente, a composição educacional era da 

seguinte maneira: Ensino Primário, Ensino Médio e Ensino Superior (ibid.). 

Quando o Imperador Dom Pedro I governava o Brasil ocorreu o período de transição, 

onde as camadas dominantes do país realizaram uma grande pressão sob o imperador, por 

autonomia política. Em 1889 ocorreu a queda da monarquia e iniciou-se a Primeira 

República; a partir de 1891 instaura-se o governo representativo (presidencial e federal) com 

isso, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais crescem de maneira desigual quando 

comparados aos outros estados. Com o processo de urbanização e industrialização no início 

do século XX cresce a defasagem na educação. Vários acordos entre o Ministério da 

Educação e Cultura do Brasil (MEC) e a Agência Norte-Americana de Desenvolvimento 

Internacional se reuniram e realizaram Reformas no Ensino Superior, a partir da Lei 5.540 de 
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1968 instituiu a departamentalização das Universidades, o regime de créditos, a matrícula por 

disciplinas e o vestibular obrigatório (MARTINS; SOARES; NASCIMENTO, 2009, p. 29). 

As instituições de ensino superior do Brasil têm desenvolvido papel importantíssimo 

no que diz respeito ao intercâmbio acadêmico. No fim dos anos 80 e começo dos 90, “surgem 

novos setores em diferentes tipos de organizações, que nascem junto aos recentes paradigmas. 

Setores como as Assessorias Internacionais nascem para auxiliar e se conectar às constantes 

da globalização” (SOLTO; REINERT, 2004, p. 2).  

Uma das primeiras finalidades do Ensino Superior no Brasil é estimular e criar 

cultura e concomitantemente, desenvolver o espírito científico e o pensamento reflexivo. 

Objetiva criar diplomados nas diferentes áreas do saber, aptos, para atuarem nos setores 

profissionais e assim contribuirem no desenvolvimento da sociedade colaborando com sua 

formação contínua. Outra importante finalidade é o incentivo ao trabalho de pesquisa e 

investigação científica, que contribuirá no desenvolvimento da ciência e tecnologia, com a 

criação e difusão da cultura, o que promove a compreensão do homem a respeito do meio 

onde vive (SOLTO; REINERT, 2004, p. 3).  

É função das Instituições de Ensino Superior realizar a divulgação de conhecimentos 

culturais, científicos e técnicos e a partir disso, divulgar as produções através de publicação 

aos meios de comunicação. A Universidade articula: ensino, pesquisa e extensão; desde a 

antiguidade exerce grande influência na época moderna e contemporânea, tendo como 

obrigação contribuir com a construção de uma sociedade consciente que valorize a educação. 

Atualmente, as Universidades – produtoras de conhecimento que posteriormente são 

socializados – tem demonstrado um rápido e considerável crescimento a nível mundial (ibid.). 

O Intercâmbio, durante o século XVIII, ficou conhecido como Grand Tour. Houve 

um aumento a partir deste século na busca em conhecer novas culturas; a aceleração no 

desenvolvimento Europeu impulsionou essa prática visando o aprimoramento pessoal. Na 

época, o Intercâmbio representava status social e os viajantes que participavam eram jovens 

de famílias ricas que amavam a cultura e o aprendizado. Na grande maioria, os turistas eram 

originados de Londres, e os destinos mais procurados eram a Itália, principalmente, Holanda, 

Suíça e Alemanha, seguidos de Espanha, Grécia e Turquia. Com o passar dos anos o Grand 

Tour se tornou essencial para a formação do cidadão Inglês, contudo, durante a guerra dos 

Sete Anos (1756-1763) foi interrompido e retornou com o término da mesma (BRASIL, 2010, 

p. 13).  
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Na opinião de Garay
1
 (2005 apud BRASIL, 2010, p. 14), o Grand Tour tinha como 

objetivo principal “o ensino [...] dos saberes e das realizações dos estados europeus modernos, 

e, sobretudo na parte italiana, do esplendor das antigas civilizações gregas e romanas, embora 

os fins principais fossem formar um corpo de diplomatas, políticos, advogados e militares 

bem capacitados”. 

Andrade (2000, p. 9) afirma que 

O Grand Tour, sob o imponente e respeitável rótulo de “viagem de estudo”, assumia 

o valor de um diploma que lhes conferia significativo status social, embora – na 

realidade – a programação se fundamentasse em grandes passeios de excelente 

qualidade e repletos de atrativos prazerosos [...]. Os ingleses, importantes e ricos, 

consideravam detentos de cultura apenas quem tivesse sua educação ou formação 

profissional coroada por um Grand Tour através da Europa. 

Com o passar dos anos, a prática do turismo de caráter educativo se disseminou pela 

Europa e pelos Estados Unidos da América, chegando a ser utilizada por colégios e 

universidades particulares (BRASIL, 2010, p. 14). No Brasil, foi seguida por alguns colégios 

de elite, na perspectiva de Beni (2001, p. 427) trata-se de uma  

organização de viagens culturais mediante o acompanhamento de professores 
especializados da própria instituição de ensino com programa de aulas e visitas a 

pontos históricos ou de interesse para o desenvolvimento educacional dos 

estudantes. 

Estudantes do mundo inteiro buscam o intercâmbio visando o crescimento pessoal e 

profissional. As viagens de caráter educativo são conhecidas no Brasil como Turismo 

Educacional, Turismo de Intercâmbio ou Turismo Educacional-Científico, Turismo 

Universitário, Turismo Pedagógico, Turismo Científico, além de Turismo Estudantil – termo 

muito visto em países como a Argentina e o Uruguai (BRASIL, 2010, p. 15).  

De acordo com o Ministério de Turismo (BRASIL, 2006, p. 15), Turismo de Estudos 

e Intercâmbio “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”. 

O saber sendo universal, sua busca, seu avanço e sua difusão não podem ser 

alcançados senão graças ao esforço coletivo da comunidade universitária 

internacional; é isso que confere uma dimensão internacional intrínseca à vida e às 

instituições universitárias [...] se o saber é universal, sua aplicação é habitualmente 

local. O ensino superior é tributário da coletividade local na qual se insere e 

responsável por ela. Essa presença local é parte integrante da missão de serviço da 

universidade ou de qualquer outro estabelecimento de ensino superior. Mas, ao 

                                                             
1 GARAY, L. Orígenes Del turismo: elgrand tour y losviajeros ilustrados en Europa. Revista de Estudos 

Turísticos. Edição nº 5, maio, 2005. 
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mesmo tempo em que desejam ampliar sua pertinência no plano local, os 

estabelecimentos deveriam igualmente fortalecer sua presença no cenário 

internacional, buscando ativamente soluções para os diversos problemas científicos, 

educacionais e culturais que envolvem o conjunto da sociedade (LUNA, 2000, p. 4). 

Os investimentos- de instituições públicas e privadas na capacitação de indivíduos 

aumentaram com o passar dos anos; “passou-se, então, à era da valorização do conhecimento 

e da informação, que são as matérias-primas básicas para a produção de riquezas nessa 

sociedade. O conhecimento tornou-se o fator mais importante da produção” (MOTA
2
, 2009 

apud BRASIL, 2010, p. 18). As organizações educacionais perceberam o valor e a 

importância de investimentos no capital intelectual culminando em um maior número de 

pessoas internacionalizadas e capacitadas pra lidar com a diversidade cultural (BRASIL, 

2010, p. 18). 

Tendo por base dados da United Nations Educational, Scientificand Cultural 

Organization (UNESCO), a nível mundial existem mais de 100 milhões de estudantes no 

ensino superior. Destes, 2,7 milhões estão realizando intercâmbio com outros países; e a 

estimativa para o no ano de 2025 é que aproximadamente 8 milhões de estudantes estejam 

realizando a mobilidade no exterior, “a tendência de aumento da inserção internacional da 

comunidade acadêmica cresce com as transformações do setor produtivo em escala mundial” 

(GAMA; VELHO
3
, 2004 apud BRASIL, 2010, p. 19). 

O Brasil é visto por diversos países como um dos principais emissores de estudantes 

para o mundo. Em 2007 e 2009, “o Brasil ocupou respectivamente a 4ª e 7ª posição no 

ranking de maiores emissores de estudantes para estudos no exterior” (BRASIL, 2010, p. 25). 

Quando se trata dos países que mais enviaram estudantes para seus programas no Brasil, em 

2006, destacaram-se os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Reino Unido e Austrália 

(MOTA
2
, 2009 apud BRASIL, 2010, p. 26). 

Chermann (1999, p. 50), afirma que  

a cooperação internacional entre academias é uma prática há muito tempo 

desenvolvida, com ações esporádicas, acordos bilaterais ou contatos com 
pesquisadores de diferentes instituições do mundo, muitas vezes, sem a ciência da 

própria universidade, o que não se configurava em um apoio institucionalizado a 

esses contatos. Surgem, então, as redes acadêmicas que, institucionalizadas ou não, 

permitem o contato entre pesquisadores em projetos conjuntos. Elas se formam com 

propostas de estudos temáticos ou de cooperação para a pesquisa, capacitação 

docente e de recursos humanos. 

                                                             
2 MOTA, K. C. Turismo de Intercâmbio. In: Segmentação do Mercado Turístico, Estudos produtos e 

perspectivas. Ed. Manole, 2009. 
3
 GAMA e VELHO. Sobre o crescimento da inserção internacional acadêmica, é constatado que a cooperação 

internacional quase triplicou entre 1988 e 2001, passando de 8 para 18% do total de artigos publicados e 

indexados pelo Science Citation Index NSF, Science and Engineering Indicators, 2004. 



22 

O processo de internacionalização das práticas sociais se tornou uma tendência nos 

últimos anos, essa cultura mundial carrega consigo novos desafios ao Ensino Superior; a 

necessidade de uma maior abertura nos currículos acadêmicos e a participação de programas e 

estágios no exterior são fatores cruciais para os cursos de graduação. Globalização, parceria, 

intercâmbio e rede estão presentes no vocabulário de docentes e discentes do ensino superior. 

O intercâmbio proporciona: aperfeiçoamento da formação profissional, uma experiência 

internacional, aperfeiçoamento e fluência em outros idiomas e capacidade de competir no 

mercado internacional de ideias (ZICMAN, 1997, p. 1). 

Pode-se destacar que as ferramentas de trabalho evoluíram, a globalização tem forte 

influência no desenvolvimento das atividades profissionais que, atualmente, além de exigir 

conhecimentos específicos, também exigem conhecimentos gerais, assim como um bom nível 

de entendimento do comportamento e das relações humanas. A Universidade deve oferecer ao 

estudante a oportunidade de se internacionalizar. Isso pode acontecer pela oferta de 

oportunidade em participar de programas de Mobilidade Internacional (SOLTO; REINERT, 

2004, p. 6). 

Para Luna (2000, p. 8), 

a inserção de uma universidade no cenário acadêmico internacional caracteriza-
se como a expressão maior de sua plenitude. A universidade é uma instituição de 

criação, divulgação, crítica e promoção dos conhecimentos, das culturas e do 

saber universal. 

 

 

2.2 Aspectos Históricos da universidade e do intercâmbio em Portugal 

 

No século XIII, em Lisboa, no ano de 1288, é criada a primeira universidade 

portuguesa designada “Estada Geral”. Posteriormente a mesma é transferida para Coimbra e 

de lá novamente para Lisboa, sendo em 1537, fixada definitivamente em Coimbra, durante o 

reinado de D. João III. Inicialmente, assim como em todas as universidades européias da 

época, o ensino era de caráter religioso. Não houve mudanças significativas no ensino 

superior até o século XVI, ao contrário do esperado para este período onde ocorreram fortes e 

significativas transformações nas mentalidades (SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL DE 

PORTUGAL, 2003, p. 16). 

Na Idade média o binômio estudar e viajar enquadrava-se no mesmo contexto, uma 

vez que, o ensino universitário era considerado único. A unicidade dependia da cultura e o 

idioma de ensino, que eram intimamente ligadas nas instituições de ensino superior da época 
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medieval; o latim predominava nas salas de aula e nas obras, estas podiam ser compreendidas 

por todos os estudantes independentemente do seu país de origem. As obras eruditas eram um 

poderoso agente cultural, visto que, tinham grande circulação por toda Europa 

(NASCIMENTO
4
, 1988 apud FARELO, 2001, p. 161). As viagens de estudos eram vistas 

como um instrumento de formação dos estudantes, este fenômeno trata-se de uma necessidade 

sentida desde os primórdios do século XII quando Bernardo de Chartres fundamentado em 

premissas de uma formação com qualidade as comparou com “Chaves do Conhecimento” 

(FARELO, 2001, p 162).  

Com a chegada dos Jesuítas nos séculos XVI e XVII foram criados inúmeros 

colégios, onde o ensino era realizado de forma gratuita; o único espaço que não conseguiram 

se integrar foi na Universidade de Coimbra. No século VXIII verifica-se expulsão desta 

ordem e substituição por outras iniciando a concorrência na área educacional entre a Igreja e o 

Estado. O Estado é responsável pela educação formal tendo por bases um sistema educativo 

controlado, financiado e dirigido por ele próprio. Na Reforma Pombalina criou-se um imposto 

para o financiamento das despesas com a educação, contribuindo com a modernização da 

universidade e impulsionando o avanço no ensino científico através da fundação das 

Faculdades de Medicina e Matemática, do Hospital Escolar, do Teatro Anatômico, do 

Dispensário Farmacêutico, do Observatório Astronômico, do Gabinete de Física Experimental 

e o Jardim Botânico (SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL DE PORTUGAL, 2003, p. 17). 

A Universidade de Coimbra carrega desde suas décadas iniciais diversas tradições 

universitárias, essas, vão desde a capa e batina dos estudantes – uma adaptação burguesa do 

traje eclesiástico inicial – até as pastas e fitas com as cores dos cursos usadas em tempo de 

festas, como por exemplo, no período da "Queima das Fitas" no final do ano letivo. Além 

disso, existe o “Fado de Coimbra”, as particularidades das repúblicas, as praxes e a 

Associação Acadêmica de Coimbra (TORGAL, 2011). 

Durante o Liberalismo, com a finalidade de acabar com o monopólio da 

Universidade de Coimbra, criaram-se as Escolas do Ensino Superior, em Lisboa e no Porto. 

Nesta mesma época foram criadas duas escolas especiais: a Escola Politécnica de Lisboa e a 

Academia Politécnica do Porto. A inexistência de professores com nível de formação 

adequado a esses novos cargos ocasionou a abertura de concursos internacionais para 

                                                             
4 NASCIMENTO, Aires A. «Concentração, dispersão e dependências na circulação de manuscritos em Portugal, 

nos séculos XII e XIII» in Coloquio sobre circulation de codices y escritos entre Europa y la Peninsula en los 

siglos VIII-XIII. Actas. 16-19 septiembre 1982, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de 

Compostela, 1988, p. 61-85. 
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professores estrangeiros (SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL DE PORTUGAL, 2003, p. 

17-18).  

Em 1901, ocorre uma pequena reforma na Universidade de Coimbra que não 

interfere nos conteúdos programáticos e na estrutura da mesma. Com a Proclamação da 

República em 1910, extinguiu-se o Foro Acadêmico que privilegiava estudantes universitários 

sobre quem a justiça ordinária não podia exercer poder. Em 1911 ocorreu o desdobramento do 

Instituto Industrial e Comercial de Lisboa em duas escolas distintas: o Instituto Superior 

Técnico e o Instituto Superior do Comércio. Em 1926 durante o Estado Novo é criada a 

Universidade Técnica de Lisboa (ibid., p. 18-23).  

No espaço temporal de 1950-2000, no que diz respeito ao ensino superior, ocorreram 

mudanças nas condições de acesso e nos planos curriculares. As universidades passam a ter 

autonomia pedagógica, científica e financeira, sendo fornecidas condições de acesso ao ensino 

superior a pessoas maiores de 25 anos, trabalhadores com atividade remunerada comprovada 

há cinco anos e aos estudantes do ensino técnico profissional e médio (ibid., p. 24-25). 

Nos anos de 1973/1974, na Revolução de Abril, o número de pessoas no ensino 

superior era de 56.608 e, trinta anos depois, no ano letivo 2002/2003 atingiu 395.478 alunos, 

ou seja, um crescimento de 798,6%. Esse aumento justifica-se na percepção das vantagens em 

realizar o ensino superior fundamentado em razões econômicas de mercado, mobilidade 

social e mão de obra qualificada (LEÃO
5
, 2007 apud ALMEIDA, 2011, p. 2). 

Em junho de 1999 foi criada a Declaração de Bolonha, com o objetivo de 

proporcionar um Espaço de Ensino Superior coerente, compatível e competitivo. Vinte e nove 

países da União Européia participaram deste acordo e responsabilizaram-se em cumprir os 

requisitos até o ano de 2010. A história iniciou-se em 1998 com a assinatura da Declaração de 

Sorbonne, onde, ministros responsáveis pelo Ensino Superior na Alemanha, França, Itália e 

Reino Unido defendiam a coerência e a compatibilização entre os sistemas europeus 

(UNIVERSIDADE DE COIMBRA, 2009).  

A Declaração de Bolonha possibilita a mobilidade e o acesso equitativo aos 

estudantes, aos graduados e equipe especializada do ensino superior o que contribui para a 

qualidade do ensino. Institui também: um sistema baseado em ciclos de formação, adoção de 

um sistema fácil com graus comparáveis e o estabelecimento de um sistema de créditos 

(ECTS) facilitando a mobilidade de professores e estudantes. Pretende-se que o Espaço 

Europeu de Ensino Superior seja atrativo gerando abertura ao mundo (ibid.) 

                                                             
5 LEÃO, Maria Teresa. O Ensino Superior Politécnico em Portugal, Um Paradigma de Formação 

Alternativo. Porto: Edições Afrontamento, 2007. 
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2.3 Programas de Mobilidade Internacional Acadêmica da UFF 

 

A Diretoria de Relações Internacionais da UFF, responsável pelo processo de 

internacionalização da Universidade, dispõe, em seu endereço eletrônico, de diferentes 

programas de mobilidade acadêmica, tanto internacional quanto nacional. A mobilidade é 

oferecida para alunos de Cursos de Graduação, Pós-graduação, Mestrado e Doutorado. Em 

todos os programas, ocorre uma seleção onde os inscritos passam por processos de avaliação e 

então, os selecionados são encaminhados às instituições de escolha (UFF, 2012).  

Um dos programas oferecidos para a graduação é o Ciência sem Fronteiras que 

disponibiliza vagas para instituições dos seguintes países: Alemanha, Austrália, Bélgica, 

Canadá, China, Cingapura, Coréia do sul, Dinamarca, Estados Unidos, Espanha, Finlândia, 

França, Holanda, Hungria, Índia, Japão, Noruega, Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido, 

República Tcheca, Rússia, Suécia, Ucrânia, dentre outros (UFF, 2012). 

De acordo com o Edital Conjunto DRI/Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação (Proppi)/ Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) 07/2012, os requisitos exigidos para 

participar do programa são: ser aluno de graduação e estar matriculado nos cursos onde as 

vagas foram disponibilizadas, ter nacionalidade brasileira, bom desempenho acadêmico, ter 

cursado 20% no mínimo e no máximo 90% do currículo previsto para o curso de graduação, 

proficiência na língua do país que pretende estudar, declarar o compromisso de permanecer o 

dobro de tempo que permaneceu no exterior, no Brasil antes de ingressar em outro programa 

de mobilidade ou se eventualmente decidir morar em outro país, realizar a inscrição no site do 

Ciência sem Fronteiras e cumprir as exigências solicitadas (UFF, 2012, p. 2-3).  

Nos documentos exigidos no formulário da UFF constam: currículo lattes, histórico 

escolar do curso de graduação, certificado de proficiência na língua do país que vai, 

comprovante de premiações, comprovantes de participação em programas de iniciação 

científica, comprovante da inscrição no site do Ciência sem Fronteiras, declaração de 

concordância na candidatura assinada pelo coordenador de curso. O processo seletivo se dá 

em duas fases, a pré-seleção leva em consideração o bom desempenho acadêmico e o 

cumprimento das exigências do programa. Após a homologação da UFF a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) é responsável pela seleção final 

(UFF, 2012, p. 2-3). 

O programa fórmula Santander é destinado aos alunos de graduação, segundo o 

Edital – N° 05/2011 –AAI, serão concedidas 3 bolsas, no valor de R$11.437,00 que serão 

pagas em cota única para seis meses de permanência nas universidades de destino. As vagas 
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serão disponibilizadas para Instituições de Ensino Superior dos seguintes países: Argentina, 

Espanha, Portugal, China, Chile, México e Uruguai. Os requisitos são: ser brasileiro, estar 

regularmente matriculado na faculdade, possuir o coeficiente de rendimento maior ou igual 6, 

ter cursando no mínimo 40% do curso e ao retorno cursar 1 semestre na universidade de 

origem, conhecimento da língua do país, não ter participado de nenhum programa de 

mobilidade internacional, comprovação do perfil sócio econômico a ser validada pela UFF. A 

seleção é realizada pela Comissão de Bolsas da UFF que levará em consideração o 

questionário socioeconômico, desempenho acadêmico e entrevista (UFF, 2011, p. 2-3). 

Outros programas de Mobilidade Internacional de alunos de graduação da 

Universidade Federal Fluminense disponibilizado no site da AAI, editais: N° 04/2011 e N° 

03/2011, em parceria com o Banco Santander são: o de Bolsas Ibero-Americanas Santander 

Universidades e o de Bolsas Luso-Brasileiras Santander Universidades. O primeiro possibilita 

que alunos de graduação permaneçam um semestre em instituições de ensino da Espanha que 

mantenha acordos de cooperação com a UFF (Universidade de Santiago de Compostela, 

Universidade da Coruña (duas vagas obrigatórias), Universidad de Salamanca, Universidad de 

Sevilla, Universidad Carlos III Madrid, Universidad de Granada, Universidad Rey Juan 

Carlos, Universidad de Malága). São oferecidas 5 bolsas, pagas em cota única, no valor de 

R$7.047,90 (sete mil, quarenta e sete reais, e noventa centavos) (ibid.).  

Já o segundo programa oferece 10 bolsas para a mobilidade internacional em 

Portugal por um semestre letivo, em instituições de ensino superior com as quais a UFF, 

realizou e, mantém acordos de cooperação que se enquadram no Programa de Bolsas Luso-

Brasileiras Santander Universidades (Universidade do Porto - 1 uma vaga obrigatória; 

Universidade de Coimbra; Universidade Técnica de Lisboa; Universidade Nova de Lisboa - 1 

vaga obrigatória; Universidade de Aveiro; Universidade de Algarve; Universidade do Minho; 

Universidade da Beira Interior - 1 vaga obrigatória) (ibid.).  

Os requisitos de participação e a seleção ocorrem da mesma maneira que no 

programa Fórmula Santander. Os critérios utilizados na seleção dos acadêmicos abrangem a 

análise sócio econômica e análise do desempenho acadêmico, que possui como fatores 

relevantes: o rendimento acadêmico, sua progressão curricular, atividades acadêmicas 

complementares e a chance de a mobilidade contribuir verdadeiramente para a formação 

acadêmica do candidato. Em ambos, a inscrição é feita em duas etapas: no site Santander 

Universidades, http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas, e na Assessoria para 

Assuntos Internacionais (UFF, 2011, p. 2-3).  

http://www.usc.es/
http://www.usal.es/
http://www.us.es/
http://www.us.es/
http://www.us.es/
http://www.uc3m.es/
http://www.ugr.es/
http://www.urjc.es/
http://www.urjc.es/
http://www.urjc.es/
http://www.uma.es/
http://www.up.pt/
http://www.uc.pt/
http://www.utl.pt/
http://www.ua.pt/
http://www.ualg.pt/
http://www.uminho.pt/
http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas
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O Santander em parceria com a AAI, também, oferece o programa de Mobilidade 

Internacional para professores e alunos de graduação da UFF pelo período de 3 semanas, 

Bolsa TOP China Santander. Esse programa é válido para instituições de ensino das cidades 

de Pequim e Shangai Jiao Tong, o objetivo é permitir que discentes e docentes entrem em 

contato com temas que circundam: meio ambiente, urbanismo e sociologia, cultura e língua 

chinesa. Para participar dessa mobilidade, tanto o discente quanto o docente, não podem ter 

participado de edições anteriores desse programa, devem estar regularmente registrado na 

Universidade Federal Fluminense, possuir conhecimento avançado na língua inglesa, visto 

que o programa utilizará esse idioma, justificar a relevância de sua participação considerando 

os temas: meio ambiente, urbanismo, sociologia e ter o passaporte dentro da validade no ato 

da inscrição (UFF, 2011, p. 1-3).  

Para além, os professores necessitam apresentar: o currículo na Plataforma Lattes e 

atuar em áreas compatíveis com os temas do edital. Já os alunos, devem apresentar o historio 

escolar e no ato da inscrição, ter realizado, no mínimo, 40% dos créditos imprescindíveis 

previstos em seu curso. O Santander custeia os gastos com as passagens aéreas de ida e volta, 

hospedagem em alojamentos, três refeições diárias, despesas com transportes utilizados nas 

visitas elaboradas pelo programa oficial do curso, o seguro de saúde internacional e o de vida 

além das taxas acadêmicas de atividades objeto do programa TOP CHINA (ibid.).  

A seleção é realizada pela Comissão de Bolsas da UFF. Será levado em 

consideração, para os acadêmicos, o desempenho acadêmico, que engloba: o rendimento do 

aluno, sua progressão curricular, sua proficiência em língua inglesa e a probabilidade de a 

participação no programa contribuir verdadeiramente para a sua formação. Quanto aos 

professores, será avaliado o currículo Lattes, a relevância da participação em relação aos 

temas meio ambiente, urbanismo e sociologia além da avaliação do valor da experiência para 

sua área de atuação profissional. As inscrições são realizadas no site: 

http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas, posteriormente a documentação adequada 

deve ser entregue na AAI (UFF, 2011, p. 3). 

Estudantes de excelência que tenham interesse em desenvolver pesquisa e conhecer a 

metodologia de estudo utilizada na Austrália, possuem a disposição o Programa Endeavour 

Awards (Bolsas por Mérito). Este é gerenciado pelo Ministério da Educação (Department of 

Education, Employement and Work Relations - DEEWR) e existem bolsas de estudo para o 

desenvolvimento internacional geridas pela Agência Australiana para o Desenvolvimento 

Internacional (AusAID). Maiores informações são disponibilizadas nos seguintes sites: 

http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas
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www.australiaawards.gov.au ou no site oficial do governo Australiano para estudantes 

internacionais (UFF, 2011). 

Existem opções de cursos de Verão em Tübingen, este programa é destinado a alunos 

de graduação e professores que tenham o curso de alemão em qualquer nível (básico ou 

avançado), os cursos são pagos pelos alunos e as inscrições são realizadas até mês de junho. 

Demais informações são disponibilizadas no site http://www.uni-

tuebingen.de//uni/qzl/isp/sommer/. E para o inverno há o programa de bolsas do Serviço 

Alemão de Intercâmbio (DAAD), onde é ofertado um curso de língua cultura alemãs na 

Alemanha. Os requisitos de inscrição englobam: ser brasileiro, estar cursando a graduação ou 

mestrado e ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 8 com conhecimento do idioma 

alemão em nível intermediário comprovado pelo certificado do teste  online-Einstufungstest 

Deustsch als Fremdsprache (onDaF) (UFF, 2011).  

Os locais onde os cursos devem ser realizados são: Colônia, Düsseldorf, Essen, 

Freiburg e Leipzig. U Universidade oferece bolsas no valor de 2. 625 euros que devem ser 

direcionados aos custos com o curso, alojamento, passagem aérea e alimentação. O DAAD se 

responsabiliza financeiramente pelo seguro saúde do estudante. Qualquer dúvida a respeito 

pode se esclarecida através do site: http://rio.daad.de/shared/graduacao.htm#winterkurs (UFF, 

2011). 

O Programa Botín para o Fortalecimento da Função Pública na América Latina é um 

programa diferenciado onde os estudantes de qualquer área de formação que tenham domínio 

do inglês podem se inscrever e participar. Os países envolvidos nessa mobilidade são: 

Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Equador, Cuba, El Salvador, Porto Rico, Uruguai e 

Venezuela; o estudante deverá ter cursado 50% curso  então pode ter passado dos 75%, serão 

selecionados os alunos com melhor desempenho acadêmico que possuam vocação para o 

serviço público e lhes oferecerá um programa de formação intensivo nos Estados Unidos ou 

na Espanha, as inscrições serão realizadas no site da fundação: 

http://www.fundacionmbotin.org/ (UFF, 2011).  

 

2.4 Programas de Mobilidade Internacional Acadêmica da ESEnfC 

 

A ESEnfC possui o Gabinete de Relações Nacionais e Internacionais (GRNI) que é 

responsável pelo atendimento da comunidade nacional e internacional no que se refere a 

programas de cooperação com instituições de ensino e/ou de saúde e com o objetivo de 

desenvolver atividades de ensino, investigação ou culturais. O Gabinete é composto por um 

http://www.studyinaustralia.gov.au/brasil
http://www.studyinaustralia.gov.au/brasil
http://www.studyinaustralia.gov.au/brasil
http://www.uni-tuebingen.de/uni/qzl/isp/sommer/
http://www.uni-tuebingen.de/uni/qzl/isp/sommer/
http://rio.daad.de/shared/graduacao.htm#winterkurs
http://www.fundacionmbotin.org/
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professor de cada Unidade Científico-Pedagógica (UCP), esses representantes são escolhidos 

pelo corpo docente de cada unidade. O coordenador do GRNI é designado pela Presidente da 

Escola e possui um (a) secretário (a). No ano letivo de 2012/2013 foram concedidas um total 

de 55 bolsas para o programa Erasmus, foi constatado que no ano de 2012/1013 ocorreu o 

maior número de estudantes em mobilidade da história da ESEnfC, totalizando 81 estudantes 

(ESEnfC, 2013b).  

A Escola oferece programa ERASMUS, criado pela União Européia em incentivo ao 

intercâmbio, onde os estudantes podem realizar mobilidade com diversas Universidades da 

Europa que mantenham acordos de cooperação. São oferecidas bolsas aos estudantes para o 

auxílio no custeio dos gastos, as bolsas são calculadas consoantes o custo de vida do país de 

destino. O financiamento advém de duas fontes: a Agência Nacional através do Programa de 

Aprendizado ao Longo da Vida – ERASMUS e pela ESEnfC (ESEnfC, 2008).  

Ao todo são vinte países com instituições parceiras, são eles: Bélgica (7 instituições), 

Bulgária (1 instituição), Dinamarca (1 instituição), Espanha (27 instituições), Finlândia (3 

instituições), França (3 instituições), Grécia (2 instituições), Holanda (1 instituição), Hungria 

(2 instituições), Itália (1 instituição), Letônia (1 instituição), Lituânia (1 instituição), Noruega 

(1 instituição), Polônia (1 instituição), Suécia (2 instituições), Suíça (1 instituição), Reino 

Unido (2 instituições), Romênia (1 instituição) e Turquia (4 instituições). Existem alguns 

requisitos para a candidatura: Nunca ter realizado Erasmus, estar devidamente matriculado na 

ESEnfC e ter concluído o 1° ano de formação (ibid.). 

O processo seletivo, se o estudante estiver no 7° período, considera os seguintes 

aspectos: não ter nenhuma disciplina em atraso, a média dos dois primeiros anos, ter 

concluído o segundo ano letivo com apenas duas matrículas, não ter realizado Erasmus no ano 

anterior e dominar a língua do país de destino. Caso o estudante esteja cursando o 6° semestre 

na data da candidatura deve ter concluído o 1° ano com uma matrícula, é considerada a média 

do primeiro ano, deve dominar o idioma do país de destino e não pode ter nenhuma disciplina 

em atraso. Os estudantes que não conseguirem bolsa e cumprirem os critérios de seleção 

poderão realizar a mobilidade se puderem custear as despesas (ESEnfC, 2008). 

Além do Erasmus a ESEnfC disponibiliza anualmente duas vagas para instituições 

em Macau e duas vagas para instituições no Brasil, estas funcionam através de protocolos de 

cooperação que possibilitam a mobilidade dos estudantes (ESEnfC, 2013c). 
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2.5 Políticas Públicas acerca da Mobilidade Acadêmica Internacional no Brasil 

 

O Brasil investe no programa Ciência sem Fronteiras para consolidação e expansão 

da ciência e tecnologia do país. São oferecidas bolsas para a graduação, doutorado e pós-

doutorado, estão envolvidos nessa iniciativa o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e 

o Ministério da Educação e Cultura juntamente com suas instituições de fomento: Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e CAPES, e Secretarias de 

Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC. Estão previstas cerca de cento e um mil 

bolsas em quatro anos (BRASIL; CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS, 2013).  

O Ciência sem Fronteiras tem como objetivos 

Investir na formação de pessoal altamente qualificado nas competências e 

habilidades necessárias para o avanço da sociedade do conhecimento; Aumentar a 

presença de pesquisadores e estudantes de vários níveis em instituições de 

excelência no exterior; Promover a inserção internacional das instituições brasileiras 

pela abertura de oportunidades semelhantes para cientistas e estudantes estrangeiros; 

Ampliar o conhecimento inovador de pessoal das indústrias tecnológicas; Atrair 

jovens talentos científicos e investigadores altamente qualificados para trabalhar no 
Brasil (BRASIL; CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS, 2013).  

Para além do programa acima mencionado, existe o Programa de Licenciaturas 

Internacionais (PLI), trata-se de um Tratado de Amizade entre Brasil e Portugal realizado em 

22 de abril de 2000, tornando-se público por intermédio do Memorando de Entendimento 

assinado dia 19 de maio de 2010 com a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior e a Universidade de Coimbra. O objetivo deste é estimular o 

intercâmbio entre estudantes da graduação em Licenciaturas nas áreas de: Química, Física, 

Matemática, Biologia, Português, Artes e Educação Física através da graduação sanduíche 

(GRUPO COIMBRA, 2013).  

 

2.6 Políticas Públicas acerca da Mobilidade Acadêmica Internacional em Portugal 

 

O Parlamento Europeu e o Conselho da União Européia acreditam que uma 

sociedade com alto nível de conhecimento é a chave para a elevação das taxas de crescimento 

e de emprego. A educação e a formação são temas prioritários na União Européia. Tendo em 

conta os efeitos e benefícios da mobilidade transnacional para o individuo e para os sistemas 

de formação e educação foi Criado o Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida 

(PROALV) (PARLAMENTO EUROPEU E CONSELHO DA UNIÃO EUROPÉIA, 2006, p. 

3).  



31 

Este programa tem como objetivo geral contribuir por meio da aprendizagem ao 

longo da vida, para o desenvolvimento da Comunidade enquanto sociedade avançada baseada 

no conhecimento, caracterizada por um crescimento econômico sustentável, com um maior 

número de empregos e uma maior coesão social, garantindo em concomitância a proteção 

adequada do ambiente para as futuras gerações. O programa é destinado a promover, em 

particular, os intercâmbios, a cooperação e a mobilidade entre os sistemas de ensino e 

formação na Comunidade, buscando que estes passem a ser referência mundial de qualidade 

(ibid.). 

Para atender as necessidades da população e ir ao encontro dos objetivos do 

programa, foram criadas os seguintes subprogramas: Comenius, destinado às necessidades de 

ensino e de aprendizagem de todos os participantes na educação pré-escolar e no ensino 

escolar até ao final do ensino médio; Erasmus, voltado às necessidades de ensino e 

aprendizagem de todos os participantes no ensino superior formal e na educação e formação 

profissional de nível superior, independentemente da duração do curso ou da qualificação e 

incluindo os estudos de doutoramento; Leonardo da Vinci atua nas necessidades de ensino e 

de aprendizagem de todos os participantes na educação e formação profissional, que não de 

nível superior, e o Grundtvig, destinado às necessidades de ensino e aprendizagem dos 

intervenientes em todas as formas de educação para adultos, bem como às necessidades 

(AGÊNCIA NACIONAL PROALV, 2013).  

O Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida destina seus benefícios aos: 

estudantes e formandos; aos professores, formadores e qualquer outro envolvido na 

aprendizagem ao longo da vida; às pessoas presentes no mercado de trabalho; aos 

estabelecimentos ou empresas que disponibilizam oportunidades de aprendizagem no 

contexto do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida ou dentro dos limites dos seus 

subprogramas; aos indivíduos e organismos responsáveis pelos sistemas e políticas de 

aprendizagem ao longo da vida, a nível local, regional e nacional; às empresas, aos parceiros 

sociais e às respectivas organizações a todos os níveis, incluindo as organizações profissionais 

e as câmaras de comércio e indústria; aos organismos que prestem serviços de orientação, 

aconselhamento e informação relacionados com qualquer aspecto da aprendizagem ao longo 

da vida; a associações que atuem no domínio da aprendizagem ao longo da vida, incluindo 

associações de estudantes, de formandos, de alunos, de professores, de pais e de estudantes 

adultos; aos centros e organismos de investigação que se ocupem em temas relacionados com 

a aprendizagem ao longo da vida (PARLAMENTO EUROPEU E CONSELHO DA UNIÃO 

EUROPÉIA, 2006, p. 7).  



32 

2.7 Implicações ou contribuições da mobilidade na formação do enfermeiro  

 

As implicações da mobilidade na formação do enfermeiro, em diferentes níveis de 

ensino, são imensuráveis. Atravessar as fronteiras brasileiras contribui para a inserção do 

estudante no mundo da pesquisa. Conforme ocorre o contado com diferentes áreas do cuidado 

onde os serviços e os ensinamentos na área da saúde trazem novos aspectos relevantes para a 

formação do enfermeiro, novas produções são realizadas e a corrente de informações tende a 

aumentar. Além de evidenciar que a enfermagem contemporânea, tanto no Brasil quanto no 

Mundo, possui grandes desafios no que diz respeito à assistência de saúde; necessitando 

construir e reconstruir sua prática de ensino e pesquisa com a unificação da arte e da ciência 

do cuidado (SOUZA, 2008, p. 362). 

[...] a realização de intercâmbio com instituições internacionais de ensino e pesquisa 

vem ao encontro dos desafios que urgem ser superados, tanto do ponto de vista do 

avanço do conhecimento, quanto da formação de novos(as) pesquisadores(as), 

visando ao progresso científico, tecnológico, econômico e social de nosso país. 

Nesta perspectiva, vale referir a importância da formação de recursos humanos com 

competência para superação dos desafios em um país em desenvolvimento, como é 

o caso do Brasil (SOUZA, 2008, p. 362). 

A Globalização gera consequências na maioria das profissões e na enfermagem não é 

diferente. Esse processo tem criado uma necessidade de competências culturais. O número de 

pacientes de diferentes culturas aumentou, esta é uma realidade em constante crescimento nos 

países industrializados. Sendo os enfermeiros gestores do cuidado, surge a necessidade de ter-

se uma visão multicultural. O multiculturalismo é um desafio aos Enfermeiros que são 

levados a reavaliar suas funções tradicionais, valores e passar a transpor fronteiras em relação 

ao cuidar. A Globalização também gera um impacto na formação dos profissionais para o 

mercado de trabalho que se encontra cada vez mais competitivo (KOKKO, 2011, p. 674). 

Na Finlândia foi aprovada a Lei dos Pacientes (Act on the Status and Rights of 

Patients 1992, 785/94), onde é de responsabilidade da enfermagem se comunicar com os 

pacientes respeitando sua cultura, linguagem e necessidades individuais, ou seja, o enfermeiro 

é responsável por atender as necessidades culturais dos pacientes. O conhecimento cultural na 

enfermagem é de extrema importância e sua ausência pode acarretar déficits na prática tendo 

como resultado, atitudes etnocêntricas e estereotipadas dos pacientes. Pesquisas mostram que 

enfermeiros com sensibilidade cultural, mesmo com o pouco contato com os pacientes, no 

convívio hospitalar conseguem perceber e atender as suas necessidades, contudo é impossível 

estar ciente de todas as culturas.  
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Esses desafios estão sendo reconhecidos na profissão de enfermagem e a 

competência cultural tem sido definida como um grupo de habilidades e comportamentos que 

permitem que o enfermeiro trabalhe com o cliente em seu contexto cultural. O impacto da 

globalização na graduação de enfermagem fez com que perspectivas internacionais e culturais 

incorporassem ao ensino e a aprendizagem (KOKKO, 2011, p.674).  

Em países da Finlândia e União Européia (UE) o currículo dos estudantes de 

enfermagem deve estar equipado com experiências de diferentes culturas em países 

estrangeiros. A Comissão da Comunidade Européia afirma que após o primeiro ano do curso 

estudantes da graduação podem aumentar sua preparação com atividades internacionais 

(ibid.).  

As competências culturais na graduação de enfermagem podem ser adquiridas 

através dos acordos de cooperação que diferentes instituições do mundo inteiro. Nessa 

corrente circula: pesquisa, ensino/ aprendizado e experiências tanto profissionais quanto 

pessoais. A graduação em enfermagem possui um papel importante e fundamental para o 

desenvolvimento de competências culturais, o intercâmbio estudantil na graduação de 

enfermagem, gera “bagagem”, e conseqüentemente promove a mobilidade dos futuros 

profissionais com as competências exigidas atualmente no mercado de trabalho (KOKKO, 

2011, p. 675).  

A internacionalização das Universidades esta presente na enfermagem e no mundo 

desde meados da década de 80, o processo de migração foi um fator que influenciou a 

internacionalização do ensino de enfermagem. Um estudo norueguês com estudantes de 

enfermagem que participaram da mobilidade internacional revelou que o intercâmbio 

aprimora a autoconfiança, fator esse, crucial na realização das práticas em enfermagem 

(MYHRE, 2011, p. 429). 

Outro ponto que é desenvolvido é a interpretação da linguagem não verbal dos 

pacientes, mesmo sem ter experiência no idioma por muitas vezes à comunicação é efetiva 

através da interpretação da linguagem não verbal, demonstrando a capacidade de percepção 

dos acadêmicos de enfermagem. O pensamento crítico sem vestígio de dúvida eleva a 

qualidade das práticas de enfermagem, esse fator também é lapidado através do intercâmbio 

acadêmico pela observação dos acontecimentos e reflexão dos procedimentos realizados 

(ibid., p. 430-31).  

O intercâmbio acadêmico na graduação de enfermagem contribui com o 

desenvolvimento de conceitos fundamentais da profissão, sendo de valor ímpar na formação 

dos futuros enfermeiros. Por conta de a profissão estar muito além da linguagem verbal, o não 



34 

domínio do idioma local, apesar de ter grande importância, não foi impedimento para a 

aprendizagem qualitativa (MYHRE, 2011, p. 432-33). 

A compreensão cultural e o respeito pela cultura adquirido através da mobilidade 

internacional é um fator positivo, onde acadêmicos de enfermagem abandonam idéias, 

preconceitos e valores estereotipados de sistemas e sociedades. Promover práticas 

relacionadas a novas culturas requer uma vontade de querer entrar em contato com realidades 

diferentes do cotidiano do individuo o levando a um crescimento pessoal significativo. A 

necessidade de competências culturais é clara e global, isso cria desafios ao ensino de 

enfermagem em preparar os estudantes (KOKKO, 2011, p. 680).  

A internacionalização da educação e os acordos de cooperação estudantil são pontos 

positivos no desenvolvimento e fortalecimento das competências culturais que englobam 

pontos políticos, sociais, históricos e econômicos o que contribui com a reflexão de vários 

aspectos da saúde. O intercâmbio é benéfico para a formação de futuros enfermeiros, os 

benefícios trazidos aos acadêmicos são inúmeros, tais como: melhora na autoconfiança, 

conhecimento de novas culturas, crescimento pessoal e vontade de trabalhar globalmente. Os 

coordenadores de cursos de enfermagem são fundamentais na organização de experiências de 

aprendizagem internacionais, é importante que ocorra o apoio e incentivo (KOKKO, 2011, p. 

681).  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Abordagem e tipo de estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva de caráter comparativo com 

abordagem qualitativa. 

A investigação exploratória tem como foco central explicar, ao invés de apenas 

descrever situações onde os resultados e consequências são analisados separadamente (LIMA, 

2011, p. 3).  

Os estudos descritivos e exploratórios são empregados quando pouco se conhece a 

respeito de uma modalidade. Nestes casos o investigador descreve, analisa e documenta a 

respeito do assunto estudado, esse desenho de estudo descreve o ocorrido e categoriza a 

informação. O estudo comparativo trata-se de pesquisas onde se comparam grupos diferentes, 

não sendo um controle do outro. Estes estudos delineiam as controvérsias que ocorrem entre 

sujeitos ou fatos em unidades de pesquisa (SOUZA; DRIESSNACK; MENDES, 2007, p. 3).  

Na pesquisa qualitativa ocorre a junção das naturezas científicas e artísticas da 

enfermagem, visando uma maior compreensão da saúde humana. Trata-se de um termo 

genérico que abrange diversas bases filosóficas e métodos de pesquisa. A abordagem 

qualitativa com o passar dos anos tomou proporções maiores e transformou-se em um 

caminho para o desenvolvimento da enfermagem baseada em evidências (GALVÃO; 

SAWADA; MENDES, 2003, p. 3).  

As pesquisas qualitativas são baseadas no paradigma naturalista, esta filosofia 

defende que a realidade é subjetiva, sendo o conhecimento adquirido válido dentro de 

contextos e situações específicas, não existindo uma realidade única e imutável. A pesquisa 

qualitativa possui objetivos exploratórios que norteiam o estudo considerando fatores 

advindos da experiência humana que podem ser classificados como relevantes. Os 

investigadores trabalham com a abordagem qualitativa quando pouco se conhece a respeito de 
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conceitos, pessoas e fenômenos a observação destes é realizada sempre em seu ambiente 

natural buscado compreender e interpretar suas experiências. Geralmente as pesquisas 

qualitativas possuem amostras com até 30 indivíduos, o valor dos resultados das pesquisas 

qualitativas esta no detalhamento e descrição dos acontecimentos, experiências, culturas e 

narrativas (DRIESSNACK; SOUZA; MENDES, 2007, p. 2). 

 

3.2 Cenário 

 

Os Cenários de estudo foram a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra/ 

ESEnfC e a Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/ EEAAC. 

A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra é considerada uma das melhores 

Escolas de Enfermagem em Portugal, possui por herança a formação mais antiga em 

enfermagem do país. É uma instituição púbica referência, nacional e internacional. Esta 

situada em uma cidade histórica, também, conhecida como Cidade do Conhecimento ou ainda 

Cidade da Saúde. Esta Escola recebe alunos de toda Europa, de países Africanos – Angola, e 

do Brasil, o que a faz ser considerada uma Escola multicultural. A ESEnfC é o conjunto da 

união da Escola Superior de Enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca (1881) com a Escola 

Superior de Enfermagem Bissaya Barreto (1971) (ESEnfC, 2013a).  

A Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa pertence à Universidade Federal 

Fluminense e esta situada em Niterói/ Rio de Janeiro. A EEAAC foi criada como escola 

isolada em 1944 com o objetivo de preparar enfermeiros de excelência para atuarem em 

serviços de saúde pública do país. No período de sua fundação ela era vinculada ao Governo 

do Estado do Rio de Janeiro e posteriormente se integrou com a Universidade Estadual do Rio 

de Janeiro sendo posteriormente, no ano de 1960, federalizada. A EEAAC oferece aos seus 

alunos diversas atividades de pesquisa, ensino e extensão em diversas áreas de interesse (UFF, 

2013).  

 

3.3 Sujeitos 

 

Os sujeitos da pesquisa foram trinta acadêmicos de enfermagem, que tenham cursado 

de 40% a 90% do curso (5º ao 8º período), matriculados na Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa, e trinta acadêmicos da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra a partir do 

2° ano do curso.  
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3.4 Coleta de Dados 

 

Foram coletadas trinta entrevistas na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

e trinta na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, totalizando sessenta acadêmicos.  

A coleta de dados foi realizada por meio de técnica de entrevista semi-estruturada, 

que posteriormente foi transcrita para análise e interpretação dos dados. Visando delinear o 

perfil do grupo estudado, foi aplicado um questionário sócio demográfico com questões 

abertas e fechadas. As entrevistas foram transcritas na íntegra para organização das falas e 

análise. O período da coleta de dados foi do dia vinte de maio de 2013 a 30 de maio de 2014.  

 

3.5 Análise dos dados 

 

O método de análise dos dados utilizado foi a análise de conteúdo, que segundo 

Bardin (1977, p. 42) consiste em um conjunto de técnicas de análise das comunicações, 

buscando obter através de procedimentos sistemáticos e objetivos quanto a descrição do 

conteúdo de mensagens, aspectos que permitam inferência de conhecimentos relativos as 

condições de produção ou recepção dessas mensagens.  

Tomando por base, o que coloca Bardin (ibid.), este método de análise permite uma 

infinidade de investigações. Os depoimentos foram analisados individualmente e, 

posteriormente, foi realizada a análise comparativa, confrontando-se as motivações, 

dificuldades e facilidades de acadêmicos de enfermagem em Programa de Mobilidade 

Internacional. 

As entrevistas foram gravadas em aparelho mp3 e transcritas na íntegra para a 

utilização da análise de conteúdo “que é uma técnica de investigação que tem por finalidade a 

descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação” (ibid.). 

Os dados brutos foram transformados em textos permitindo atingir uma representação do 

conteúdo, ou da sua expressão a fim de esclarecer o pesquisador sobre as características do 

texto. Foram identificadas as unidades de sentido, permitindo índices e quantificações 

simples, a fim de se estabelecer classificações temáticas, o que permitiu gerar as categorias 

para análise.  
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3.6 Aspectos Éticos 

 

O trabalho foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Faculdade de 

Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro, seguindo a resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) sobre o envolvimento de pesquisas com seres humanos para a 

aplicação da pesquisa na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa.  

Na Escola de Enfermagem Superior de Coimbra o trabalho foi autorizado após ter 

sido submetido à avaliação da Presidente, responsável pela análise dos projetos de pesquisa 

realizados dentro da instituição, tendo em vista os tramites internos da ESEnfC.  

Foi empregado aos sujeitos o Termo de Consentimento Livre Esclarecido para 

formalização da participação, após terem sido explicados os objetivos e finalidade do estudo, 

bem como os direitos do participante durante o procedimento da coleta de dados, como 

desistir da participação durante a entrevista. 

A realização da pesquisa não propõe exposição a riscos físicos, psicológicos, 

econômicos ou sociais aos sujeitos envolvidos na medida em que adotará todos os princípios 

necessários para preservação da integridade dos mesmos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização do perfil dos sujeitos da EEAAC e da ESEnfC 

 

A população do estudo da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa foi 

composta por trinta acadêmicos de enfermagem entre o sexto e o nono período.  

 

Tabela 1- Distribuição das características sociodemográficas dos estudantes da EEAAC, Brasil. 

Características N % 

Gênero 

Feminino 

Masculino 

 

 

28 

2 

 

93 

7 

Faixa Etária (anos) 
22 -24 

25 -27 

≥ 28  

 

 
20 

7 

3 

 
67 

23 

10 

Estado Civil 

Solteiro 

Casado 

União Estável 

 

 

26 

2 

2 

 

86 

7 

7 

 

Filhos 

Não 
Sim 

 

 

 

29 
1 

 

 

97 
3 

Residência 

Rio de Janeiro 

São Gonçalo 

Niterói 

Duque de Caxias 

 

 

12 

9 

8 

1 

 

40 

30 

27 

3 

 

 

Ocupação Profissional 

Não trabalha 
Trabalha 

 

 

 

27 
3 

 

 

90 
10 

Fonte: Próprio autor.  
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Visualiza-se na tabela 1 que vinte oito eram (93%) do sexo feminino e dois (7%) do 

sexo masculino, com faixa etária entre vinte a vinte e quatro anos, vinte (67%) acadêmicos; 

vinte a vinte e sete anos, sete (23%) acadêmicos e acima de vinte e oito anos, três (10%) 

acadêmicos. Dos entrevistados, vinte e seis (86%) eram solteiros, dois (7%) eram casados e 

dois (7%) viviam em união estável. Quanto ao local onde residem, um (3%) residia em Duque 

de Caxias, oito (27%) em Niterói, nove (30%) em São Gonçalo e doze (40%) no Rio de 

Janeiro. Nesta população, três (10%) acadêmicos trabalhavam e vinte e sete (90%) 

acadêmicos não trabalhavam.  

Quando perguntados se possuíam familiares que residiam em outros países: cinco 

(17%) responderam que sim e vinte e cinco (83%) responderam que não. A figura 1 apresenta 

os países que apareceram nas respostas sendo eles: Portugal, França, EUA, Bélgica e 

Alemanha.  

 

Figura 1- Países onde moram os familiares dos acadêmicos da EEAAC 

 
A – Portugal; B – França; C – EUA; D – Bélgica; E – Alemanha.  

Fonte: Google maps modificado (2014). 

 

A tabela 2 apresenta as características sociodemográfias da população do estudo da 

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, composta por trinta acadêmicos de enfermagem 

entre o segundo e o quarto ano.  
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Tabela 2- Distribuição das características sociodemográficas dos estudantes da ESEnfC, Portugal 

Características N % 

Gênero 

Feminino 

Masculino 

 

 

25 

5 

 

83 

17 

Faixa etária (anos) 

22 -24 

19 -21 
≥ 25  

 

 

17 

11 
2 

 

57 

37 
6 

Estado Civil 

Solteiro 

União Estável 

 

 

29 

1 

 

97 

3 

Filhos 

Não 

 

30 

 

100 

 

Residência 

Coimbra 
Porto 

Beja 

Braga 

Cadima 

Guimarães 

Leiria 

Lisboa 

 

 

 

22 
2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

75 
7 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

Ocupação Profissional 

Não trabalha 

Trabalha 

 

 

27 

3 

 

90 

10 

Fonte: Próprio autor.  

 

Como é possível visualizar na tabela 2, vinte e cinco (83%) eram do sexo feminino e 

cinco (17%) do sexo masculino, sendo que onze (36%) com faixa etária entre: dezenove a 

vinte e um anos, dezessete (57%); de vinte e dois a vinte e quatro anos, dois (7%) acadêmicos. 

Dos entrevistados, vinte e nove (97%) eram solteiros,  e um (3%) vivia em união estável. 

Quanto a residência, um (3%) residia em Beja, um (3%) em Braga, um (3%) em Cádima, 

vinte e dois (75%) em Coimbra, um (3%) em Guimarães, um (3%) em Leiria, um (3%) em 

Lisboa, um (7%) no Porto. Por fim, três (10%) acadêmicos desta amostra populacional 

trabalhavam e vinte e sete (90%) não trabalhavam.  

Quando perguntados se possuíam familiares em outros países: vinte e quatro (80%) 

responderam que sim e seis (20%) que não. Os países que apareceram nas respostas foram: 

França, Inglaterra, Canadá, Espanha, Luxemburgo, EUA, Suíça, Áustria, Brasil, Alemanha, 

Holanda, Austrália, Bélgica, Venezuela e Angola.  

 



44 

Figura 2- Países onde moram os familiares dos acadêmicos da ESEnfC/Portugal 

 

 

A- França, B- Inglaterra, C- Canadá, D- Espanha, E- Luxemburgo, F- EUA, G- Suíça, H- Áustria, I- Brasil, J- 
Alemanha, K- Holanda, L- Austrália, M- Bélgica, N- Venezuela, O- Angola. 

Fonte: Google maps modificado (2014). 

 

A maioria dos sujeitos que participaram da pesquisa tanto da EEAAC, vinte e oito 

(93%), quanto da ESEnfC, vinte e cinco (83%), são do sexo feminino. Diferentes estudos que 

incluem o perfil dos acadêmicos de enfermagem mostram que a maioria é composta por 

mulheres. Em 1987 foi realizada uma pesquisa em duas escolas distintas, sendo uma pública e 

outra privada, na cidade de São Paulo, relevou que 98,04% dos acadêmicos eram do sexo 

feminino (HORTA; BONILHA; RIBEIRO, 1988, p. 328).  

Vários estudos evidenciam um dado já bastante conhecido, que é a predominância de 

mulheres na graduação em enfermagem, considerando o histórico – social da profissão 

(CORRÊA et al, 2010, p. 936).  

Quanto ao estado civil em ambas as instituições ocorrem a predominância de 

solteiros, sendo encontrados vinte e seis (86%) sujeitos com esse estado civil na EEAAC e 

vinte e nove (97%) na ESEnfC. Estes resultados estão em concordância com a literatura que 

mostra as mulheres optando em casar-se mais tarde priorizando a formação e a inserção no 

mercado de trabalho (ACURI; ARAÚJO; OLIVEIRA, 1983, p. 12).  

Relacionado a existência de filhos, na EEAAC vinte nove (97%) acadêmicos e na 

ESEnfC trinta (100%) que não tinham filhos. Este resultado pode estar correlacionado ao 

estado civil dos sujeitos e a priorização da formação e inserção no mercado de trabalho.  
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Outro dado evidenciado tanto na EEAAC quanto na ESEnfC foi que em ambos os 

casos vinte e sete (90%) dos sujeitos não trabalhavam. Outra pesquisa realizada em uma 

instituição pública brasileira demonstrou que somente 8% dos acadêmicos integrantes do 

estudo trabalhavam, sendo o curso de enfermagem oferecido em período integral e isto 

interfere na existência de vinculo empregatício, na maioria dos casos (SPÍNDOLA; 

MARTINS; FRANCISCO, 2006, p. 166-67).   

 

 

4.2 Acadêmicos da EEAAC 

 

 

Este tópico abordará a análise do conteúdo temático dos acadêmicos entrevistados na 

EEAAC.  

A análise das respostas dos trinta acadêmicos da Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa está ordenada com base nas categorias de maior para a de menor frequência. 

Foi construído um quadro contendo as categorias e subcategorias com a freqüência e 

percentuais para a realização da análise. As categorias expostas no Quadro 1 receberam as 

seguintes nomenclaturas:  

 Contribuições para a formação do enfermeiro;  

 Motivação em realizar o intercâmbio;  

 Formas de divulgação da Mobilidade;  

 Sugestões para a divulgação.  

A categoria Formas de Divulgação da Mobilidade Internacional foi analisada em 

comparação com a mesma categoria das entrevistas com os acadêmicos de enfermagem da 

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e expõe alguns aspectos facilitadores e outros 

que dificultam a realização da mobilidade internacional.  
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Quadro 1 - Temas expressos pelos acadêmicos da EEAAC segundo categorias e subcategorias 

 

Categorias Subcategoria F % % 

CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO 

DO ENFERMEIRO 

Cenário Profissional 45 63,4% 

42,3% 
Novas Culturas 18 25,4% 

Crescimento pessoal  8 11,2% 

Total n=71 100% 

MOTIVAÇÃO EM REALIZAR O 

INTERCÂMBIO  

Mercado/Profissão 21 45,6% 

27,4% 
Novas Culturas 18 39,2% 

Não me interesso 7 15,2% 

Total n=46 100% 

FORMAS DE DIVULGAÇÃO DA 

MOBILIDADE INTERNACIONAL 

Institucional 

21,4% 

Professores e acadêmicos 15 41,7% 

Site da Universidade 13 36,1% 

Eventos 3 8,3% 

Escola 3 8,3% 

Interesse do aluno 1 2,8% 

Não institucional 

email 1 2,8% 

Total n=36 100% 

SUGESTÕES PARA A DIVULGAÇÃO  

Cartazes e folders  5 33,3% 

8,9% 

Divulgar no acolhimento 3 20,0% 

Palestras 3 20,0% 

IdUFF 2 13,3% 

E mail 1 6,7% 

Redes sociais 1 6,7% 

Total  n=15 100% 

Total Geral N=168   100% 

Fonte: Próprio autor.  

 

 

4.2.1 Contribuições para a formação do enfermeiro 

 

Essa categoria apresenta uma frequência de setenta e uma (42,3%) menções e é 

composta das subcategorias novas culturas; cenário profissional; crescimento pessoal e 

humanização, respectivamente.  

Nas falas observou-se que antes das subcategorias tinham as palavras “agrega”, 

“soma”, o brasileiro acredita trazer muitos benefícios com a realização do intercâmbio.  

 

 

 



47 

Cenário profissional 

 

O cenário profissional foi a subcategoria mais mencionada aparecendo quarenta e 

cinco (63,4%) vezes. O crescimento profissional e a soma de conhecimentos acerca de novas 

práticas e novas formas de cuidados são fatores importantes na construção do profissional de 

enfermagem, e que de acordo com as entrevistas, podem ser construídos, também, através da 

mobilidade internacional.  

 

 
Acredito que pode me fazer crescer profissionalmente ampliando a minha visão 

sobre a profissão, sobre a pesquisa e assistência em Enfermagem em outro país 

(B21). 

 

[...] como é o atendimento em outro país e trazer o de bom de lá e fornecer um 

atendimento diferenciado (B2). 

 

 

As mudanças geradas pela humanidade no transcorrer do último século causaram 

novas demandas em termos de entendimento e enfrentamento das condições de vida e de 

trabalho. O aumento do conhecimento, o desenvolvimento tecnológico, a aceleração das 

formas de comunicação, as múltiplas atividades inerentes ao exercício de uma profissão, 

dentre outros tantos aspectos, têm exigido a busca de novas maneiras de lidar com o 

conhecimento, principalmente no que diz respeito à sua apropriação e utilização (SOUZA, 

2005, p. 61).  

A realizar o intercâmbio estudantil internacional o sujeito insere-se em outra 

instituição que conseqüentemente possui diferentes metodologias de ensino devido a diversos 

fatores relacionados à construção da rede educacional do país que pode ser mais ou, em 

alguns casos, menos desenvolvido. Este contato pode ser um fator facilitador e enriquecedor 

do aprendizado. O acadêmico conseguirá, também, ter um olhar diferenciado para inúmeras 

situações devido à ampliação nas experiências, crescimento pessoal e profissional, e 

conhecimentos.  

 

 
A questão do olhar, pois nós teremos um olhar diferenciado como é o atendimento 
em outro país e trazer o de bom de lá [...] (B2).  

 

Acho que pode nos trazer uma experiência diferenciada, por ser uma cultura 

diferente, com costumes diferentes, com pensamentos diferentes. Nos ajudando a 

sair da faculdade com um olhar diferenciado(B19) 
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Outras formas de ensinamento e outras tecnologias são alguns dos motivos que me 

levam a acreditar que o intercâmbio possa contribuir para a formação profissional 
(B18).  

 

Olhar sobre a atuação dos profissionais de Enfermagem em outro país, como o 

conhecimento é passado, como é o ensino superior daquele país (B23).  

 

 

Viver e estudar em um país diferente nos dá a oportunidade de experimentar valores, 

perspectivas, culturas e rotinas diversas. Não se trata apenas de exercitar um idioma o qual o 

estudante não tem fluência como nativo, porém, sobretudo de ampliar seu arcabouço de 

formação cultural, econômica, social e profissional. Além do desenvolvimento de 

características valorizadas pelo mercado de trabalho, os estudantes que participam de 

programas internacionais desenvolvem grande consciência do seu papel na sociedade e 

ampliam seu conceito de cidadania. Integrar-se como cidadão mundial faz com que ele 

entenda e possa avaliar problemas do seu cotidiano levando em consideração o contexto 

internacional. Desse modo, esses estudantes têm a oportunidade de se tornarem pessoas que 

sabem atuar num cenário mais abrangente, com maior senso de responsabilidade em relação à 

humanidade (LACERDA, 2014). 

Novas experiências contribuem para a atuação diária do profissional e podem ajudar 

na tomada de decisão, melhora a confiança, ampliam os saberes e podem ser um fator gerador 

de mudanças, pois leva a um remodelamento de saberes e valores. Novas experiências 

também instigam o exercício do pensamento crítico e da cidadania do indivíduo.  

 

  
Experiências diferentes e um ponto de vista diferente (B1).  

 

Acho que pode nos trazer uma experiência diferenciada, por ser uma cultura 

diferente, com costumes diferentes, com pensamentos diferentes (B19). 

 

Experiências socioculturais, você lida com outros tipos de técnicas, o atendimento é 

feito de forma diferenciada é... e essa visão no campo da enfermagem facilita(B4). 

 

 

Para pensar criticamente é necessário que ocorra o estimulo ao ato reflexivo, o que 

significa desenvolver a capacidade de observação, análise, crítica, autonomia de pensar e de 

idéias, expandirem os horizontes, tornar-se administrador ativo nas transformações da 

sociedade, buscando interagir com a realidade (SORDI; BAGNATO, 1998).  

O contato com novas e diferentes realidades contribui positivamente na maioria doas 

casos para o exercício do pensamento crítico e reflexivo. Ao se deparar com realidades,  

valores e crenças estimula e incentiva a reflexão sobre os novos aprendizados, a comparação 
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podendo gerar a reformulação de conceitos. Propicia também uma visão diferenciada da 

enfermagem onde é possível observar diferentes formas de atuação e prestação de cuidados 

possibilitando a observação da atuação da enfermagem por ângulos distintos, e permite que o 

estudante avalie a qualidade da sua formação através da comparação de pontos distintos.  

 

 
Agregaria valores e possibilitaria a expansão de conhecimento, a humanização, ou 

seja, crescimento pessoal e profissional (B11). 

 

Um meio de comparação das praticas que realizam nesses países com o nosso e 

através de tal melhorar a nossa e divulgar através de artigos a nossa pratica correta. 

A valorização da formação profissional e do profissional que sabe se impor e cobrar 

pelo seu trabalho de forma justa(B17).  
 

Através do intercâmbio o estudante pode aprimorar seus conhecimentos, conhecer 

novas didáticas, estimular o pensamento crítico e todos estes fatores contribui para a 

formação profissional (B13). 

 

O intercâmbio pode trazer ao aluno novas técnicas e experiências com pessoas 

acostumadas a ter um pensamento diferente do habitual que ele está acostumado, 

isso o torna um profissional critico reflexivo diferenciado (B30). 

 
Uma visão diferenciada sobre a enfermagem, a formação e atuação na profissão 

(B14). 

 

[...] o olhar para minha profissão com olhos de outra universidade, em outro país, 

em outro ambiente, com outras pessoas, com outra cultura (B16). 

 

 

Novas Culturas 

 

O conhecimento de novas culturas como fator contributivo na formação do 

enfermeiro se fez presente em dezoito (25,35%) menções das falas dos acadêmicos. Sair do 

seu país de origem e se inserir em outro país remete a novos costumes, idiomas e ao contato 

com diferentes pessoas agregando assim o conhecimento de novas e diferentes culturas. 

 

 
 O intercâmbio agrega valor pelo fato de estar em contato com outra realidade, 

diferente da encontrada por nós aqui no Brasil. (B18)  

 

Essa experiência de ir para fora do país pode contribuir para o crescimento 

profissional das pessoas, pois encontrará uma realidade um pouco diferente, 

conhecer outras formas de conhecimento, novas experiências, formas diferente de se 

trabalhar, ver novas tecnologias que são utilizadas no dia a dia no trabalho e haverá 

uma interação cultural. (B20) 

 

 

Com o intuito de prestar os cuidados de maneira integral, o enfermeiro deve 

conscientizar-se das diferenças culturais quando for realizar as intervenções de enfermagem. 

O conhecimento e entendimento de novas culturas possibilitam que os enfermeiros prestem 
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um cuidado integral, pois a gestão dos cuidados é planejada com base nas necessidades dos 

indivíduos e das suas culturas. Culturalmente, os enfermeiros competentes são sensíveis aos 

pontos relacionados com: a cultura, raça, etnia, gênero e orientação sexual. Além disso, os 

enfermeiros com competência cultural aprimoram a eficácia na habilidade de comunicação, 

apreciações culturais e aquisição de conhecimentos relacionados com as praticas de saúde de 

diferentes culturas (VILELAS; JANEIRO, 2012p. 121). 

 

Crescimento pessoal 

 

Foi relatado pelos entrevistados como um fator consequente do intercâmbio e 

contributivo para a formação do enfermeiro. O intercâmbio proporciona momentos que 

exigem controle financeiro, aprimora as formas de comunicação, controle das emoções, 

favorece a independência e o amadurecimento pessoal.  

Essas características são necessárias no desenvolvimento das ações de enfermagem 

que estão diretamente ligadas com seres humanos e exigem o desenvolvimento de formas 

facilitadoras para um bom relacionamento interpessoal.  

 
[...] faz com que a pessoa amadureça mudando algumas perspectivas, crescendo 

profissionalmente (B15). 

 

 Uma oportunidade única de amadurecimento pessoal e profissional (B24).  

 

 

A experiência em realizar o intercâmbio contribui para o crescimento profissional e 

pessoal. Entretanto, é preciso estar preparado, pois a iniciativa requer elevada dose de 

tolerância, desprendimento e capacidade de lidar com imprevistos, a ausência de familiares e 

amigos; as diferenças culturais, de clima, de hábitos e de valores (OLIVEIRA; PAGLIUCA, 

2012, p. 196). 

 

4.2.2 Motivação em realizar o intercâmbio 
 

Dentre as classificações conferidas à motivação está a de que ela pode ser extrínseca 

ou intrínseca. A motivação extrínseca é produzida fora do indivíduo, centrada nos resultados, 

na crença de que a aprendizagem terá uma consequência positiva. Quando somente ela existe, 

parece mostrar uma maior probabilidade de fracasso acadêmico (MICHELON, 2003). 

Esta categoria emergiu das entrevistas com uma frequência de cinquenta e sete 

(27,4%) vezes e está dividida em três subcategorias: Mercado/Profissão; Novas culturas e 
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Não me interesso. Esta categoria trata de um ponto importante da pesquisa, pois mostra os 

motivos da busca pelo intercâmbio.  

 

Mercado/Profissão 

 

As principais características que as empresas geralmente valorizam e que são mais 

bem desenvolvidas pelos estudantes nas experiências internacionais são: flexibilidade, 

admiração pela diversidade, criatividade e capacidade de superar desafios (LACERDA, 

2014). 

Na percepção do grupo o desejo de conhecer outra realidade, novos horizontes, uma 

sociedade diferente e consequentemente agregar conhecimentos tanto científicos como 

empíricos funciona como fator motivador para os acadêmicos de enfermagem.  

Conhecer como é o mercado de trabalho em outro país, as formas de organização do 

trabalho da enfermagem, a própria atuação da enfermagem, se são os mesmo campos de 

atuação, novas práticas de enfermagem, como a profissão de enfermagem é vista foram 

pontos abordados pelos acadêmicos com motivação para realização da mobilidade 

internacional.  

A experiência do intercâmbio constitui-se em uma grande oportunidade de 

aprimoramento técnico-científico sendo contributivo para a formação do profissional de 

enfermagem.  

 

 
[...] a experiência de conhecer a profissão fora dos parâmetros nacionais [...] (B22).  

 

A experiência de conhecer como atuam profissionais da mesma área em outros 

locais uma oportunidade de expansão de contatos [...] (B17). 

 

Tenho vontade de fazer o intercâmbio e o que me estimularia seria adquirir novos 
conhecimentos (B1). 

 

Eu tenho vontade de realizar o intercâmbio o que me estimularia é o conhecimento 

porque além de outra cultura na sua área você vai conhecer um outro modo de 

trabalhar, porque mesmo com a tentativa de universalizar, nem tudo é igual cada 

país e cada estado possui a sua maneira (B5). 

 

Acho que o conhecimento, acho que todo conhecimento é válido. Você conhecer 

estar em outra universidade tem outro conhecimento, cultura, acho que isso é válido 

(B8). 

 
[...] gosto da saúde mental e sei que em Portugal tem um pólo muito grande voltado 

pra saúde mental então pra mim seria uma coisa muito boa. O pouco conhecimento 

que tem aqui nessa área lá fora tem mais. Então assim, pra mim abre os caminhos 

para o mercado de trabalho (B6). 
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Novas culturas 

 

Atualmente no mundo contemporâneo, onde as relações globais se fortificam cada vez 

mais, a mobilidade internacional estudantil é uma fonte de aprendizagem, pois proporciona o 

contato com outros idiomas, culturas, religiões e modelos de trabalho. Isso contribui para a 

convivência em um mundo que encontra-se em constantes transformações (FUMEC; 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS, 2014).  

Está subcategoria esteve presente tanto na categoria “Contribuições para a Formação 

do Enfermeiro” quanto na “Motivação em Realizar o Intercâmbio”. A inserção em um novo 

país com diferentes culturas instiga a curiosidade e incentiva o acadêmico de enfermagem a 

buscar a mobilidade internacional. 

 
 O fato que conhecer outros lugares e a cultura e conhecimento do local (B25). 
 

Conhecer um país diferente, diferentes culturas, pessoas, línguas (B15). 

 
Tenho interesse e o que me estimularia é o fato de estar conhecendo novas culturas 
(B2).  

 

 

Não me interesso 

 

Esta subcategoria surgiu em sete menções, onde os sujeitos expressaram não ter 

interesse na realização do intercâmbio. Dentre as falas foram relatados falta de interesse, 

desestímulo e a possibilidade de atrasar a formação.  

 

 
Não tenho interesse, pois já tentei participar, porém na última fase não fui aprovada 

sendo a única aluna de enfermagem concorrendo, isso me desestimulou, no 

programa ciências sem fronteiras (B16) 

 

Não, pois me atrasaria na faculdade (B20). 
 

Já tive vontade, mas no momento, não me interesso (B21).  

 

 

4.2.3 Formas de divulgação da Mobilidade Internacional 

 

A categoria “Formas de divulgação da Mobilidade Internacional” originou-se das 

entrevistas aos acadêmicos da EEAAC, as subcategorias nela encontradas são divididas em 

dois grandes grupos: Institucional e Não Institucional. No Institucional estão: Professores e 

acadêmicos com uma frequência de quinze (41,7%) menções; Site da Universidade com treze 
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menções (36,1%); Eventos três com (8,3%); Escola também com três (8,3%); e as 

subcategorias menos citadas foram: Interesse do acadêmico, e Email (não institucional), 

todos estes com uma menção e com percentual de 2,8% cada. Dezenove acadêmicos 

respondem que conheciam os programas de mobilidade internacional (63%), sete (24%) 

disseram que conheciam pouco e quatro (13%) afirmaram que não conheciam os programas 

de mobilidade internacional disponíveis na universidade.   

A subcategoria que se mostrou como a mais popular entre os alunos foi à divulgação 

entre professores e alunos, sendo a troca de informações entre estudantes um forte meio de 

divulgação da mobilidade internacional. Esse resultado vai ao encontro de um estudo 

realizado na Universidade Federal de Pernambuco com acadêmicos de pedagogia que também 

apontou a divulgação pelos acadêmicos com a forma mais conhecida (LEAL; CRUZ, 2012, p. 

11).  

Em ambas as Escolas a Internet foi uma das opções mais mencionadas pelos 

estudantes. 

Ao acessar o endereço eletrônicos da UFF (www.uff.br), o estudante é direcionado, 

ao clicar na barra superior com a opção internacional, ao site da Diretoria de Relações 

Internacionais (www.aai.uff.br), onde o interessado pode encontrar todas as informações 

necessárias sobre os programas de mobilidade internacional acadêmica, disponíveis na 

universidade, com seus respectivos editais.  

Nas subcategorias que emergiram, Eventos e Escola, obtiveram uma frequência de 

quatro (8,3%) menções. A frequência das menções demonstra que esta forma de divulgação, 

da mobilidade internacional, não é muito conhecida pelos acadêmicos de enfermagem 

entrevistados.   

Para participarem do programa de mobilidade internacional tanto na EEAAC quanto 

na ESEnfC os acadêmicos passam por um processo seletivo onde são avaliadas, dentre outros 

quesitos, as médias gerais das disciplinas cursadas.  

Na EEAAC a avaliação do desempenho acadêmico, análise sócio econômica e a 

avaliação se a mobilidade irá contribuir, realmente, para a sua formação é feita pela Diretoria 

de Relações Internacionais da UFF. As bolsas oferecidas são distribuídas entre os acadêmicos 

de todos os setenta e cinco cursos de graduação da Universidade. Se os estudantes 

responderem aos requisitos acadêmicos necessários para a mobilidade, mas não forem 

contemplados com bolsa têm a possibilidade de participarem com o custeio financeiro próprio 

(UFF, 2011).  

http://www.uff.br/
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O número elevado de estudantes torna a disputa bem acirrada. Esse fato já demonstra 

que o quantitativo de bolsas torna-se pequeno em comparação ao número de estudantes 

envolvidos no processo seletivo, representando assim, uma dificuldade para o ingresso dos 

acadêmicos de enfermagem no programa de mobilidade internacional.  

 

4.2.4 Sugestões para a divulgação  

 

Durante as entrevistas os estudantes fizeram algumas sugestões para a divulgação 

dos programas de mobilidade internacional, o que possivelmente contribuiria para o 

conhecimento dos tipos de mobilidade, o período de abertura dos editais e inscrições. 

Surgiram, então, as seguintes subcategorias: Cartazes e folders, cinco (33,3%); Divulgação no 

acolhimento, três (20%); Palestras, três (20%); IdUFF, uma (6,7%) e Redes Sociais uma 

(6,7%). 

Reconhece-se que é de importância ímpar a expansão da oferta de bolsas de estudos 

e a realização de uma maior divulgação das possibilidades de intercâmbio entre a comunidade 

acadêmica visando que um maior número de estudantes participe do programa. Sendo 

imperioso tornar mais conhecida a Mobilidade Estudantil Internacional, através de uma 

divulgação mais sistemática, com a realização de palestras ou seminários sob a 

responsabilidade da Coordenação de Cooperação Internacional em parceria com as 

coordenações de cursos, tendo como um dos elementos de base a socialização de experiências 

dos próprios acadêmicos (LEAL; CRUZ, 2012, p. 18).  

 

4.2.5 Pesquisa, Mestrado e Doutorado 

 

Dos entrevistados na EEAAC dezenove (63,3%) participavam de projetos de pesquisa 

e onze (36,7%) não participavam. Na EEAAC são oferecidas diversas vagas para projetos de 

pesquisa onde o estudante pode ser voluntário e também são oferecidas algumas bolsas que 

servem como auxílio financeiro para os acadêmicos. Para a conclusão do curso de 

enfermagem da EEAAC são necessárias horas complementares onde estão incluídas 

atividades de pesquisa, ensino e extensão.  

A produção científica, como exigência acadêmica, acontece em cenários distintos, 

podendo estar presente para diversos fins como: “para obtenção de titulação; para dar 

cientificidade à área; por exigência da avaliação dos cursos; por necessidade de se ter 
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produção para financiamentos; para valorização da profissão; e para percepção de gratificação 

com base na produção científica” (ESCUDEIRO, 2002, p. 15). 

Dentre os acadêmicos da EEAAC vinte e seis (86,7%) tinham pretensão em realizar 

o mestrado e o doutorado. 

 

 
Olha, pretender eu pretendo, mas eu penso mais na residência primeiro mesmo (B2). 

Pretendo, não é assim de cara que eu gostaria não, eu não me vejo dando aula de 

início, sim mas tentaria porém não me vejo dando aula (B7). 

Pretendo então pretendo mais por questão de concurso público, tenho em vista 

primeiro o mestrado e futuramente doutorado (B8).  

 

 

As finalidade dos cursos de mestrado e doutorado assinalados pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) estão voltados para o 

desenvolvimento científico-tecnológico, assim como ao preparo para a docência. 

Visivelmente, o primeiro propósito é considerado prioritário; no entanto, em 1999, 

reconhecendo a importância da formação de mestres e doutores para o ensino de nível 

superior, a CAPES passou a incorporar em seu estatuto, o estágio supervisionado em docência 

como forma de incentivo e preparo para a docência (PIMENTE; MOTA; KIMURA, 2007, p. 

162).  

 

4.3 Acadêmicos da ESEnfC 

 

Este tópico abordará a análise do conteúdo temático dos acadêmicos entrevistados na 

ESEnfC. A análise das respostas dos trinta acadêmicos da Escola Superior de Enfermagem de 

Coimbra está ordenada com base nas categorias de maior para a de menor frequência. Foi 

construído um quadro contendo as categorias e subcategorias com a frequência e percentuais 

para a realização da análise.  

As categorias dispostas no Quadro 2 receberam as seguintes nomenclaturas:  

 Motivação em realizar o intercâmbio;  

 Contribuições para a formação do enfermeiro; 

 Formas de Divulgação da Mobilidade Internacional.  

As categorias da ESEnfC são as mesmas encontradas na EEAAC, exceto pelo fato de 

os acadêmicos do Brasil terem uma categoria a mais abordando sugestões para a divulgação 

dos programas de mobilidade internacional. As subcategorias diferentes demonstram as 

peculiaridades dos sujeitos.  
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Quadro 2 – Temas expressos pelos acadêmicos da ESEnfC segundo categorias e 

subcategorias 

 

Categorias Subcategorias F % % 

MOTIVAÇÃO EM REALIZAR 

O INTERCÂMBIO  

Cenário profissional 43 41,3% 

41,60 

Novas culturas 36 34,6% 

Crescimento pessoal 13 12,5% 

Novos postos de trabalho 10 9,6% 

Desemprego em Portugal 2 1,9% 

Total n=104 100% 

CONTRIBUIÇÕES PARA A 

FORMAÇÃO DO 

ENFERMEIRO 

Cenário Profissional 40 44,9% 

35,60 

Crescimento pessoal 29 32,6% 

Novas culturas 13 14,6% 

Ampliação do mercado profissão 6 6,7% 

Não agrega valor 1 1,1% 

Total n=89 100% 

FORMAS DE DIVULGAÇÃO 

DA MOBILIDADE 
INTERNACIONAL 

Institucional 

22,80 

Folders, pôster, site 17 29,8% 

Eventos 16 28,1% 

Professores e acadêmicos  11 19,3% 

Gabinete/ Escola 10 17,5% 

Não Institucional 

Por email 2 3,5% 

Fora da faculdade 1 1,8% 

Total n=57 100,0% 

Total Geral N= 250   100% 

Fonte: Próprio autor.  

 

 

4.3.1 Motivação em realizar o Intercâmbio 

 

Para Pinillos (1975) “a palavra motivação, derivada do latim motus, designa, na 

linguagem corrente, a raiz dinâmica do comportamento, isto é, aqueles fatores determinantes 

internos, mais do que os externos ao sujeito, que, de dentro para fora, o incitam à ação”.  

Esta categoria obteve o maior número de menções totalizando cento e quatro, e um 

percentual do total das categorias de 41,6%. É composta pelas seguintes subcategorias: 

Cenário Profissional; Novas culturas; Novos postos de trabalho; Crescimento pessoal e 

Desemprego em Portugal.  

Surgiram subcategorias diferentes das encontradas nos acadêmicos da EEAAC, duas 

delas relacionam-se com a crise econômica em Portugal que está gerando um nível de 
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desemprego alto principalmente entre os jovens, levando os recém formados a migrarem em 

busca de emprego.  

Cenário profissional 

É relevante a formação de profissionais capacitados e qualificados para as demandas 

de um mundo onde as fronteiras não se apresentam mais como uma barreira. Atentar-se e 

estar disponível a essas mudanças é uma condição crucial para ser inserido e se manter no 

mercado de trabalho (LEAL; CRUZ, 2012, p. 2).   

Fatores relacionados à profissão como, por exemplo: a atuação profissional, busca por 

novos conhecimentos, novas formas de trabalho dos enfermeiros em diferentes países, novos 

cuidados foram colocados pelos entrevistados como estímulo a busca do intercâmbio. A 

curiosidade em saber como a enfermagem é vista em outros países e o que a sociedade pensa 

sobre a profissão foram pontos mencionados pelos entrevistados.  

 

 
Não sei, tem muitos fatores, mas seria, em termos da enfermagem, de conhecer 

novos cuidados da enfermagem [...] (P10).  

 

Conhecer novas técnicas, novas práticas da enfermagem, também a nível de poderes 

fazer comparação. Até em novos pensamentos (P22).  

 
Experiência diferente na área de enfermagem e é interessante conhecer outros países 

a nível de procedimentos, comportamentos de saúde, o que se faz diferente o que é 

igual e o que pode mudar (P18).  

 

Conhecer outros países, a interação que tens com as pessoas, como vêem a nossa 

profissão em outros países (P12). 
 

Eu procurei o intercâmbio porque desde o segundo ano ouvi pessoas a falar sobre e, 

além disso, é uma oportunidade única. Temos bolsa coisa que nunca mais vai 

acontecer na vida e ter a oportunidade de ir pra outro país viajar e ver a enfermagem 

em outros sítios (P16).  
 

Você pode ter uma visão completamente diferente da enfermagem, normalmente 

você fica muito ligado somente a sua cultura e a forma de ser daquelas pessoas do 

seu país (P21) 
 

 

A UNESCO aponta para o fato de que “a força de trabalho se torna cada vez mais 

uma força de trabalho de conhecimento, que necessita adquirir treinamento mais avançado, 

com atualização e retreinamento constantes por toda a vida” (2003, p. 100).  
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Novas Culturas 

Esta subcategoria foi uma das mais mencionadas, trinta e seis (34,6%) vezes, pelos 

acadêmicos de enfermagem da ESEnfC. Também esteve presente em duas categorias das 

respostas dos acadêmicos de enfermagem da EEAAC: Motivação em realizar o intercâmbio e 

Contribuições na formação do enfermeiro. Esse achado vai ao encontro dos resultados obtidos 

em um estudo com estudantes de pedagogia que concluiu que o contato com outras culturas é 

considerado o mais importante pela maioria dos estudantes (LEAL; CRUZ, 2012, p. 17).  

 

 
Conhecer novas culturas, novos países, novas técnicas essas coisas (P9). 

 

Principalmente conhecer novas culturas como as pessoas vêem a enfermagem, como 

elas interagem, como ela é a interação dos enfermeiros, conhecer novas maneiras de 

tratamento também (P12). 

 

Principalmente conhecer novas culturas como as pessoas vêem a enfermagem, como 

elas interagem como ela é a interação dos enfermeiros [...] (P13).  

 

A cultura que os outros países nos oferecem, outros países tem uma cultura 

totalmente diferente da nossa e também a própria enfermagem alguns com melhores 
meios outros com piores (P.19).  

 
Conhecimento, ver em outros países como é que funcionam essas coisas (P15). 

 

Foi mais conhecer outras culturas, estagiar em outro país para ver a realidade e 

conhecer outros cuidados que você usa (P26). 
 

 

O aprofundamento dessa integração exige o cruzamento de conhecimentos 

linguísticos e culturais entre países parceiros, os quais tendem a ser facilmente transmitidos e 

adquiridos durante estes períodos de intercâmbio que ocorrem por motivo de estudos 

(NUNES, 2010).  

 

Novos postos de trabalho 

 

A busca por novos postos de trabalho pelos acadêmicos de enfermagem é reflexo do 

alto índice de desemprego em Portugal.  

Tanto homens como mulheres são atingidos pelo desemprego, 17,8% no caso dos 

homens e 17,5% no caso das mulheres. Os jovens estão em uma condição ainda mais grave, 

pois a taxa de desemprego entre eles é enorme, atingindo cerca de 42.1%, com tendência a 

piorar, pois todas as taxas têm vindo a aumentar (OLIVEIRA, 2014, p. 6). 
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Conhecer novas culturas, um país diferente, ah...procurar novos postos de trabalho, 

novas experiências e novas técnicas da enfermagem (P6). 

Acho que é mesmo ir para outros países, e ver se eu arrumo um trabalho lá, e ver 

como se realiza lá o trabalho e ver se é uma boa oportunidade para o futuro (P25).  
 

[...] por ser uma experiência diferente e por ser algo bom para o currículo por ser 

algo internacional (P1). 
 

 

Todos os tipos de intercâmbio são importantes e trazem maior destaque ao currículo 

profissional. Em todas as áreas, ter uma experiência internacional é um diferencial garantido 

no currículo profissional. Cada vez mais áreas percebem que é preciso captar profissionais 

com horizontes e perspectivas globais (LACERDA, 2014). 

 

Crescimento pessoal  

 

Emergiu das entrevistas em treze (12,5%) menções como fator motivacional a busca 

do intercâmbio. De acordo com Ferreira (2013) “a troca de experiências com outras culturas vai 

agregar valor na nossa formação e também a gente pode contribuir com a cultura deles”.  

 

 
Ir pra outro país viajar e ver a enfermagem em outros sítios e sair um pouco da nossa 

zona de conforto e só ai nós vamos ver o que nós somos capazes pois você pode pôr 

a prova (P.16).  

 

A necessidade de experiências no nível da saúde, de técnicas e de conhecimentos a 

nível de culturas (P 20).  

Nunca fiz, mas faria a nível de experiência, por ser uma experiência diferente e por 

ser algo bom para o currículo por ser algo internacional (P 1).  

Uma nova experiência e achei que o erasmus seria uma boa experiência pra ver o 

que é que podemos encontrar lá fora (P 4).  

 

 

A experiência de viver em outro país possibilita o conhecimento de hábitos diferentes 

e peculiares, cria novas perspectivas, contribuiu para a superação de dificuldades, pois o 

intercambista necessita adaptar-se ao ambiente, encarar os desafios e crescer principalmente 

na perspectiva de fortalecimento emocional, considerando que a distância dos laços afetivos 

de origem propicia a vulnerabilidade no processo de tomada de decisões da vida pessoal e 

profissional (DALMOLIN et al, 2013, p. 443).  
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Desemprego em Portugal 

 

Obteve duas (1,9%) menções nas entrevistas dos sujeitos da ESEnfC 

 
O motivo é que há pouco trabalho em Portugal e o fato de estar lá fora e poder 

contribuir para um melhoramento no meu currículo aliado ao fato de mais tarde 

também poder levar o meu currículo pra fora e prestar cuidados de enfermagem em 

um país que não seja o meu (P17). . 
 

Há cerca de cinco anos, a União Européia encara uma grave crise econômica, com 

recessão e muito desemprego o que provoca mudanças na vida dos portugueses. Ao lado da 

Grécia, Espanha, Irlanda e Itália, Portugal é um dos países que mais sofrem com ela. Entre os 

jovens, o desemprego é ainda maior (SANTOS, 2013). 

 

 

4.3.2 Contribuições para a formação do enfermeiro 

 

Esta categoria contém as seguintes subcategorias: Cenário Profissional; Crescimento 

pessoal; Novas culturas; Ampliação do mercado de trabalho e Não agrega valor.  

 

Cenário Profissional 

 

Esta subcategoria também esteve presente na categoria “Motivação em realizar o 

intercâmbio” e em ambas esteve entre as mais mencionadas. A “Profissão” foi relatada como 

um aspecto estimulador para a realização do intercâmbio e também um fator agregador de 

valor à formação do profissional de enfermagem.  

O intercâmbio possibilita a agregar novos conhecimentos científicos e culturais, 

inclusive inovações de tecnologias em saúde, desenvolvimento de pesquisa e vínculos 

acadêmicos (DALMOLIN et al, .2013, p. 442).  

 

 
Mesmo uma necessidade de adaptação na nossa profissão, porque é preciso, acho 

que é importante (P2). 

Desenvolvimento de competências, capacidade e mais valia, acho que é sempre mais 

valia, novas experiências é muito importante pra nossa profissão no futuro e faz 

parte da nossa profissão (P5).  

[...] porque absorvemos maior quantidade de conhecimento é muito melhor pra nós, 

conseguimos ir mais longe (P3).  
 

[...] acho que, por exemplo, ao ir a outros países a gente adquire mais conhecimentos 

pelo contato com novas práticas (P8).  

 

Conhecimento de outras maneiras de organização de trabalho a da maneira de ver o 

enfermeiro em outros locais (P17). 
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Iria melhorar muitas coisas pois iras ver de outras maneiras a enfermagem e podes 

agir também de outras forma (P23). 

 

Pelo fato de adquirir mais experiência do que só ficar no nosso país, pela 

oportunidade futura de trabalho, acho que é muito mais valorizado quem já tem 

experiência de intercâmbio do que propriamente de quem não tem porque  não se 

restringe somente ao nosso país e a nossa cultura (P1).  

 

 

Crescimento pessoal 

 

Esta subcategoria foi mencionada tanto pelos acadêmicos de enfermagem da EEAAC 

quanto pelos da ESEnfC. Esteve entre as mais mencionadas, vinte e nove (32,6%), nessa 

categoria. Poder relacionar com pessoas que vivem em outros países com pensamentos e 

comportamentos diferentes foi um fator positivo mencionado pelos entrevistados como 

agregador de valor a formação dos profissionais de enfermagem. 

 

 
Acho que podemos conhecer um pouco mais de como as pessoas agem lá fora é 

necessário para crescermos como pessoa. Nós crescemos muito lá fora, aprendemos 
a individualizar cuidados para cada pessoa, conhecer as culturas, isso influencia 

muito em como uma pessoa quer ou não, gosta ou não de ser tratada quando está em 

um hospital (P29). 

 

Criação de novas estratégias de comunicação, aprender outras formas de lidar com 

as pessoas (P18).  

 

Cultura, a nível pessoal, aprendes a lidar com diferentes tipos de pessoas pois em um 

hospital existem pessoas de diferentes países e culturas e tens que aprender a lidar 

com isso e o intercâmbio ajuda de forma positiva (P21). 

 
Acho que vamos ter uma visão mais ampla de tudo, vamos ter uma visão mais 

crítica do que fazemos e como já teremos vivido realidades diferentes já teremos a 

possibilidade de avaliar e o que podemos fazer pra ajudar a outros países que não 

conseguem ter desenvolvimento como o nosso e as contribuições vai ser 

fundamental (P2). 

 
 

A mobilidade internacional possibilita o aproveitamento de vantagens que vão além do 

aprendizado, englobando também o desenvolvimento psicológico, autoconfiança, 

amadurecimento, independência, capacidade de relacionar-se e, sentir-se „um cidadão do 

mundo (OLIVEIRA; PAGLIUCA, 2012, 197).  

 

 

Novas Culturas 

 

Foi mencionado como contributo tanto nas respostas dos acadêmicos de enfermagem 

da EEAAC quanto na dos da ESEnfC. Obteve treze (14,6%). Ao conhecer diferentes culturas 
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é possível compreender a maneira com os indivíduos reagem a distintas situações o que é um 

contributo para a formação dos profissionais de enfermagem.  

 

 
Conhecer diferentes culturas, pessoas, isso pode nos ajudar a lidar mais com os 

pacientes...(P9).  

 

[...] acho que estou mais aberto a outras coisas que não vemos aqui, por também 

estar conhecendo a cultura deles (P4). 

 

 

Ampliação do mercado de trabalho 

 

 

Essas duas subcategorias obtiveram seis (6,7%) menções. O intercâmbio é visto 

como um fator positivo para o currículo e também amplia o mercado de trabalho gerando 

oportunidades de emprego no exterior. Com a crise em Portugal, os acadêmicos da ESEnfC 

ao realizarem a mobilidade internacional estão também visando a ampliação do mercado 

profissional, pois através dos estágios conhecem como funciona o sistema de saúde de outros 

países e também podem ficar a par das exigências do mercado daquele país e prepararem-se 

para uma futura migração.  

 

 
Assim dependendo do sítio em que eu possa fazer erasmus pode ser também uma 
ajuda e quando eu me formar também posso tentar ir para esse país trabalhar pois 

com essa crise o Portugal como está é mais também.(P11).  

 

[...] permite que tu olhes essas pessoas de outra forma e teres noção de como em 

outros países as pessoas realizam os cuidados de saúde e se no futuro quiseres 

trabalhar pra fora o fato de fazeres erasmus também contribui pois já terás outros 

conhecimentos adquiridos (P12). 

 

[...] acho que é muito mais valorizado quem já tem experiência de intercâmbio do 

que propriamente de quem não tem porque  não se restringe somente ao nosso país e 

a nossa cultura (P1).  

 

 

Não agrega valor 

 

Foi relatado em uma entrevista, com frequência de uma (1,1%) menção. Segundo a 

fala o intercâmbio só teria valor se o acadêmico estivesse em um país que falasse o mesmo 

idioma que o seu de origem.  

 

 

Não, a não ser que consigas aplicar as práticas e conseguir falar com as pessoas 

(P28). 
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4.3.3 Formas de Divulgação da Mobilidade Internacional 

 

Demonstrada no Quadro 2, apresentou 6 subcategorias divididas em dois grandes 

grupos: Institucional e Não Institucional. No Institucional estão: Folders, pôster e site; com 

uma frequência de dezessete (29,8%) menções, em segundo ficou Eventos, dezesseis (28,1%); 

em sequência, Professores e acadêmicos dez (17,5%); Gabinete/ Escola, onze (19,3%) e os 

poucos aludidos foram: E-mail (não institucional) com duas (3,5%) e Fora da faculdade com 

uma menção (1,8%). 

Em ambas as Escolas a Internet foi uma das opções mais mencionadas pelos 

estudantes juntamente com folders e pôster.   

Na subcategoria Eventos inclui-se o Dia das Relações Internacionais. A Semana das 

Relações Nacionais e Internacionais objetiva divulgar os programas de mobilidade e é 

disponíveis para: estudantes, docentes e pessoal não docente da Escola Superior de 

Enfermagem de Coimbra. Os interessados podem conhecer melhor os programas de 

mobilidade a nível nacional.  

No âmbito desta Semana, uma tarde é, normalmente, reservada para um Seminário 

de Partilha de Experiências, onde acadêmicos e professores falam sobre o que fizeram no 

período do intercâmbio, o que conheceram e o que, também, ensinaram (ESEnfC, 2014b). 

A divulgação da mobilidade por meios de outros acadêmicos e professores, esteve 

presente nessa categoria mostrando-se como uma forma relevante de divulgação tanto para os 

acadêmicos da ESEnfC quanto para os da EEAAC.  

Nas entrevistas na ESEnfC foi relatado que o programa de mobilidade para o Brasil 

não é muito divulgado. O intercâmbio Internacional (Brasil e Macau) oferece bolsas para os 

estudantes, porém o número de vagas é reduzido em comparação ao erasmus. O intercâmbio é 

assegurado por meio de acordos de cooperação internacional (ESEnfC, 2013b). 

O Erasmus é um programa de ensino e formação da União Européia (UE), que 

possibilita atividades de intercâmbio (para estudantes, docentes e não-docentes) e de 

cooperação internacional, ao nível do Ensino Superior, totalizando de 33 países europeus 

participantes, são eles: 27 Estados-Membros da União Européia; Estados EFTA/EEE 

(Islândia, Liechtenstein, Noruega, Suíça) e Estados candidatos à UE (Croácia e Turquia) 

(AGENCIA NACIONAL PROALV, 2014). 
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O Gabinete de Relações Nacionais e Internacionais (GRNI) exerce suas atividades 

direcionadas as questões das relações da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra com a 

comunidade nacional e internacional, na esfera dos programas de cooperação com instituições 

de ensino e/ou de saúde com o objetivo do desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa 

ou culturais. O GRNI atua na dependência direta do Conselho de Gestão, sendo composto por 

um professor de cada Unidade Científico-Pedagógica (UCP), nomeado por aquele órgão de 

governo depois de ouvidos os docentes das unidades. O coordenador do GRNI, é escolhido 

pelo Presidente da Escola, é apoiado por um(a) secretário(a) (ESEnfC, 2013b). 

Foi relatado que os acadêmicos ainda recebem informações por email e que ficam 

cientes das possibilidades do intercâmbio antes mesmo de entrarem na universidade. O 

Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida destina-se a realizar intercâmbios, a 

cooperação e a mobilidade entre sistemas de ensino e formação da comunidade européia 

(PARLAMENTO EUROPEU E CONSELHO DA UNIÃO EUROPÉIA, 2006, p. 7).  

O programa de mobilidade Vasco da Gama trata-se de uma mobilidade nacional e 

não internacional. Mesmo assim foi relatada por estudantes, nessa categoria, que aborda as 

formas de divulgação da mobilidade internacional.   

Para participarem do Programa de Mobilidade Internacional tanto na EEAAC quanto 

na ESEnfC os acadêmicos passam pelo processo seletivo onde são avaliadas, dentre outros 

quesitos, as médias gerais das disciplinas cursadas.  

Na ESENFC as bolsas são destinadas somente para o Curso de Graduação em 

Enfermagem por se tratar de uma instituição pública onde só funciona um único curso, logo, o 

quantitativo de acadêmicos de enfermagem que participam é maior. O processo seletivo 

ocorre da seguinte forma: se o estudante estiver no 7° período, é realizado considerando os 

seguintes aspectos: não ter nenhuma disciplina em atraso, a média dos dois primeiros anos, ter 

concluído o segundo ano letivo com apenas duas matrículas, não ter realizado Erasmus no ano 

anterior e dominar a língua do país de destino (ESEnfC, 2008).  

Caso o estudante esteja cursando o 6° semestre à data da candidatura deve ter 

concluído o 1° ano com uma matrícula, é considerada a média do primeiro ano, deve dominar 

o idioma do país de destino e não pode ter nenhuma disciplina em atraso. Os estudantes que 

não conseguirem bolsa e cumprirem os critérios de seleção poderão realizar a mobilidade se 

puderem custear as despesas. Dessa forma o quantitativo de bolsas oferecidas representa uma 

facilidade para o ingresso nos programas de mobilidade internacional (ibid.). 
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4.3.4 Pesquisa, Mestrado e Doutorado 

 

Dos trinta entrevistados na ESEnfC apenas três (10%) participavam ou tinham 

participado de projetos de pesquisa durante a graduação. Os sujeitos da EEAAC 

apresentaram, nesta mesma categoria um total de dezenove (63,3%) acadêmicos envolvidos 

em projetos de pesquisa.  

O desafio da universidade hoje é formar indivíduos capazes de buscar 

conhecimentos e de saber utilizá-los. Ao contrário de outrora, quando o importante 
era dominar o conhecimento, hoje penso que o importante é "dominar o 

desconhecimento", ou seja, estando diante de um problema para o qual ele não tem a 

resposta pronta, o profissional deve saber buscar o conhecimento pertinente e, 

quando não disponível, saber encontrar, ele próprio, as respostas por meio de 

pesquisa. [...] É dentro desta perspectiva que a inserção precoce do aluno de 

graduação em projetos de pesquisa se torna um instrumento valioso para aprimorar 

qualidades desejadas em um profissional de nível superior, bem como para estimular 

e iniciar a formação daqueles mais vocacionados para a pesquisa. Para desenvolver 

um projeto de pesquisa é necessário buscar o conhecimento existente na área, 

formular o problema e o modo de enfrentá-lo, coletar e analisar dados, e tirar 

conclusões. Aprende-se a lidar com o desconhecido e a encontrar novos 

conhecimentos [...] (BEIRÃO, 2014). 

 

 

A história da pesquisa em enfermagem em Portugal nas últimas décadas revela um 

progresso significativo. No final dos anos 60 quando a educação em enfermagem introduz a 

pesquisa, em especial em cursos de pós-graduação em diferentes áreas clínicas. Surge o 

Mestrado em Ciências de Enfermagem, criado pela Universidade Católica Portuguesa em 

1991, teve a duração de 2 anos e foi reiniciado em 2004, quando se iniciou o Doutoramento 

em Enfermagem. O Doutorado em Enfermagem objetiva garantir a educação avançada em 

enfermagem, uma área disciplinar autônoma, com uma determinação epistemológica do seu 

objeto de estudo e intenções, com espaço próprio na criação de conhecimento e prática de 

intervenção especializada (ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA, 2009).  
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5 CONCLUSÃO 

 

A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra evidenciou-se como uma instituição 

que investe em políticas de incentivo a mobilidade internacional e oferece um maior 

quantitativo de bolsas quando comparado a Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. 

Entretanto, é relevante considerar que a inserção da EEAAC no programa de mobilidade 

internacional se dá a partir da Diretoria de Relações Internacionais da UFF, que gerencia a 

mobilidade em todos os 75 cursos de graduação da universidade e que as bolsas oferecidas 

são distribuídas entre os mesmos.  

Já na ESEnfC, o Gabinete de Relações Internacionais pertence a própria escola. A 

ESEnfC é uma instituição pública com um único curso de graduação onde as bolsas são 

destinadas apenas aos estudantes de enfermagem diferentemente do que ocorre na EEAAC.  

Os estudantes entrevistados na EEAAC, quando comparados aos da ESEnfC, 

mostram participar mais frequentemente de projetos de pesquisa no decorrer da graduação em 

enfermagem.  

A maioria dos acadêmicos entrevistados, tanto na EEAAC quanto na ESEnfC, 

acreditam que a mobilidade internacional contribui para a formação do profissional e serve 

para aprimorar diversos aspectos como, por exemplo: o campo cultural, profissional, pessoal, 

o relacionamento com outras pessoas e a visão da enfermagem.  

Diferentes fatores foram expostos, pelos sujeitos da EEAAC e da ESEnfC, como 

motivadores na busca da mobilidade internacional, como: novas culturas, profissão, 

conhecimento e novas experiências. Cerca de 12% dos acadêmicos da EEAAC relataram não 

ter interesse na realização da mobilidade internacional, esse fato pode estar relacionado a 

aspectos financeiros e também ao receio de atrasar a formação. Nas entrevistas com os 

acadêmicos da ESEnfC a crise econômica e os consequentes problemas com o desemprego 

por ela gerados, influenciaram os estudantes a buscarem o intercâmbio vislumbrando novos 

postos de trabalho.  

Essa pesquisa traz diversas informações de grande relevância para os acadêmicos de 

enfermagem interessados na mobilidade, além de enfatizar a importância do intercâmbio 

cultural e acadêmico para a formação do enfermeiro. Através de algumas falas dos 

entrevistados da EEAAC também foi possível trazer sugestões, dos mesmos, para a 

divulgação da mobilidade internacional acadêmica. 

A EEAAC deveria investir mais na divulgação da mobilidade, pois facilitaria o 

conhecimento e acesso aos programas disponíveis, visto a importância dos mesmos para o 
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graduando em enfermagem A ESEnfC demonstrou ter mais meios de divulgação da 

mobilidade para os estudantes, mas, mesmo assim, alguns entrevistados relataram que os 

programas deveriam ser mais divulgados.  

O número reduzido de bolsas e a pouca divulgação se apresentaram, para os 

acadêmicos da EEAAC, como dificuldades para a realização do intercâmbio. Entretanto, em 

uma fala foi exposto que o interesse dos acadêmicos é um diferencial nesse processo. Apesar 

de serem em um número reduzido as bolsas oferecidas facilitam a ida do estudante para o 

exterior, visto o alto custo financeiro da realização do intercâmbio.  

Na ESEnfC, o Programa Erasmus oferece um número considerável de bolsas aos 

estudantes para realizarem o intercâmbio com os países da Europa, mas o programa de 

mobilidade para o Brasil não é tão divulgado quanto o Erasmus e o número de bolsas também 

é reduzido, segundo relatos das entrevistas.  

Como limitação pode-se destacar o número reduzido de conteúdo teórico sobre o 

assunto na área da enfermagem, o que gerou dificuldades para o encontro de literaturas sobre 

o tema abordado, sendo consultadas além da internet, bibliotecas de outros cursos de 

graduação em busca de materiais. 

Dessa forma, os dados desta pesquisa devem ser avaliados considerando as 

peculiaridades de cada instituição e o contexto do país em que se localizam. É consensual que 

a mobilidade internacional acadêmica, na graduação em enfermagem, deve ser incentivada e 

divulgada pelas Escolas, ao máximo, e os benefícios trazidos, devem ser expostos pelas 

instituições.  

Essa divulgação deve ser realizada pela Diretoria de Ralações Nacionais em 

cooperação com a Coordenação de Curso, sendo as palestras com a socialização das 

experiências de valor ímpar nesse processo. Assim, os acadêmicos terão acesso às 

informações e poderão optar, ou não, em concorrerem à mobilidade, cientes dos benefícios 

que a mesma pode promover tanto no âmbito pessoal quando no profissional.  

 

 



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras Citadas 
 

 



70 

6 OBRAS CITADAS 

 

A BÍBLIA sagrada: tradução e linguagem de hoje. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 

1998. 

ACURI, Edna Apparecida Moura; ARAÚJO, Thelma Leite; OLIVEIRA, Maria Amélia de 

Campos. Fatores que influenciaram alunos ingressantes na Escola de Enfermagem da USP, 

em 1981, na escolha da enfermagem como opção profissional. Rev Esc Enferm, USP, v. 17, 

n. 1, p. 5-19, 1983.  

AGÊNCIA NACIONAL PROALV- PROGRAMA DE APRENDIZAGEM AO LONGO DA 

VIDA. Início. Portugal. 2013. Disponível em: <pt-

europa.proalv.pt/public/PortalRender.aspx?PageID=fca3e27e-2ae1-4ddb-b44a-

f32523394236>. Acesso em 10 abr. 2013. 

_______. Erasmus. Agência Nacional PROALV. 2014. Disponível 

em:<http://www.proalv.pt/wordpress/erasmus-2/>. Acesso em: 12 de mai de 2014.  

ALMEIDA, Luciano de. Sistema público de ensino superior português: contributos para a sua 

reforma. Fórum de Gestão do Ensino Superior, 2011. Disponível em: 

<http://www.forumgestaoensinosuperior2011.ul.pt/docs_documentos/15/paineis/06/lda.pdf>. 

Acesso em 11 mar. 2013.  

ALTBACH, Philip G; REISBERG, Liz; RUMBLEY, Laura E. Trends in Global Higher 

Education: Tracking an Academic Revolution. Paris, UNESCO, Conf.402/Inf.6, ED.2009.  

ANDRADE, José Vicente. Turismo: fundamentos e dimensões. 7. ed. São Paulo: Ática, 

2000. 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 

BEIRÃO, Paulo Sérgio Lacerda. A importância da iniciação científica para o aluno da 

graduação. UFMG. 2014. Disponível em: 

<https://www.ufmg.br/boletim/bol1208/pag2.html>. Acesso em 12 abril 2014.  

BENI, Mário Carlos. Análise Estrutural do Turismo. 10. ed. São Paulo: SENAC, 2001.  

BLANCO, Osvaldo et al. La internacionalización de La Educación Superior Cómo el Instituto 

Universitario gestiona esta nueva función estratégica .  

Revista Hospital Italiano de Buenos Aires. v. 32, n. 1, 2012. Disponível em: 

<http://www.hospitalitaliano.org.ar/archivos/noticias_attachs/47/documentos/11746_6_educa

cion%2032-1-12%20OK.pdf>. Acesso em 10 jan. 2013. 

BRANDÃO, Carlos da Fonseca. Estrutura e Funcionamento do Ensino. Avercamp, São 

Paulo, 2004. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/48494675/Estrutura-e-Funcionamento-

http://www.forumgestaoensinosuperior2011.ul.pt/docs_documentos/15/paineis/06/lda.pdf
https://www.ufmg.br/boletim/bol1208/pag2.html
http://www.hospitalitaliano.org.ar/archivos/noticias_attachs/47/documentos/11746_6
http://pt.scribd.com/doc/48494675/Estrutura-e-Funcionamento-do-Ensino-Carlos-da-Fonseca-Brandao


71 

do-Ensino-Carlos-da-Fonseca-Brandao>. Acesso em: 29 jan. 2013. 

BRASIL. Ciência sem Fronteiras. Objetivos. 2013. Disponível em: 

<http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/objetivos>. Acesso em: 10 fev. 2013.  

BRASIL.. Ciência sem Fronteiras. O Programa. 2013. Disponível em: 

<http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/o-programa>. Acesso em: 10 fev. 2013.  

BRASIL. Ministério do Turismo. Segmentação do Turismo: Marcos Conceituais. Brasília: 

Ministério do Turismo, 2006. 

BRASIL. Ministério do Turismo. Turismo de Estudo e Intercâmbio: Orientações Básicas. 

2. ed. Brasília: Ministério do Turismo, 2010. Disponível em: 

<http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publicaçoes/turismo_de

_estudos_e_intercxmbio_versxo_final_impressxo_.pdf>. Acesso em 16 jan. 2013. 

CHERMANN, Luciene de Paula. Cooperação Internacional e Universidade: Uma nova 

cultura no contexto da globalização. São Paulo: EdPUC, 1999. Disponível em: 

<http://www.ead.fea.usp.br/eadonline/grupodepesquisa/publica%C3%A7%C3%B5es/mau

r%C3%ADcio/51.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2013. 

Conferência Mundial sobre Educação Superior +5, Paris, 2003. Educação superior: 

reforma, mudança e internacionalização. Anais. Brasília: UNESCO Brasil, SESU, 2003.  

 

CORRÊA, Adriana Katia et al. Perfil de estudantes ingressantes em licenciatura: Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Rev Esc Enferm USP, São 

Paulo, v.  45, n. 4, p. 936, 2011. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342011000400020>. 

Acesso em: 16 mar. 2014.  

DALMOLIN, Indiara Sartori et al. Intercâmbio acadêmico cultural internacional: uma 

experiência de crescimento pessoal e científico. Rev Bras Enferm, Brasilia, v. 66, n. 3, p. 

442-7, 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reben/v66n3/a21v66n3.pdf>. Acesso 

em 12 de mai de 2014.  

DRIESSNACK, Marta; SOUZA, Valmi M.; MENDES, Isabel Amélia Costa. Revisão dos 

desenhos de pesquisa relevantes para enfermagem: part 2: desenhos de pesquisa qualitativa. 

Rev Latino-am Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 15, n. 4, jul./ago. 2007. Disponível em: 

<www.eerp.usp.br/rlae>. Acesso em 5 fev. 2013. 

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA. Escola, Apresentação. 2013a. 

Disponível em: 

<http://www.esenfc.pt/site/index.php?module=esenfc&target=page&id=11476>. Acesso em: 

3 fev. 2013.  

http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publica�oes/turismo_de_estudos_e_intercxmbio_versxo_final_impressxo_.pdf
http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publica�oes/turismo_de_estudos_e_intercxmbio_versxo_final_impressxo_.pdf
http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publica�oes/turismo_de_estudos_e_intercxmbio_versxo_final_impressxo_.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342011000400020
http://www.esenfc.pt/site/index.php?module=esenfc&target=page&id=11476


72 

______. ESEnfC atinge em 2013 maior número de sempre de estudantes em mobilidade. 

2013b. Disponível em: 

<http://www.esenfc.pt/site/index.php?module=esenfc&target=page&id=11611>. Acesso em: 

13 mar. 2013. 

______. Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida, ERASMUS, Regulamento. 2008. 

Disponível em: 

<http://www.esenfc.pt/site/index.php?module=esenfc&target=page&id=11613>. Acesso em: 

13 mar. 2013.  

______. Relações Nacionais e Internacionais. 2013c. Disponível em: 

<http://www.esenfc.pt/site/index.php?module=esenfc&target=page&id=11611>. Acesso em: 

13 mar. 2013.  

______. Programa Vasco da Gama. 2014a. Disponível em: 

<file:///E:/Documents%20and%20Settings/Thiago/Meus%20documentos/Downloads/Regula

mento_-_Programa_Vasco_da_Gama.pdf>. Acesso em: 12 de mar de 2014.  

______. Semana das Relações exteriores nacionais e internacionais. 2014b. Disponível 

em:< https://www.esenfc.pt/site/?module=esenfc&target=page&id=11612>. Acesso em 20 de 

mai de 2014.  

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA. Programa de Doutoramento em 

Enfermagem da Universidade de Lisboa. 2009. Disponível em: <http://www.ulisboa.pt/wp-

content/uploads/Cursos/Doutoramentos/Doutoramento_Enfermagem.pdf>. Acesso em 12 

maio 2014.  

ESCUDEIRO, Cristina Lavoyer. A representação social da pesquisa para alunos de 

graduação em enfermagem: desenhos e rabiscos na construção do conhecimento. Rio de 

Janeiro, 2002. 306f. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2002. 

FARELO, Mário Sérgio. Os estudantes e mestres portugueses nas escolas de paris durante o 

período medievo (sécs. XII-XV): elementos de história cultural, eclesiástica e económica para 

o seu estudo. Lusitania Sacra, v. 2, p. 13-14, 2001-2002. Disponível em: 

<http://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/4424/1/LS_S2_13-14_MarioSFarelo.pdf>. 

Acesso em: 11 mar. 2013.  

FERREIRA, Jorgenilson. Alunos do interior do AC viajam para Portugal em intercâmbio estudantil. 

G1, ACRE, Atualizado em 28/11/2013 16h26. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2013/11/alunos-do-interior-do-ac-viajam-para-portugal-

em-intercambio-estudantil.html>. Acesso em: 12 de mai de 2014.  

FUMEC. RELAÇÕES INTERNACIONAIS. O Programa de Mobilidade Estudantil da 

Universidade FUMEC. 2014. Disponível: <http://www.fumec.br/a-

fumec/institucional/relacoes-internacionais/intercambio/> . Acesso em: 13 de mar.  

http://www.esenfc.pt/site/index.php?module=esenfc&target=page&id=11611
http://www.esenfc.pt/site/index.php?module=esenfc&target=page&id=11613
http://www.esenfc.pt/site/index.php?module=esenfc&target=page&id=11611
file:///E:\Documents%20and%20Settings\Thiago\Meus%20documentos\Downloads\Regulamento_-_Programa_Vasco_da_Gama.pdf
file:///E:\Documents%20and%20Settings\Thiago\Meus%20documentos\Downloads\Regulamento_-_Programa_Vasco_da_Gama.pdf
file:///E:\Documents%20and%20Settings\Thiago\Meus%20documentos\Downloads\Regulamento_-_Programa_Vasco_da_Gama.pdf
https://www.esenfc.pt/site/?module=esenfc&target=page&id=11612
http://www.ulisboa.pt/wp-content/uploads/Cursos/Doutoramentos/Doutoramento_Enfermagem.pdf
http://www.ulisboa.pt/wp-content/uploads/Cursos/Doutoramentos/Doutoramento_Enfermagem.pdf
http://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/4424/1/LS_S2_13-14_MarioSFarelo.pdf
http://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2013/11/alunos-do-interior-do-ac-viajam-para-portugal-em-intercambio-estudantil.html
http://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2013/11/alunos-do-interior-do-ac-viajam-para-portugal-em-intercambio-estudantil.html


73 

GALVÃO, Cristina Maria; SAWADA, Namie Okino; MENDES, Isabel Amélia Costa. A 

busca das melhores evidências. Rev Esc Enferm USP, São Paulo, v. 37, n. 4, p. 43-50, 2003. 

GRUPO COIMBRA. Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI) CAPES/ 

Universidade de Coimbra. Brasil, 2013. Disponível em: 

<http://www.grupocoimbra.org.br/coimbra/index.php?option=com_content&view=article&id

=52%3Aprograma-de-licenciaturas-internacionais-pli-capesuniversidade-de 

coimbra&catid=35%3Apagina-inicial&Itemid=88&lang=br>. Acesso em: 3 fev. 2013. 

HORTA, Ana Lúcia de Moraes; BONILHA, Ana Lúcia de Lourenzi; RIBEIRO, Moneda 

Oliveira.  Características e aspirações do atual graduando de enfermagem: comparação entre 

duas instituições de ensino. Revista Esc Enferm USP, v. 22, n. 3, p. 323-37, 1988.  

KNIGHT, Jane; WIT, Hans de. Internationalization of higher education in Asia Pacific 

Countries. Amsterdam: EAIE, 1997. 

KOKKO, Raija. Future nurses cultural competencies: what are their learning experiences 

during exchange and studies abroad? A systematic literature review. Journal of Nursing 

Management, v. 19, p. 673–682, 2011. 

LACERDA, Lívia.  Bagagem cultural que fortalece o currículo. Folha Dirigida, RJ, Última 

Atualização - 13/03/2014, Educação. Disponível em: < 

http://www.folhadirigida.com.br/fd/Satellite/educacao/entrevistas/Bagagem-cultural-que-

fortalece-o-curriculo-2000069476215-1400002102372>. Acesso em: 12 de mai de 2014.  

LEAL, Cinthia de Oliveira Santos; CRUZ, Kátia Maria da. Programa de Mobilidade 

Estudantil Internacional: uma reflexão sobre experiências de estudantes do Curso de 

Pedagogia da UFPE. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNANBUCO. 2012. Disponível 

em: 

<http://www.ufpe.br/ce/images/Graduacao_pedagogia/pdf/2012.1/programa%20de%20mobili

dade%20estudantil%20internacional.pdf>. Acesso em: 10 de mar de 2014. 

LIMA, Dalmo Valério Machado. Desenhos de pesquisa: uma contribuição ao autor. Braz. j. 

nurs [online], Niterói, v. 10, n. 2, ago. 2011. 

LUNA, José M. F. de. Internacionalização universitária. Monografia (Especialização em 

Administração Universitária) – Universidade Católica de Goiás – ULG/ OUI – CRUB, 2000. 

MARTINS, Ivanda; SOARES, Maria Lúcia; NASCIMENTO, Roseane. Estrutura e 

Funcionamento da Educação. Universidade Federal de Pernambuco. 2009. Disponível 

em:<http://pt.scribd.com/doc/27483618/Estrutura-e-Funcionamento-da-Educacao-volume-1-

2-3e4>. Acesso em: 28 jan. 2013. 

MICHELON, Dorildes. A motivação na aprendizagem da língua inglesa. Revista 

Lingua&Literatura, v. 5, n. 8 e 9, 2003. Disponível em: 

<http://revistas.fw.uri.br/index.php/index/search/results>. Acesso em: 14 de mar de 2014. 

http://www.grupocoimbra.org.br/coimbra/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3Aprograma-de-licenciaturas-internacionais-pli-capesuniversidade-de-coimbra&catid=35%3Apagina-inicial&Itemid=88&lang=br
http://www.grupocoimbra.org.br/coimbra/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3Aprograma-de-licenciaturas-internacionais-pli-capesuniversidade-de-coimbra&catid=35%3Apagina-inicial&Itemid=88&lang=br
http://www.grupocoimbra.org.br/coimbra/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3Aprograma-de-licenciaturas-internacionais-pli-capesuniversidade-de-coimbra&catid=35%3Apagina-inicial&Itemid=88&lang=br
http://www.grupocoimbra.org.br/coimbra/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3Aprograma-de-licenciaturas-internacionais-pli-capesuniversidade-de%20coimbra&catid=35%3Apagina-inicial&Itemid=88&lang=br
http://www.grupocoimbra.org.br/coimbra/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3Aprograma-de-licenciaturas-internacionais-pli-capesuniversidade-de%20coimbra&catid=35%3Apagina-inicial&Itemid=88&lang=br
http://www.grupocoimbra.org.br/coimbra/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3Aprograma-de-licenciaturas-internacionais-pli-capesuniversidade-de%20coimbra&catid=35%3Apagina-inicial&Itemid=88&lang=br
http://www.folhadirigida.com.br/fd/Satellite/educacao/entrevistas/Bagagem-cultural-que-fortalece-o-curriculo-2000069476215-1400002102372
http://www.folhadirigida.com.br/fd/Satellite/educacao/entrevistas/Bagagem-cultural-que-fortalece-o-curriculo-2000069476215-1400002102372
http://www.ufpe.br/ce/images/Graduacao_pedagogia/pdf/2012.1/programa%20de%20mobilidade%20estudantil%20internacional.pdf
http://www.ufpe.br/ce/images/Graduacao_pedagogia/pdf/2012.1/programa%20de%20mobilidade%20estudantil%20internacional.pdf
http://www.ufpe.br/ce/images/Graduacao_pedagogia/pdf/2012.1/programa%20de%20mobilidade%20estudantil%20internacional.pdf
http://pt.scribd.com/doc/27483618/Estrutura-e-Funcionamento-da-Educacao-volume-1-2-3e4
http://pt.scribd.com/doc/27483618/Estrutura-e-Funcionamento-da-Educacao-volume-1-2-3e4
http://revistas.fw.uri.br/index.php/index/search/results


74 

MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND HEALTH. ACT ON THE STATUS AND 

RIGHTS OF PATIENTS. N.B. Unofficial translation. Legally valid only in Finnish and 

Swedish, Finland. No. 785/1992 . Disponível em: 

<http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1992/en19920785.pdf>. Acesso realizado em 28 de 

ago. 2013. 

MYHRE, K. Exchange students crossing language boundaries in clinical nursing practice. 

International Nursing Review, v. 58, p. 428–433, 2011. Disponível em: < 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1466-7657.2011.00904.x/pdf>. Acesso em: 28 

de jan. de 2013. 

NUNES, Flávio. A mobilidade académica de estudantes e a inserção profissional: o caso dos 

licenciados em Geografia e Planeamento. XII Colóquio Ibérico de Geografia. 2010. 

Disponível em: <http://web.letras.up.pt/xiicig/resumos/216.pdf>. Acesso em: 01 de fev de 

2014.  

NUNES, Rui Afonso Costa. História da Educação na Idade Média. São Paulo: EPU/ 

Edusp, 1979.  

OLIVEIRA, Mariana Gonçalves de; PAGLIUCA, Lorita Marlena Freitag. Programa de 

mobilidade acadêmica internacional em enfermagem: Relato de Experiência. Rev Gaúcha 

Enfermagem, Porto Alegre (RS), v. 33, n. 1, p. 195-8, 2012. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rgenf/v33n1/a26v33n1.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2013. 

OLIVEIRA, Thiago Magueta de. Desemprego e população qualificada. Faculdade de 

Economia da Universidade de Coimbra. 2014. Disponível em:< 

http://www4.fe.uc.pt/fontes/trabalhos/2013010.pdf>. Acesso em: 14 de mai de 2014. 

PARLAMENTO EUROPEU E CONSELHO DA UNIÃO EUROPÉIA. Decisão 

2006/1720/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de Novembro de 2006 que 

estabelece um programa de acção no domínio da aprendizagem ao longo da vida. União 

Européia. Jornal Oficial da União Européia. 2006. Disponível em: 

<file:///E:/Documents%20and%20Settings/Thiago/Meus%20documentos/Downloads/DECIS

%C3%83O%202006_1720_CE.pdf>. Acesso em: 25 fev 2013. 

PINILLOS, José Luis. Principios de psicología. Madrid: Alianza Universidad, 1975. VAN 

EK, J. Comprehension as negotiation of meaning. Amsterdam: Goethe- Institut.1984.  

PIMENTE, Vera; MOTA, Dálete Delalibera Corrêa de Faria; KIMURA, Miako. Reflexões 

sobre o preparo para a docência na pós-graduação em enfermagem. Rev Esc Enferm USP, v. 

41, n. 1, p. 161-4, 2007. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v41n1/v41n1a21.pdf>. Acesso em: 14 de mai de 2014.  

SANFELICE, José Luís; SAVIANE, Dermeval; LOMBARDI, José Claudinei. História da 

Educação: Perspectivas para um Intercâmbio Internacional. Campinas/SP, Autores 

Associados, 1999.  

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1992/en19920785.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1466-7657.2011.00904.x/pdf


75 

SANTOS, Janielly. Crise faz jovens portugueses migrarem para o campo. 2013. 

Disponível em:< http://www.agron.com.br/publicacoes/mundo-agron/cultura-e-

variedades/2013/07/22/035100/crise-faz-jovens-portugueses-migrarem-para-o-campo.html>. 

Acesso em: 13 de mai de 2014.    

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL DE PORTUGAL. 2. Breve evolução histórica do 

sistema educativo. 2003. Ministério da Educação de Portugal y Organización de Estados 

Iberoamericanos. Disponível em: <http://www.oei.es/quipu/portugal/>. Acesso em: 10 mar. 

2013.  

SORDI, Maria Regina Lemes de; BAGNATO, Maria Helena Salgado. Subsídios para uma 

formação profissional crítico-reflexiva na área de saúde: o desafio da virada do século. 

Rev. latino-am. Enferm., Ribeirão Preto, v. 6, n. 2, p. 83-88, 1998. Disponível em:< 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-11691998000200012&script=sci_arttext>. 

Acesso em 13 de mai de 2014.  

SOUTO, Álvaro José de; REINERT, José Nilson. Cooperação internacional 

interuniversitária: o caso da UFSC. Anais do IV Colóquio de Gestão Universitária na 

América do Sul, 2004. 

SOUZA, Kleyde Ventura de. Intercâmbio Educacional Internacional na Modalidade 

doutorado sanduíche em enfermagem: Relato de experiência. Esc Anna Nery Rev Enferm, 

Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, p. 358 -363, 2008.  

SOUZA, Nadia Aparecida de. Avaliação de competências: o aperfeiçoamento profissional na 

área da enfermagem. Estudos em avaliação educacional, v. 16, n. 32, 2005. Disponível em: 

< http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/eae/arquivos/1241/1241.pdf>. Acesso em 4 de 

mar de 2014.  

SOUZA, Valmi, D.; DRIESSNACK, Martha; MENDES, Isabel Amélia Costa. Revisão dos 

desenhos de pesquisa relevantes para enfermagem. Parte 1: desenhos de pesquisa quantitativa 

Rev Latino-am Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 15, n. 3, mai./jun. 2007. Disponível em: 

<www.eerp.usp.br/rlae>. Acesso em: 5 fev 2013. 

SPÍNDOLA, Thelma; MARTINS, Elizabeth Rose da Costa; FRANCISCO, Márcio Tadeu 

Ribeiro. Enfermagem como opção: perfil de graduandos de duas instituições de ensino. Rev 

Bras Enferm, Brasília, v. 61, n. 2, p. 164-9, 2008. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/reben/v61n2/a04v61n2.pdf>. Acesso em: 16 mar de 2014.  

TORGAL, Luís Reis. História das universidades. Centro de Estudos Interdisciplinares do 

Século XX da Universidade de Coimbra (CEIS20), 2011. Disponível em: 

<http://universidades.universia.pt/universidades-pais/historia-universidades/>. Acesso em: 10 

mar. 2013.   

UNIVERSIDADE DE COIMBRA. O Processo de Bolonha. 2009. Disponível em: 

<http://www.uc.pt/ge3s/pasta_guia_ge3s/proc_bolonha>. Acesso em: 11 mar. 2013.  

http://www.agron.com.br/publicacoes/mundo-agron/cultura-e-variedades/2013/07/22/035100/crise-faz-jovens-portugueses-migrarem-para-o-campo.html
http://www.agron.com.br/publicacoes/mundo-agron/cultura-e-variedades/2013/07/22/035100/crise-faz-jovens-portugueses-migrarem-para-o-campo.html
http://www.oei.es/quipu/portugal/
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-11691998000200012&script=sci_arttext
http://www.eerp.usp.br/rlae
http://universidades.universia.pt/universidades-pais/historia-universidades/
http://www.uc.pt/ge3s/pasta_guia_ge3s/proc_bolonha


76 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Diretoria de Relações Internacionais. Edital – 

N° 09/2013 – DRI. Disponível em: <http://www.aai.uff.br/sites/default/files/edital09-

2012_ret1.pdf>. Acesso em: 16 jan. 2013. 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Diretoria de Relações Internacionais. Edital – 

N° 09/2013 – DRI. Disponível em: <http://www.aai.uff.br/sites/default/files/edital07-

2012_0.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2013. 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Diretoria de Relações Internacionais. 

Oportunidades. 2012. Disponível em: <http://www.aai.uff.br/oportunidades>. Acesso em: 29 

jan. 2013. 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Diretoria de Relações Internacionais. Edital – 

N° 05/2011 – DRI. Disponível em: <http://www.aai.uff.br/edital-052011-aai-bolsas-formula-

santander>. Acesso em: 02 fev. 2013. 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Diretoria de Relações Internacionais. Edital – 

N° 04/2011 – DRI. 2011. Disponível em: <http://www.aai.uff.br/edital-042011-aai-bolsas-

luso-brasileiras-santander>. Acesso em: 02 fev. 2013. 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Diretoria de Relações Internacionais. Edital – 

N° 03/2011 – DRI. 2011. Disponível em: <http://www.aai.uff.br/edital-032011-aai-bolsas-

ibero-americanas-santander>. Acesso em: 02 fev. 2013. 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Diretoria de Relações Internacionais. Edital – 

N° 02/2011 - AAI. 2011. Disponível em: <http://www.aai.uff.br/programa-de-bolsas-top-

china-santander-uff-2011>. Acesso em: 02 fev. 2013. 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Diretoria de Relações Internacionais. 

Oportunidades. 2011. Disponível em: <http://www.aai.br/bolsas-de-estudo-do-governo-

australiano>. Acesso em: 3 fev. 2013. 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Diretoria de Relações Internacionais. 

Oportunidades. 2011. Disponível em: <http://www.aai.uff.br/cursos-de-verao-na-

universidade-de-tubingen>. Acesso em: 3 fev. 2013. 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Diretoria de Relações Internacionais. 

Oportunidades. 2011. Disponível em: <http://www.aai.uff.br/programa-de-bolsas-daad-para-

curso-de-inverno-de-alemao-avancado>. Acesso em: 3 fev. 2013. 

UNIVERISADE FEDERAL FLUMINENSE. Diretoria de Relações Internacionais. 

Programa de Bolsas Botín para o Fortalecimento da Função Pública na América Latina. 

2011. Disponível em: <http://www.aai.uff.br/programa-de-bolsas-botin-para-o-

fortalecimento-da-funcao-publica-na-america-latina-0>. Acesso realizado em 3 fev. 2013. 

http://www.aai.uff.br/cursos-de-verao-na-universidade-de-tubingen
http://www.aai.uff.br/cursos-de-verao-na-universidade-de-tubingen


77 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Curso de Graduação em Enfermagem e 

Licenciatura. 2013. Disponível em: <http://www.proac.uff.br/enfermagem/content/curso-de-

graduacao-em-enfermagem-e-licenciatura>. Acesso em: 3 fev. 2013.  

VILELAS, José Manuel da Silva; JANEIRO, Sandra Isabel Dias. Transculturalidade: o 

enfermeiro com competência cultural. Rev. Min. Enferm, v. 16, n. 1, p. 120-127, 2012. 

Disponível 

em:<file:///E:/Documents%20and%20Settings/Thiago/Meus%20documentos/Downloads/v16

n1a17.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2014. 

ZICMAN, Renée. Intercâmbio internacional: uma formação diferenciada. Rede 

Internacional, São Paulo, 1997. 

ZIGLIO, Luciana; COMEGNA, Maria Ângela. A cultura e o processo de globalização. 

Revista Eletrônica de Geografia, São Paulo, v. 3, n. 2, 2005. Disponível em: 

<http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/estgeo/article/view/229>. Acesso 

em: 11 jan. 2013. 

 

 

http://www.proac.uff.br/enfermagem/content/curso-de-graduacao-em-enfermagem-e-licenciatura
http://www.proac.uff.br/enfermagem/content/curso-de-graduacao-em-enfermagem-e-licenciatura
http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/estgeo/article/view/229


78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice e Anexos 
 

   



79 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE PERGUNTAS 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA LEVANTAR A MOTIVAÇÃO DOS 

ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM EM REALIZAR O INTERCÂMBIO 

 

- Participa de algum projeto de Pesquisa na Universidade? 

- Pretende Realizar Mestrado e Doutorado? 

- Conhece os programas de Mobilidade Internacional de sua Universidade?? 

- Esses programas de mobilidade são divulgados dentro da universidade? 

- O que te estimula a buscar o Intercâmbio? 

- Quais contribuições,  acredita, que o intercâmbio pode agregar a sua formação? 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 

TERMO DE CONSENTMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

BRASIL E PORTUGAL: A GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE 

MOBILIDADE INTERNACIONAL 

Pesquisadores responsáveis: Profª Drª Cristina Lavoyer Escudeiro (orientadora) e Bruna Silva 

Leite (Acadêmica de Enfermagem) 

Instituição: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa EEAAC/UFF 

Telefones para contato: (21) 996261201 - (21) 969578928 - (21) 37412995 

Nome do voluntário: __________________________________________________________ 

Idade em anos: ___________    RG: ________________________________ 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “BRASIL E 

PORTUGAL: A GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE 

MOBILIDADE INTERNACIONAL”, de responsabilidade dos pesquisadores Profª Drª 

Cristina Lavoyer Escudeiro (orientadora) e Bruna Silva Leite (Acadêmica de Enfermagem).  

Pretendemos com esse estudo: 

Conhecer a inserção do curso de Graduação em enfermagem da Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa - EEAAC/UFF e da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra- 

ESEnfC/Portugal no Programa de Mobilidade Internacional; Descrever a inserção do curso de 

enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa- EEAAC/UFF e da Escola 

Superior de Enfermagem de Coimbra- ESEnfC/Portugal no Programa de Mobilidade 

Internacional; Analisar a motivação dos acadêmicos de enfermagem da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa- EEAAC/UFF e da Escola Superior de Enfermagem de 

Coimbra- ESEnfC/ Portugal em participar do Programa de Mobilidade Internacional; 

Comparar as Facilidades/Dificuldades para os acadêmicos de enfermagem da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa- EEAAC/UFF e da Escola Superior de Enfermagem de 

Coimbra- ESEnfC/Portugal participarem do Programa de Mobilidade Internacional. Para isso 

os voluntários deverão preencher o questionário anexado a este TCLE, e participar de uma 

entrevista que será realizada pela pesquisadora. A mesma será gravada e depois transcrita para 

análise posterior. Riscos: A realização da pesquisa não propõe exposição a riscos físicos, 

psicológicos, econômicos ou sociais aos sujeitos envolvidos na medida em que adotará todos 

os princípios necessários para preservação da integridade dos mesmos. Qualquer dúvida 

acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa ou 

com o tratamento individual o voluntário poderá em contato pelos telefones disponíveis neste 

mesmo termo. A participação é voluntária e que este consentimento poderá ser retirado a 

qualquer tempo. São garantidas a confidencialidade das informações geradas e a privacidade 

dos sujeitos da pesquisa. 

Eu, ______________________________________, RG nº_____________________, declaro 

ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima 

descrito. 
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ANEXO B – PERFIL SÓCIO DEMOGRÁFICO DOS SUJEITOS 

 

PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

 

Nome:________________________________________________________________ 

Idade:_________________                         Sexo: (   ) M         (    ) F 

Casado (a) (   )   ......................   Solteiro (a) (   ) ............................  União estável (   .) 

Filhos: (    ) Não ....................... (   ) Sim ......................... Quantos: ________________ 

 

Onde Mora: ____________________________________________________________ 

Universidade que estuda: EEAAC (   ) ESEnfC (   ) 

Trabalha: (   )Não        (   )Sim 

Se sim, Local de Trabalho: ________________________________________________ 

Horário de Trabalho:______________     Tempo de Serviço na Instituição:_________  

Tempo de Serviço total:___________________________________________________ 

Possui familiares em outro país: (   )Não      (   ) Sim 

Se sim, em qual país? ________________________ 

 

 

Observações: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

 


