
                                   GCUB 

 
 

 

PROJETO PILOTO DA UNEB  - CAMINOS 

 

INTRODUÇÃO  

 

A inserção da universidade brasileira no cenário internacional extrapola a sua pauta de 

compromissos e exige um trabalho contínuo para superar os desafios que lhes são imposto. 

Estas têm que contribuir para a implementação de políticas públicas de educação e de 

desenvolvimento humano, científico e tecnológico, através da oferta e do compromisso com 

a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, a inovação tecnológica e a interação 

social, com abrangência nacional e internacional. 

Neste sentido, a Universidade do Estado da Bahia - UNEB se insere nas pautas 

internacionais a partir do seu credenciamento como uma Universidade Pública, Inclusiva, 

Popular, comprometida com as mudanças sociais buscando desenvolver projetos e ações 

junto à comunidade acadêmica interna e externa, tendo uma visão transformadora a partir 

do tripé ensino, pesquisa e extensão.  

De natureza multicampi e multirregional, a UNEB é uma Autarquia pública e gratuita, 

vinculada à Secretaria de Educação do Estado da Bahia, é uma das maiores universidades 

multicampi do Brasil, com seus 31 Departamentos de Ensino Superior, Pesquisa e 

Extensão, instalada em 24 municípios da Bahia. Além das atividades acadêmicas voltadas 

para o ensino, a pesquisa e a extensão, tem tido um significativo crescimento nos 

programas de pós-Graduação nas diferentes áreas do conhecimento. 

A Internacionalização na UNEB é acadêmica - portanto, todas as ações de mobilidade e 

intercâmbio se pautam no princípio do ensino, da pesquisa e da extensão, o que orienta os 

intercambistas (estudantes , professores, pesquisadores e técnicos ) a programar a sua 

atividade internacional dentro de um destes pilares, de forma que, ao seu retorno este possa 

aproveitar os estudos e ou disciplinas cursadas enquanto esteve nesta atividade. 

A UNEB se insere no projeto CAMINOS no final de 2015, tendo por mediação o Grupo 

Coimbra de Universidades Brasileiras – GCUB.  Deste então, os representantes de algumas 

universidades e associações se reuniram em vários países com a finalidade de pesquisar e 
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organizar instrumentos que servissem de base para fortalecer, colaborar com os processos 

de internacionalização das Instituições de Educação Superior da América Latina. Como 

resultado, os grupos de trabalho elaboraram um Guia para a gestão da mobilidade 

acadêmica.   

O CAMINOS é um projeto mediado pelo Observatório da União Européia - Relações Latino-

Americanas (OBREAL) e tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do espaço da 

Educação Superior latino-americano através da capacitação de universidades, associações 

de universidades e redes para realizar e promover a mobilidade de estudantes e de pessoal 

dentro do referido continente, visando também a integração regional e o fortalecimento da 

internacionalização nas Instituições de Ensino Superior. 

A partir do trabalho realizado pelos grupos focais, pretende desenvolver e promover um 

modelo de mobilidade articulando o Guia para as universidades, associações e redes de 

gestão, com foco nos princípios do Guia e vinculando programas bi e multilaterais de 

mobilidade de estudantes e funcionários das IES na América do Sul. 

Tendo em vista os objetivos da OBREAL, bem como o resultado das atividades dos grupos 

focais, dos quais elencou uma serie de princípios e instrumentos para o desenvolvimento de 

ações nas universidades com os encaminhamentos para a elaboração da terceira fase do 

CAMINOS, a UNEB apresenta, através do seu Lear as seguintes Propostas de Projeto 

Piloto: (i) Curso de Gestão da Mobilidade Acadêmica Científica; (ii) Host Family UNEB; (iii) 

Seminário Conhecendo a América Latina, Desenvolvendo Competências Interculturais; 

especificados abaixo: 
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PROJETO PILOTO 1 – 

      CURSO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO DA MOBILIDADE ACADÊMICA, CIENTÍFICA E  

CULTURAL 

 

Este curso apresenta uma proposta de formação em serviço para o staff da(s) 

universidade(s)  (coordenadores, secretários de colegiado, secretários acadêmicos, staff das 

pró-reitorias acadêmicas, e interessados) .  

O curso se justifica por preparar pessoas para conduzir as ações de intercâmbio e de 

mobilidade acadêmica internacional, por se constituir como uma possibilidade de formação e 

contribuição para qualificação das IES no sentido de prestar um serviço de excelência para 

os intercambistas, bem como, apoiar e contribuir com o fortalecimento da 

internacionalização das instituições parceiras, corroborando para aprendizagem colaborativa 

e difusão do conhecimento. 

A celeridade dos meios de comunicação, as tecnologias, as buscas por fomentos e apoios 

aproximam a comunidade acadêmica cada vez mais, encurtando-se a distância, 

dinamizando assim o intercâmbio e polarizando uma série de saberes, técnicas e 

conhecimento. Nesse aspecto, o projeto piloto contribuirá para unificar as informações e 

procedimentos, possibilitando segurança e confiabilidade para os atores envolvidos: 

intercambistas, staffs e instituições parceiras. 

 

Objetivos:  

Geral: Contribuir para a qualificação do processo de internacionalização da UNEB e IES 

envolvidas, através do curso de formação em gestão da mobilidade Acadêmica, Científica e 

Cultural, visando um melhor atendimento para os intercambistas e às IES envolvidas, na 

perspectiva intercultural. 

Específicos:  

- Preparar o staff da UNEB (e IES ) para fazer a gestão da mobilidade acadêmica visando 

consolidar uma prática eficiente e eficaz no atendimento e diálogo com o intercambistas e as 

respectivas instituições;  

- Compreender o processo de intercâmbio e de mobilidade e os trâmites, unificando os 

procedimentos e proporcionando maior organização e segurança na vida acadêmica do 

intercambista.  

Resultado esperado: 

- Coordenadores, secretários, analistas e técnicos com formação em gestão da mobilidade 

internacional e aptos para receber e atuar com o intercambistas latino-americano; 

- Uniformização dos procedimentos; 
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- Expertise em intercâmbio;  

- Fortalecimento e maior organização  institucional 

Público: 

Coordenadores, secretários, analistas e técnicos da UNEB e ou das UEBAS. 

Carga horária do curso:  

40 horas on line ou 20 presencial.  

Inicio:  no período entre maio a 30 de junho de 2019 

Conteúdo:  

Sugestão de conteúdo objetivos c.h 

1. Internacionalização:  conceitos e 
processos 

Conhecer conceitos e noções básicas 
sobre os processos de 
internacionalização; 

8 

2. Intercâmbios e mobilidades: 
Aspectos legais e normativos 

Identificar os instrumentos normativos 
para intercâmbios da sua IES e outros; 

4 

3. Procedimentos para a mobilidade Compreender os procedimentos 
internos e do CAMINOS para a 
mobilidade; 

4 

4. Estudos dos instrumentos e 
orientações do CAMINOS 

Analisar os instrumentos e orientações 
propostas pelo CAMINOS, destacando 
a importância para a sua atuação e 
instituição. 

4 

5. Interculturalidade e mobilidade: 
aspectos biopsicossociais e 
culturais dos intercambistas. 

 

Compreender os conceitos de 
Interculturalidade e suas imbricações 
com os processos de mobilidade;   
 
Ampliar a competência intercultural 
mediante o conhecimento do “Outro”; 

8 

6. Logística e Hospitalidade: 
Recepção, envolvimento, troca, 
diálogos, segurança, 
informações. 

Destacar os princípios necessários 
para o sucesso da mobilidade na 
instituição: 

4 

Avaliação  
Elaborar uma proposta (uma lauda) 
com  o item 4, para receber o 
intercambista. 

8 

Carga horária total: 40 
 

 40 

 

Certificação : 

Serin/Uneb  
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PROJETO PILOTO 02 

             HOST FAMILY UNEB 

 

INTRODUÇÃO 

A Universidade do Estado da Bahia é uma instituição  pública, gratuita, inclusiva e popular.  

Tem vários cursos de graduação e pós-graduação, está implantada em 24 municípios do 

Estado e atende à diversidade no âmbito do ecossistema natural,  humano e ambiental. 

Essas características, somadas à  qualificação dos docentes e à hospitalidade  do povo 

baiano, constituem uma grande oportunidade para  superar alguns aspectos limitadores de 

um dos processos da internacionalização: a mobilidade out. 

Os processos de intercâmbio internacional têm sido afetados pelas crises em vários países. 

Embora o Brasil seja um atrativo, principalmente pela gratuidade nas universidades públicas 

e pela qualidade, a mobilidade out ainda é uma ação receosa por parte dos estudantes 

estrangeiros por causa da acomodação e da segurança.  

 As acomodações que Uneb dispõe de para os seus estudantes, professores e os técnicos 

são sempre concorridas.  Nesse sentido, o projeto piloto Host Family UNEB se configura 

como uma inovação e alternativa para solucionar a questão da hospedagem dos 

intercambistas, no âmbito da reciprocidade, principalmente dos estudantes de graduação, 

pós-graduação e dos docentes técnicos das IES da América Latina. 

E uma proposta interessante porque, o/a intercambista poderá vivenciar a universidade em 

outras cidades além de Salvador, haja vista os campi da UNEB em 24 municípios do 

Estado. 

O que é o  HOST FAMILY UNEB 

O projeto Host Family UNEB consiste numa plataforma de pessoas da comunidade da 

UNEB, notadamente professores, técnicos e estudantes, interessadas e habilitadas em 

hospedar estudantes estrangeiros, principalmente os da América Latina. É uma alternativa 

para hospedar os intercambistas em mobilidade do projeto CAMINOS diante da limitação de 

acomodação que a UNEB apresenta atualmente, bem como da crise que a comunidade 

acadêmica enfrenta com os altos custos de hospedagem. 
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Será realizada uma campanha para a comunidade interna da UNEB, com orientações para 

se tornar e se cadastrar como anfitrião. Este precisará declarar as condições da 

hospedagem, o melhor período para o receptivo; se a hospedagem será gratuita ou se 

haverá alguma taxa a ser paga pelo intercambista. Preferências de gênero, idade, cor, país. 

Deverá também disponibilizar informações do imóvel, da acomodação, inclusive com 

fotografias, podendo esta ficar somente sob o conhecimento da equipe de mobilidade. 

O/A anfitrião /anfitriã, poderá ser certificado como um colaborador/a da internacionalização. 

Caberá à equipe da Serint ou da mobilidade criar as normas e regras para cada categoria  

dos  atores envolvidos – hóspede e anfitrião. 

Objetivos:  

Geral: Criar alternativa de acomodação para atender ao Projeto CAMINOS, no 

fortalecimento e efetividade da mobilidade acadêmica, atraindo intercambistas da América 

Latina e de outros lugares. 

Específicos: 

- Elaborar o cadastro e ou banco de acomodações para os intercambistas da América 

Latina, prioritariamente, envolvendo a comunidade da UNEB. 

- Mobilizar a comunidade da UNEB para se tornar um anfitrião global ( global, por que ele 

poderá receber estudantes brasileiros também); 

- Divulgar e certificar o/a anfitrião/anfitriã reconhecendo a sua importância no processo de 

internacionalização e de formação de competências interculturais. 

Metodologia: 

Este projeto Piloto envolverá as seguintes fases: 

1 – Apresentação da proposta á gestão da internacionalização da UNEB e à coordenação 

do Caminos; 

2 – Elaboração do formulário e contato com alguns professores, técnicos, estudantes e 

colaboradores 

3 – Divulgação no site e nos Departamentos; 
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4 – Após a devolutiva das inscrições, formatação do Cadastro iniciar a inclusão na 

plataforma Host Family Uneb, com um número de 10 hospedagens 

5 -  Elaboração da plataforma apresentação para a coordenação do CAMINOS e para as 

IES da América Latina; 

6 – Formação de receptivo para check in e check out, orientar e encaminhar o intercambista 

à acomodação, avaliar a estadia e encaminhar os resultados para a SERINT / coord. 

Mobilidade.  

Equipe de receptivo: estudantes dos Cursos de Turismo e de Relações Públicas mais um 

professor e membro da SERINT. 

7 – Elaboração do termo de compromisso para os anfitriões selecionados 

8 – Elaboração do termo de compromisso para os intercambistas 

9 - A plataforma com os cadastros serão disponibilizados para o CAMINOS e as IES 

parceiras da Uneb 

Público envolvido: 

- Anfitriãs: professores ativos e aposentados,  

                 Analistas e técnicos da universidade ativos e aposentados; 

                 Colaboradores 

                 Estudantes  

- Hóspedes: 

             Professores  

   Pesquisadores 

     Técnicos e colaboradores das instituições parceiras 

   Estudantes de graduação e de pós-graduação 

 

Tipo de acomodação que será disponibilizado para o projeto: 

 

-  Apartamento completo mobilidado ___ semi mobilidado____ não mobiliado____ 



                                   GCUB 

 
 

- Casa completa 

- Quarto simples individual com banheiro e sanitário coletivo_____   privativo____ 

- Quarto com acompanhante com  banheiro e sanitário coletivo____  privativo____ 

- Quarto com uso dos cômodos de circulação coletiva à disposição ( sala, cozinha, Tv) 

- Outras opções: 

-Uso da cozinha  sim_______  não______ 

-Lavanderia   sim não______ não_______ 

Alimentação: 

- Hospedagem sem alimentação 

-Hospedagem somente com o café da manhã____ almoço_____ jantar 

-Condições de acomodação 

- Totalmente gratuita 

- gratuita parcialmente - a depender da quantidade de dias e uso  da casa 

- Cobrança de uma taxa colaborativa (a critério do anfitrião, dentro dos parâmetros de 

hostel) 

- Cobrança de taxa para alimentação  

Roupa cama e banho 

REGIMENTO DA HOST FAMILY UNEB 

Alguns tópicos: 

Caberá a Universidade do Estado da Bahia  disponibilizar a plataforma para os parceiros, 

Avaliar a sua eficácia, a satisfação dos intercambistas e dos anfitriões ; aprovar e apoiar  a 

prática pedagógica dos  receptivos com base nas orientações dos respectivos professores; 

Aprovar  ou não o cadastro da comunidade interna; 

A UNEB nem os Departamentos, seus diretores e ou coordenadores, não se 

responsabilizam pelos acertos feitos entre hóspede e anfitriões(exemplo: taxas, 

contribuições, pagamentos);  não se responsabiliza pelo translado aéreo e terrestre; 

Dos anfitriões  

Dos hóspedes  
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PROJETO PILOTO  03 –   

SEMINÁRIO CONHECENDO A AMÉRICA LATINA, DESENVOLVENDO 

COMPETÊNCIAS INTERCULTURAIS 

 

O Seminário Conhecendo a América Latina, desenvolvendo Competências Interculturais 

constitui uma ação de Internacionalização em Casa como projeto piloto do Projeto 

CAMINOS e tem como objetivo difundir aspectos sócios históricos e culturais dos países 

que compõem a América Latina, com a finalidade de ampliar o conhecimento da 

comunidade universitária, principalmente os interessados em intercâmbio, sobre esse bloco,  

colaborando para a formação de competência intercultural. 

Este Projeto Piloto se justifica pela importância de aproximar os países vizinhos, a partir da 

difusão do conhecimento expressa nas diferentes abordagens, bem como por compartilhar 

informações que favoreçam a ampliação do conhecimento sobre as diferentes culturas que 

compõem a América Latina, possibilitando o intercâmbio entre os baianos e os demais 

latino-americanos. 

É um evento importante porque propicia a troca de experiência entre pessoas, professores e 

estudantes destes países, encorajando e munindo de informações os interessados nos 

intercâmbios. E é uma oportunidade para os grupos de pesquisa sobre o tema se 

comunicarem e também criarem estratégias de mobilidade e interação entre os países. 

Objetivos específicos:  

 Disseminar aspectos geográficos, históricos, culturais e sociais sobre os Países da 

América Latina que colaborem para a ampliação de intercâmbios entre a 

comunidade da UNEB e das universidades desses países;  

 Compartilhar conhecimentos sobre a América Latina que possibilite e encoraje a 

comunidade unebiana a investir na mobilidade acadêmica entre os países vizinhos; 

Resultado esperado 

- Publicação das exposições e das informações; 

- Elaboração de um plano de intercâmbio para os interessados; 

- Lista de interessados com condições de fazer o intercâmbio 
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Público envolvido no Projeto Piloto estudantes graduação, de pós-graduação, : 

professores, técnicos das Estaduais ou da UNEB 

 

Observação: Tendo em vista um evento que se realizará em setembro promovido pelos 

programas de pós-graduação da UNEB, o Secretário Especial de Relações Internacionais 

da SERINT, sugere que  esse seminário seja realizado em conjunto com a PPG.  

Salienta a importância da coordenação do CAMINOS no evento. 

 

Salvador 04 de abril de 2019. 

 

Prof.Jardelina Bispo do Nascimento 
Doutoranda em Difusão do Conhecimento – UFBA/UNEB 

Líder do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Internacionalização e Interculturalidade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


