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WP No.  Socio Universidade Federal de São Carlos - UFSCar 

Nombre del 
proyectopiloto 

Espaço Internacional nas dependências Biblioteca Comunitária da UFSCar para maior 
promoção e divulgação da mobilidade acadêmica internacional 

Date of 
Reporting/ 

Fecha de informe 
14/05/2019 

Objetivos 
principales del 

piloto 

Dar maior visibilidade às oportunidades de mobilidade acadêmica internacional existente na UFSCar, bem como oferecer mais 
um local de referência e atendimento à comunidade internacional, além da Secretaria Geral de Relações Internacionais, no que 
tange a informações acadêmicas, administrativas e da cidade de São Carlos. 

Referencia a 
matriz de la 

Guía CAMINOS  
Promoção e divulgação 

 

 

Acción Tareas Responsables Indicadores 
corto plazo 

Progreso Cometarios: Desafíos/éxitos/próximos 
pasos 

 
 
 
 
Construção de um Espaço 
Internacional  
 

 
 
 
 
Definição e 
negociação do 
local, compra dos 
equipamentos e 
implantação do 
Espaço 
 

 
 
 
 
Secretária Geral de 
Relações 
Internacionais 

 
 
 
 
 
Execução da 
tarefa 

 
 
 
O Espaço 
Internacional foi 
implantado em 
janeiro de 2019 

 
 
O desafio é a prospecção do Espaço, ou seja, 
difundir uma cultura nos estudantes para 
que o Espaço se torne um ponto de apoio 
tanto para os estudantes estrangeiros, como 
para os estudantes da UFSCar que desejam 
informações sobre mobilidade acadêmica 
internacional e informações administrativas  
da UFSCar bem como da cidade de São 

Carlos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliar a divulgação das 
oportunidades de mobilidade 
acadêmica internacional no 
âmbito da graduação na América 
Latina, em Programas com auxílio 
financeiros, bem como no âmbito 
dos acordos bilaterais (sem 
auxílio financeiro). 
 

Divulgação e 
disponibilização 

de vídeos e 
materiais 

promocionais das 
Universidades 

parceiras - 
contínua 

Secretária Geral de 
Relações 

Internacionais 

Número de 
candidaturas 

Houve um 
aumento de 

100% das 
candidaturas 
para 2019/2 

para o Programa 
da AUGM 

 
Essa é uma 

tarefa contínua 

Uma de nossas fraquezas é o reduzido 
número de servidores da Secretaria Geral de 
Relações Internacionais, para otimização do 
atendimento no Espaço Internacional. Não 
há uma previsão de novas contratações de 
servidores. 

 

Promover 
palestras e rodas 
de conversa para 

divulgar as 
oportunidades de 

mobilidade  
 

Secretária Geral de 
Relações 

Internacionais 

Número de 
candidaturas  

Houve um 
aumento de 

100% das 
candidaturas 
para 2019/2 

 
Essa é uma 

tarefa contínua 

Como êxito, podemos citar não só o 
aumento em mais de 100% no número de 
candidaturas para a AUGM, bem como o 
interesse de estudantes das áreas das 
Exatas, principalmente das Engenharias em 
fazer mobilidade para a América Latina. 
Também, tivemos um aumento no número 
de candidaturas para América Latina no 
âmbito de acordos bilaterais (sem ajuda 
financeira), fato esse que não ocorria 
anteriormente à instalação do Espaço 
Internacional. 
 
Um dos desafios é promover palestras e 
rodas de conversa para divulgar as 
oportunidades nos outros campi da UFSCar. 
 
Outro desafio é manter a regularidades das 
palestras e rodas de conversa, inclusive com 
a participação de alunos que já participaram 



 
de mobilidade, bem como docentes que já 
tiveram uma experiência internacional. 

 Promover e 
divulgar cursos 

preparatórios de 
línguas 

estrangeiras no 
Instituto de 
Línguas da 

UFSCar 

Secretária Geral de 
Relações 

Internacionais 

Médio prazo 
 
Número de 

candidaturas 

 
 

Tarefa contínua 

O desafio é a conscientização dos 
estudantes quanto à necessidade da 
Proficiência Linguística 
 

 Divulgar o Espaço 
Internacional em 
nosso site, redes 
sociais e outros 

meios de 
comunicação 
existentes na 

UFSCar 

Secretária Geral de 
Relações 

Internacionais 

Número de 
candidaturas 

Houve um 
aumento de 

100% das 
candidaturas 
para 2019/2 

 
Essa é uma 

tarefa contínua 

 

Avaliar os serviços da Secretaria 
de Relações Internacionais em 
todos os programas de 
mobilidade IN and OUT cuja 
gestão é feita pela SRInter. O 
objetivo é a melhoria no 
oferecimento dos serviços 
prestados à comunidade interna 
e à comunidade internacional.  

Desenvolver o 
questionário 

Andréia Forim Curto prazo 
 
Melhora no 
processo de 
mobilidade 

Questionário já 
elaborado 

 

Aplicar o 
questionário 

Andréia Forim Médio prazo 
 
Melhora no 
processo de 
mobilidade 

Previsão: 
Julho/2019 

 



 
Síntetizar e 
analisar as 
respostas 

Andréia Forim Médio prazo 
Melhora no 
processo de 
mobilidade 

Previsão: 
Setembro/2019 

 

Implementar as 
melhorarias no 

processo de 
mobilidade com 

base nos 
resultados obtidos 

Andréia Forim 

Médio prazo 
 

Melhora no 
processo de 
mobilidade 

Previsão: 
 

Dezembro/2019 

 

 
Desenvolver o interesse dos 
alunos recém-chegados ou em 
seus primeiros dois anos de curso 
de Graduação no sentido da 
conscientizá-los da importância 
da mobilidade internacional; da 
necessidade de um alto 
rendimento acadêmico e da 
proficiência na língua do país de 
destino. 
 
 

 
 

Palestras 
 

 
Secretária Geral de 

Relações 
Internacionais 

 

Médio prazo 
 

Aumento de 
estudantes 
aptos para 

candidatura 

 
Tarefa contínua 

 

Difundir as 
orientações aos 
estudantes nas 

dependências do 
Espaço, visando a 

motivação e 
preparo para a 

mobilidade 

Secretária Geral de 
Relações 

Internacionais 
 

Médio prazo 
 

Aumento de 
estudantes 
aptos para 

candidatura 
 

Tarefa contínua  

Propor discussões sobre duplos 
diplomas com parceiros 
estratégicos 

Executar todas as 
tarefas acima 
para promoção e 
divulgação da 
mobilidade 

Secretária Geral de 
Relações 

Internacionais 
 

Longo prazo 
 

Número de 
Acordos de 
cooperação 
de duplo de 

diploma 

Tarefa contínua 

Com o aumento no quantitativo de 
mobilidade poderemos, o grande desafio é 
construir um laço de confiança entre as 
Universidades para futura implementação 
de um duplo diploma. 
O principal foco são as universidades 
pertencentes a redes de universidades 



 
 
 

como a AUGM e o GCUB onde há recursos 
financeiros para a mobilidade. 

 


