
                                         

Proposta para o projeto Piloto CAMINOS – UFSCar 

 

Nombre y apellido del punto focal  Maria Estela Antonioli Pisani Canevarolo  
Nombre del proyectos  Espaço Internacional nas dependencia  

Biblioteca Comunitária da UFSCar para 
maior promoção e divulgação da 
mobilidade acadêmica internacional  

Objetivo general  Dar maior visibilidade às oportunidades 
de mobilidade acadêmica internacional 
existentes na UFSCar, bem como oferecer 
mais um local de referencia e 
Atendimento à comunidade internacional 
no que tange a informações acadêmicas, 
administrativas e da cidade de São Carlos. 

Objetivo especifico - Ampliar a divulgação das 
oportunidades de mobilidade 
acadêmica existentes entre a 
UFSCar e universidades da 
Graduação. O foco é a Mobilidade 
com a América Latina, dentro dos 
programas de redes de 
universidades,  como a AUGM e o 
GCUB, principalmente em 
Programas com auxílio financeiros, 
bem como no âmbito de acordos 
bilaterais de cooperação 
acadêmica. 

- Ampliar também a divulgação das 
oportunidades existentes em 
outros continentes no ámbito de 
Acordos bilaterias de cooperação 
acadêmica. 

¿Qué se puede lograr en el corto 
plazo y que les esperan lograr en el 
largo plazo?  

- No curto prazo espera-se um 
maior número de candidaturas já 
para o 2º semestre/2019, dessa 
forma demonstrando um maior 
interesse da parte dos estudantes 
para a realização da Mobilidade 
acadêmica internacional. 

- A médio prazo, implementar 
questionário de avaliação da 
Mobilidade In e Out da UFSCar 
tanto como universidade de 
origem como de destino, visando à 
melhoria no oferecimento dos 
serviços prestados à comunidade 



interna e à comunidade 
internacional.  

- Também a médio prazo 
desenvolver o interesse dos alunos 
recém-chegados ou em seus 
primeiros dois anos de curso de 
Graduação no sentido da 
conscientização dos seguintes 
fatores: importância da Mobilidade 
internacional; conhecimento  das 
oportunidades existentes para que 
possam se preparar no que se 
refere a proficiência lingüística do 
país de destino; importância da 
necessidade de um alto 
rendimento acadêmico.  

- Já a longo prazo, com o aumento 
no quantitativo de Mobilidade 
poderemos propor discussões 
sobre duplo-diplomas com 
parceiros estratégicos, 
principalmente com instituições 
parceiras no âmbito das redes, 
tendo em vista que há recursos 
para essas mobilidades, como é o 
caso da AUGM e GCUB. 

Cual elemento de la Guía les van a 
aplicar/implementar?  

              Promoção e divulgação 

Actividades previstas - Instalação de um Espaço 
Internacional ligado à Secretaria 
Geral de Relações Internacionais 
(SRInter), em ponto estratégico da 
UFSCar, onde há uma grande 
circulação de alunos, 
principalmente de graduação. 

- Disponibilizar videos 
institucionais e material 
promocional das universidades 
parceiras visando promover o 
interesse  pela Mobilidade. 

- Disponibilizar material 
promocional das cidades sedes das 
universidades parceiras. 

-  Promover palestras com alunos 
que já participaram de mobilidade 
acadêmica internacional 
mostrando a importância da 
mobilidade internacional.  

- Promover e divulgar cursos 
preparatorios de línguas 
estrangeiras do Instituto de 
línguas.   

- Divulgação do Espaço 
Internacional no site da Secretaria 
de Relações Internacionais 



(wwws.srinter.ufscar.br), bem 
como em mídias Sociais como 
facebook (UFSCar SRInter). 

Indicadores  - Número de candidaturas para os 
editais de mobilidade. 

- Número de atendimentos no 
Espaço Internacional. 

Personal involucrado (nombres, 
funciones, departamentos…)  

- Maria Cristina Mozaner Nitzche – 
Diretora de Mobilidade/Gestora 
Programas AUGM – Secretaria 
Geral de Relações Internacionais 

- Andréia Businaro Forim – 
Assistente de Mobilidade -  
Secretaria Geral de Relações 
Internacionais 

- Marcelo Fila Pecenin – Diretor de 
Convênios - Secretaria Geral de 
Relações Internacionais. 

- Bruno Soto – Secretário  
Executiva da SRInter.  

¿Qué tipo de apoyo les esperan de 
los socios europeos?  

- Relatos de experiências 
semelhantes e opinião no 
direcionamento das ações a serem 
implementadas. 

Con quien quiere trabajar, 
específicamente (entre los socios 
europeos y socios latinos)  

- Entre os socios europeus a 
Universidade de Coimbra ou outro 
sócio que tenha experiência 
semelhante.  

- Entre os sócios latinos, com a 
AUGM e com as universidades que 
são membros da AUGM: a 
Universidad de La Republica 
(UDELAR), a Universidad Nacional 
del Sur (UNS) 

Riesgos y desafíos potenciales  - Não ter tempo hábil, durante o 
periodo do projeto piloto para 
implementar, colher resultados e 
analisá-los (já temos resultados 
positivos) 

- O desafio maior é cativar o 
interesse dos estudantes para a 
mobilidade na América Latina, 
bem como a obtenção de recursos 
para  incrementar  as 
oportunidades de  Mobilidade já 
existentes. 

Firma del punto focal y del vice-
rector internacional 

 

 


