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Introdução: A internacionalização já é realidade nas Instituições de Ensino Superior
(IES) e frequentemente dissemina-se o discurso de que a globalização modificou o
cenário de busca pelo conhecimento e que neste contexto existem exigências de
adaptação por parte das universidades à Internacionalização. Neste sentido, o
projeto objetiva analisar também, os panos de fundo que interferem na construção
destes discursos, levando-se em conta que a Coordenação de Aperfeiçoamento
de pessoal de Nível Superior (Capes), órgão do Ministério da Educação responsável
pelo reconhecimento e a avaliação de cursos de pós-graduação stricto-sensu em
âmbito

nacional,

tem

exigido

dos

programas

que

desenvolvam

a

internacionalização nas linhas de pesquisa. Esta regra vale também para as
Universidades como um todo, tanto no ensino, quanto na pesquisa e extensão.
Objetivo: Para entender as fases desse processo este trabalho tem por objetivo
mapear, caracterizar e refletir sobre os processos de internacionalização que estão
sendo desenvolvidos na Universidade do Oeste de Santa Catarina e na
Universidade de Passo Fundo, nos stricto sensu, mais especificamente, nos
programas de mestrado e doutorado além das graduações nas áreas de Ciências
Humanas

A internacionalização já está sendo denominada a quarta função da

universidade e uma inegável atividade da universidade contemporânea. Um
projeto de pesquisa sobre o tema permitirá o conhecimento dos processos de
internacionalização que estão acontecendo nas universidades dos diferentes
Estados da região Sul, além de proporcionar um diálogo entre as experiências

04 a 08/10/2021 | ISSN 2237-6593
https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/siepe

vividas por cada uma, no sentido da troca e da reflexão sobre essa atividade que
será, cada vez mais, preponderante no contexto acadêmico atual.
Método: Para realizar a pesquisa buscamos estratégias que conduzem à
integração ou à complementaridade entre métodos qualitativos e quantitativos
beneficiam uma mais adequada interpretação do contexto problematizador e um
aprofundamento de aspectos importantes e elucidadores da realidade pesquisada.
O uso das duas abordagens evitará uma postura epistemológica reducionista ou
ideológica diante dos métodos a serem utilizados na análise dos dados desta
pesquisa. “como não somos gênios, precisamos de parâmetros para caminhar na
produção

do

conhecimento”

Resultados:

O

trabalho

ainda

está

em

desenvolvimento e tem previsão para conclusão no final do ano de 2021 e até o
momento conseguimos analisar que o processo está sendo realizado pela
Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) tendo em vista que a mesma
possui diretrizes em seu Plando de Desenvolvimento Institucional que tratam sobre a
internacionalização, além de possuir um Plano de Internacionalização onde
demonstra

qual

caminho

a

universidade

está

tomando

com

relação a

internacionalização. Conclusão: O trabalho prossegue com a realização da análise
do processo de internacionalização das universidades e tem previsão para ser
concluído no final do ano de 2021
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