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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A Secretaria de Relações Internacionais (SINTER), órgão executivo da 

Administração Central diretamente vinculado ao Gabinete da Reitoria (GR), 

tem como missão coordenar, desenvolver e expandir o processo de 

internacionalização da UFSC, com vistas à formação de cidadãos com 

competências globais capazes de impactar positivamente a sociedade em 

que vivem, colaborando para a visibilidade e inserção internacional da UFSC 

em um contexto de inclusão e excelência. 

Como ações relativas à internacionalização da Instituição, a SINTER: 

 

 Promove a interação com organismos e instituições internacionais de 

ensino superior, pesquisa, inovação tecnológica e conservatórios 

artísticos;  

 Apoia e implementa acordos de cooperação técnica, científica e 

cultural;  

 Viabiliza o intercâmbio de estudantes, professores e servidores 

técnico-administrativos. 

 Atende à Universidade no desempenho de suas atividades que 

envolvam organismos estrangeiros e internacionais em assuntos de 

natureza acadêmica, administrativa, e, quando necessário, na área 

financeira.  
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1.1. ORGANOGRAMA DA SINTER 

 A Figura 1 apresenta o atual organograma da SINTER. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Organograma da SINTER 

Fonte: Elaborada pelos autores (2016). 
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1.2.  EQUIPE DA SINTER 

 

 Esta seção apresenta a equipe responsável pela gestão da SINTER no 

ano de 2017: 

 

ADMINISTRAÇÃO 

 

Secretário de Relações Internacionais 

Prof. Lincoln P. Fernandes 

 

Bruno Wanderley Farias 

Paula Eduarda Michels 

Luciana Miashiro Lima 

 

Coordenadoria de Apoio Administrativo 

Rafaela Ribeiro Céspedes (Coordenadora) 

Luana Priscilla Leite  

Fernanda Geremias Leal 

 

CONVÊNIOS INTERNACIONAIS 

 

Coordenadoria de Convênios Internacionais 

Amanda Finck Drehmer (Coordenadora) 

Caroline Vidal Cabezas  

 

PROGRAMAS INTERNACIONAIS 

 

Coordenadoria de Programas Internacionais 

Elenir Marlene Vieira (Coordenadora) 

Juliana Kumbartzki Ferreira (Gestora dos Programas do Governo Federal)  

Guilherme Carlos da Costa 
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 Intercâmbio de alunos internacionais (Incoming) 

Natália Roth  

 Intercâmbio de alunos da UFSC (Outgoing) 

Giovana Redel  

 

 

Coordenadoria Institucional - Programa Idiomas sem Fronteiras  

Prof. Lêda Maria Tomich (Coordenador geral) 

Profa. Maria Ester Moritz (Coordenadora Pedagógica - Inglês) 

Prof. André Rutigliani Berri (Representante Institucional - Francês) 

Profa. Ina Emmel (Representante Institucional - Alemão) 

Profa. Vera Regina de Aquino Vieira (Representante Institucional - Espanhol) 

Profa. Rosane Silveira (Representante Institucional - Português) 

Prof. Sergio Romanelli (Representante Institucional – Italiano) 

 

University Studies Abroad Consortium (USAC) 

Renato Carvalho  (Diretor) 

Laura Baltazar  
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2. DADOS DE MOBILIDADE: ANO 2017 

 

 Este capítulo apresenta as atividades desempenhadas pela SINTER em 

2017, bem como os principais resultados alcançados. 

 

 

2.1. PROGRAMAS AINTERNCIONAIS 

  

 

 No ano de 2017, a Coordenadoria de Programas Internacionais, com o 

apoio da Coordenadoria Administrativa na execução financeira, administrou 

os seguintes programas internacionais:  

 

 

2.1.1. Programas da Asociación de Universidades Grupo Montevideo 

(AUGM) 

 

 

A Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) é uma rede de 

universidades públicas e autônomas da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e 

Uruguai que, por suas semelhanças em termos de vocações, públicos, estruturas 

acadêmicas e níveis de serviços, desenvolvem atividades de cooperação. Criada em 

1991 em resposta aos desafios da gestão universitária na América Latina, esse 

conjunto de universidades compreendeu a necessidade de unir-se para trabalhar 

para a excelência e qualidade do ensino superior público. 

 

Em 2017, a UFSC, por meio da SINTER, participou dos seguintes programas 

vinculados à AUGM:  
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 Escala Docente  

 Escala Estudiantes de Grado 

 Escala Estudiantes Posgrado 

 Escala Gestores y Administradores 

 Jornadas de Jóvenes Investigadores 

 Núcleos Disciplinarios y Comités Académicos 

 

 

Escala Docente 

 

O Escala Docente é um programa recíproco de mobilidade acadêmica de 

professores que envolve as diversas áreas de ensino, pesquisa, extensão e gestão 

universitária.  

 

A universidade de origem fornece o transporte e a universidade de destino fornece 

a hospedagem e a alimentação. 

 

Em 2017 a SINTER selecionou onze professores da UFSC para realizar mobilidade 

acadêmica nas universidades-membros da AUGM: 

 
País Universidade Quantidade 

 

 

Argentina 

 

Universidad de Buenos Aires (UBA) 1 

Universidad Nacional de la Plata (UNLP) 2 

Universidad Nacional de Nordeste (UNNE) 2 

Universidad Nacional de Rosario (UNR) 1 

Chile Universidad de Santiago de Chile (USACH) 2 

Uruguai Universidad de la Republica (UDELAR) 3 

Total 11 

 

 

As universidades-membros da AUGM selecionaram dezesseis professores para 

realizar mobilidade acadêmica na UFSC, no entanto quinze professores  realizaram 

a mobilidade em 2017: 
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País Universidade Quantidade 

 

 

 

 

Argentina 

 

 

 

Universidad de Buenos Aires (UBA) 1 

Universidad Nacional de la Plata (UNLP) 2 

Universidad Nacional de Nordeste (UNNE) 2 

Universidad Nacional de Rosario (UNR) 1 

Universidad Nacional del Litoral (UNL) 1 

Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) 1 

Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO)  1 

Universidad Nacional de Tucumán 1 

Chile Universidad de Santiago de Chile (USACH) 2 

Uruguai Universidad de la Republica (UDELAR) 3 

Total 15 

 

 

Escala de Estudiantes de Grado 

 

 

O  Escala de Estudiantes de Grado é um programa recíproco de mobilidade 

acadêmica de um semestre, para estudantes de graduação. São cerca de trinta 

vagas por ano, tanto para enviar quanto para receber estudantes.  

 

O fornecimento de alimentação e hospedagem é de responsabilidade da 

universidade de destino.  

 

Outgoing 

 

Quantidade de estudantes da UFSC que realizaram mobilidade nas universidades-

membros da AUGM em 2017 pelo Programa Escala Estudiantes de Grado: 

 

País Quantidade 

Argentina 21 

Chile 3 
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Paraguai 2 

Uruguai 2 

Total 28 

 

Incoming 

 

Quantidade de estudantes de universidades-membros da AUGM que realizaram 

mobilidade na UFSC em 2017 pelo Programa Escala Estudiantes de Grado: 

 

País Quantidade 

Argentina 20 

Chile 2 

Paraguai 3 

Total 25 

 

 

Escala Estudiantes Posgrado 

 

 

O Programa Escala Estudiantes Posgrado é um programa recíproco de mobilidade 

acadêmica para estudantes de mestrado e doutorado de universidades associadas à 

AUGM.  

 

São 4 vagas por ano sendo 2 para Mestrado e 2 para Doutorado, tanto na 

modalidade Outgoing quanto Incoming. Eles permanecem na universidade de 

destino pelo período de quinze dias a um semestre. O pagamento das despesas 

referentes à alimentação e hospedagem é de responsabilidade da universidade 

anfitriã.  

 

Os estudantes estrangeiros selecionados para realizar esse intercâmbio na UFSC 

recebem bolsa correspondente aos valores das agências de fomento CAPES e CNPq, 

conforme Resolução Normativa n.º 50/CUn/2015. 

http://sinter.ufsc.br/files/2015/06/Resolu%C3%A7%C3%A3o.pdf
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Quantidade de estudantes da UFSC que realizaram mobilidade nas universidades-

membros da AUGM em 2017 pelo Programa Escala Posgrado: 

País Quantidade 

Argentina 1 

Total 1 

Incoming 

 

Quantidade de estudantes de universidades-membros da AUGM que realizaram 

mobilidade na UFSC em 2017 pelo Programa Escala Estudiantes Posgrado: 

 

País Quantidade 

Argentina 3 

Chile 1 

Total 4 

 

 

Escala Gestores y Administradores 

 

 

O Programa Escala Gestores y Administradores tem o objetivo de promover 

mobilidade entre técnico-administrativos das universidades-membros da AUGM 

para fortalecer a gestão e administração das universidades, contribuindo para o seu 

desenvolvimento e aumentando a possibilidade de compreensão das diferentes 

estruturas organizacionais. 

 

Podem participar servidores que trabalhem na UFSC há pelo menos três anos. A 

UFSC ingressou neste programa em 2014, com a publicação do primeiro edital em 

novembro. 

 

Outgoing 

 

Foram selecionados 3 servidores técnico-administrativos para realizar intercâmbio 

em universidades-membros da AUGM em 2017 por meio do Programa Escala 
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Gestores y Administradores.  

 

País Universidade Quantidade 

Argentina Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) 1 

Uruguai Universidad de la Republica (UDELAR) 1 

Paraguai Universidad Nacional de Asunción (UNA) 1 

Total 3 

 

Incoming 

 

Foram selecionados 4 técnico-administrativos de universidades-membros da AUGM 

para realizar mobilidade na UFSC em 2017 por meio do Programa Escala Gestores y 

Administradores.  

 

País Universidade Quantidade 

Argentina 

Universidad Nacional del Litoral (UNL) 1 

Universidad Nacional del Nordeste 

(UNNE) 

2 

Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) 1 

Total 4 

 

 

Jornadas de Jóvenes Investigadores 

 

As Jornadas de Jóvenes Investigadores, criadas em 1993, reúnem 

anualmente centenas de estudantes de graduação e pós-graduação das 

universidades da América Latina participantes da AUGM, com o objetivo 

promover a integração entre os estudantes, com vistas ao estabelecimento 

de grupos de pesquisa internacionais. A SINTER seleciona trabalhos de 

estudantes da UFSC, os quais recebem auxílio para a viagem. 

As XXV Jornadas de Jóvenes Investigadores aconteceram de 18 a 20 de 

outubro, Universidad Nacional de Itapúa, Paraguay e teve como tema central 

“Investigación sin Frontera para la Integración Científica y Cultural”. A 
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delegação da UFSC, coordenada por Elenir Vieira, Coordenadora de 

Programas Internacionais, foi composta por 12 estudantes de cursos de 

graduação e pós-graduação. Da delegação também fizeram parte Guilherme 

Carlos da Costa e a Fernanda Geremias Leal¹: 

 

Participantes da UFSC Quantidade 

Graduação 5 

Pós-graduação 7 

Total 12 

 

Ao término dessa edição, dois trabalhos da UFSC foram premiados: o 

primeiro como melhor da área no formato pôster, e o segundo recebeu 

menção honrosa por apresentação oral: 

 

Participantes Tema 

Liana Cristina Dalla Vecchia Pereira Cuidados Primários de Saúde 

Eloisa Rosalen Gênero 

 

 

               Imagem: Participantes da UFSC nas XXIV Jornadas de Jóvenes Investigadores 2017 

 

______________ 

¹A servidora Fernanda Geremias Leal, que fez parte da delação como Doutoranda-Pesquisadora, viajou com 

recursos próprios. 
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Comités Académicos y Núcleos Disciplinarios 

 

 

Comités Académicos são grupos acadêmicos constituídos por representantes 

das universidades da AUGM para abordar, com enfoque multi e 

interdisciplinar, as principais configurações temáticas consideradas 

estratégicas no contexto da América Latina. 

Núcleos Disciplinarios são grupos acadêmicos constituídos por 

representantes das universidades da AUGM para tratar de assuntos de 

interesse comum, nos quais cada universidade membro apresenta suas 

disponibilidades em termos de pessoal qualificado e recursos materiais 

necessários para o desenvolvimento de atividades científicas, de 

desenvolvimento, de extensão etc. 

Comissões Permanentes – os integrantes das comissões permanentes 

representam as universidades associadas com o objetivo principal de 

estudar, elaborar e desenvolver propostas e ações institucionais e 

acadêmicas, em temas de caráter estratégico e transversal, nas áreas e 

competências que o Conselho de Reitores define. As Comissões Permanentes 

(CP) trabalharão efetivamente com os programas, projetos e atividades da 

AUGM.  

 

Em 2017 a UFSC contou sete representantes nos comitês acadêmicos e seis 

núcleos disciplinares da AUGM: 

 

 

Representação da UFSC Quantidade 

Comitês acadêmicos 7 

Núcleos disciplinares 6 

Total 13 

 

Temas: 
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Representação da 

UFSC 

 

Temas 

 

 

Comitês acadêmicos 

1. Agroalimentario; 

2. Aguas; 

3. Atención Primária de la Salud; 

4. Procesos Cooperativos y Asociativos; 

5. Meio ambiente 

6. Saúde Animal 

7. Saúde Humana 

 

 

 

 

Núcleos disciplinares 

8. Ciencia y Inginiería de Materiales; 

9. Educación para la Integración; 

10. Enseñanza de Español y Portugués como L2/LE; 

11. Inginería Mecánica y de la Producción; 

12. Literatura, Imaginarios, Estética y Cultura; 

13. Virología Molecular. 

Comissão Permanente 1. Ciência, Tecnologia e Inovação 

 

Em 2017 a SINTER apoiou, por meio da disponibilização de passagens 

aéreas e diárias, a participação de seis representantes da UFSC em eventos 

dos Comités Académicos e Núcleos Disciplinarios: 

 

País Quantidade 

Argentina 4 

Brasil 2 

Total 6 

 

Em 2017 o primeiro representante da UFSC foi nomeado para a Comissão de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI). E a SINTER organizou a I Reunião 

anual da comissão, entre os dias 09 e 10 de março nas dependências do 

Centro de Cultura e Eventos – Sala Aroeira. A reunião contou com a 

participação de todos os representantes da CCTI das diversas universidades 

parceiras da AUGM. O Representante da CCTI também participou de uma 
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reunião de Comissão Permanente, em San Luís, Argentina. A SINTER apoio 

com o pagamento de diárias e passagens. 

 

 

2.1.2. Programa de Estudante-Convênio de Graduação (PEC-G) 

 

 

Regulamentado pelos Ministérios das Relações Exteriores e da Educação, o 

Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) é uma 

atividade de cooperação do governo brasileiro com outros países em 

desenvolvimento (África, América Latina e Caribe) com os quais mantém 

acordos educacionais ou culturais, cujo objetivo é a formação de recursos 

humanos. 

 

Cidadãos desses países realizam seus estudos no Brasil a fim de aplicarem 

em sua terra natal o conhecimento adquirido. 

O PEC-G não envia alunos ao exterior, somente os recebe. Para candidatar-

se, o interessado deverá dirigir-se à Embaixada Brasileira do país de origem. 

Em 2017 houve 5 (cinco) estudantes PEC-G graduados na UFSC. 

Os estudantes PEC-G podem ser contemplados com as seguintes bolsas de 

estudos: 

 

Bolsa Mérito 

 

A Bolsa Mérito, do Ministério das Relações Exteriores (MRE), é concedida 

aos alunos estrangeiros participantes do PEC-G que demonstrem 

aproveitamento acadêmico excepcional. 

 

O benefício, no valor de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), é 

concedido por um período de 6 meses. Os beneficiários fazem jus, ainda, à 

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=530&
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passagem aérea de retorno ao país de origem, quando da conclusão do 

curso. 

 

Os processos de candidatura e de seleção são regulados por Edital específico 

do MRE. A Instituição em que o estudante-convênio estuda deverá indicá-lo 

através de seleção prévia. Ao processo de seleção da Bolsa Mérito não cabe 

recurso, devendo ser respeitada a decisão final da banca examinadora. 

 

PROMISAES 

 

O Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (PROMISAES), 

do Ministério da Educação (MEC), tem o objetivo de fomentar a cooperação 

técnico-científica e cultural entre o Brasil e os países com os quais mantém 

acordos – em especial os africanos – nas áreas de educação e cultura. 

 

O projeto oferece apoio financeiro no valor de R$ 622,00 (seiscentos e vinte 

e dois reais) para alunos estrangeiros participantes do PEC-G regularmente 

matriculados em cursos de graduação em Instituições Federais de Educação 

Superior (IFES). O auxílio visa cooperar para a manutenção dos estudantes 

durante o curso, já que muitos vêm de países pobres. 

 

Para concorrer ao PROMISAES, o estudante, além de estar matriculado em 

uma IFES, deve ter bom desempenho acadêmico, de acordo com as 

exigências da universidade em que estuda. 

 

Os bolsistas do PROMISAES na UFSC são selecionados por edital SINTER, 

publicado anualmente. 

Em 2017, oitenta e seis estudantes PEC-G foram contemplados com bolsas 

de estudos, sendo vinte e quatro com bolsa Mérito e sessenta e dois com 

bolsa PROMISAES: 
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Bolsas concedidas Quantidade 

Bolsa Mérito - 2017.1 12 

Bolsa Mérito - 2017.2 12 

Bolsa PROMISAES 62 

Total 86 

 

2.1.3. Programa Emergencial em Educação Superior Pró-Haiti (Pró-

Haiti) 

 

 

O Programa Emergencial em Educação Superior Pró-Haiti–Graduação (Pró-

Haiti) tem como objetivo contribuir para a reconstrução do Haiti por meio de 

apoio à formação de recursos humanos em nível de graduação-sanduíche. 

 

Coordenado pela CAPES, em conjunto com a Secretaria de Educação 

Superior (SESu) do Ministério da Educação (MEC) e o Ministério das 

Relações Exteriores (MRE), o programa prioriza áreas e cursos definidos em 

relatório diagnóstico realizado em 2010.  

 

Para o alcance dos objetivos, o programa baseia-se na concessão de bolsas 

de estudos a estudantes das instituições de ensino superior de Porto Príncipe 

em instituições de ensino superior brasileiras (IES). 

 

Nove estudantes do Pró-Haiti estiveram matriculados em cursos da UFSC em 

2017: 

 

Estudantes Pró-Haiti - 2017 Quantidade 

Total 9 

 

Desses, nenhum se graduou em 2017: 

 

http://sinter.ufsc.br/
http://sinter.ufsc.br/
http://sinter.ufsc.br/
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Estudantes Pró-Haiti graduados 

Quantidade 

Graduados – 2017 0 

Total 0 

 

2.1.4. Programa LExS Award 

 

O Programa LExS Award, realizado em parceria com a Universiteit 

Leiden (Holanda), é destinado a estudantes de mestrado dos programas de pós-

graduação em Estudos da Tradução, Letras-Inglês, Linguística, Literatura, Filosofia 

e História, Serviço Social e Relações Internacionais da UFSC.  

 

O estudante contemplado passa o ano escolar na Universiteit Leiden e recebe uma 

bolsa no valor de 11 mil euros, bem como o valor referente às despesas de 

passagem aérea 

 

Uma estudante de mestrado da UFSC foi selecionado por Edital da SINTER para 

realizar intercâmbio na Universiteit Leiden em 2017: 

 

Curso Países de 

destino 

Quantidade 

Programa de Pós-graduação 

em Relações Internacionais 

Holanda 1 

 Total 1 

 

 

http://www.leidenuniv.nl/
http://www.leidenuniv.nl/
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2.1.5. Programa Língua Portuguesa e Cultura Brasileira para 

estudantes da Universiteit Leiden 

 

 

O Programa Língua Portuguesa e Cultura Brasileira é um programa de mobilidade 

financiado pela Universiteit Leiden (Holanda) para estudantes holandeses 

estudarem na UFSC pelo período de quatro meses. 

Consiste em aulas teóricas de língua portuguesa, atividades extracurriculares 

(passeios, gastronomia, museus e apresentações culturais) e vivência dos 

estudantes em casas de família, que oferecem alimentação e hospedagem aos 

estudantes. 

 

Incoming 

País de origem Quantidade 

Holanda 4 

Total 4 

 

 

 

2.1.6. Programa Santander Universidades de Bolsas 

Iberoamericanas 

 

 

Santander Universidades de Bolsas Ibero-Americanas é um programa 

financiado pelo Banco Santander S.A. do Brasil por meio do qual estudantes de 

graduação brasileiros recebem bolsa-auxílio para intercâmbio acadêmico em 

instituições de ensino superior na América Latina, Espanha e Portugal.  

Outgoing 

 

Três estudantes de graduação da UFSC foram selecionados em 2017 por Edital da 

SINTER para realizar intercâmbio entre 2017.2 e 2018.2: 

 

http://www.leidenuniv.nl/
https://www.santanderuniversidades.com.br/Paginas/default.aspx
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Países de destino Quantidade 

Uruguai 1 

Portugal 2 

Total 3 

 

 

2.1.7. Programa de Intercâmbio de Estudantes Brasil-Colômbia 

(BRACOL) 

 

O Programa de Intercâmbio de Estudantes Brasil-Colômbia (BRACOL) tem como 

finalidade a promoção do intercâmbio de estudantes de nível superior entre as 

instituições membros do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB) e 

Associación Colombiana de Universidades (ASCUN). 

 

Outgoing 

 

Quatro estudantes de graduação da UFSC foram selecionados por Edital da SINTER 

para realizar intercâmbio na Colômbia em 2017 por meio do BRACOL: 

 

Curso na UFSC País de destino Quantidade 

Jornalismo 

Colômbia 

2 

Letras-Espanhol 1 

Ciências Econômicas 1 

 Total 4 

 

Incoming 

 

Quatro estudantes de graduação estrangeiros foram selecionados para realizar 

intercâmbio na UFSC em 2017 por meio do BRACOL: 

 

Curso na UFSC País de origem Quantidade 

Colômbia 
Administração 1 

Ciências Econômicas 1 
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Engenharia de Produção 

Mecânica 

1 

Psicologia 1 

 Total 4 

 

2.1.8. Programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos  

 

 

O Programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos é uma iniciativa da Fundación 

Carolina, da Fundación Rafael del Pino e do Grupo Santander que seleciona 

egressos de cursos de graduação da UFSC para realizar intercâmbio em Madrid, 

Espanha.   

Não houve edital em 2017. 

 

 

2.1.9. Programa UFSC-UHK 

 

 

O Programa UFSC-UHK, criado no âmbito do acordo de cooperação entre a 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a University of Hradec Králove 

(UHK), da República Checa, oferece bolsa a estudantes dos cursos de graduação 

em Antropologia, Ciências Sociais, Filosofia ou História.  

 

A bolsa ajuda a cobrir gastos com deslocamento, alimentação e acomodação 

durante a realização de intercâmbio na UHK. Todas as disciplinas são ministradas 

em Inglês, portanto, a fluência no idioma é indispensável. 

 

Outgoing 

 

Cinco estudantes da UFSC foram selecionados por edital da SINTER para realizar 

intercâmbio na UKH, sendo um no primeiro semestre e dois para o segundo 

semestre e outros dois para um Short Exchange, também no segundo semestre: 

https://www.uhk.cz/en-GB/UHK
https://www.uhk.cz/en-GB/UHK
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Curso País de destino Quantidade 

Relações Internacionais 

República Checa 

2 

Serviço Social 2 

Ciências Sociais 1 

Total 5 

 

2.2. INTERCÂMBIOS POR ACORDOS BILATERAIS 

 

Os acordos bilaterais promovidos entre a UFSC e instituições estrangeiras viabilizam 

a mobilidade internacional de estudantes, docentes e servidores técnico-

administrativos (incoming e outgoing), sendo que os estudantes não pagam 

quaisquer taxas administrativas nas instituições envolvidas. 

Outgoing 

 

Em 2017, cento e cinquenta e quatro estudantes de graduação da UFSC realizaram 

intercâmbio no exterior por meio do programa de intercâmbio por acordos 

bilaterais: 

País de destino Quantidade 

Alemanha 25 

Argentina 3 

Austrália 8 

Áustria 2 

Bélgica 2 

Canadá 12 

Chile 4 

Coréia do Sul 0 

Cuba 2 

Espanha 11 

Estados Unidos 3 

França 17 

Itália 17 

Noruega 5 
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Portugal 33 

Reino Unido 6 

República Tcheca 3 

Suécia 1 

Suíça 0 

Total 154 

 

Incoming 

 

Em 2017, estudantes de graduação de instituições estrangeiras conveniadas 

realizaram intercâmbio na UFSC do programa de intercâmbio por acordos bilaterais 

ou acordos entre Órgãos de fomento: 

 

País de origem Quantidade 

Alemanha 34 

Argentina 0 

Áustria 0 

Bélgica 2 

Canadá 1 

Chile 3 

Colômbia 13 

Dinamarca 3 

Espanha 33 

Estados Unidos da América 2 

França 68 

Holanda 2 

Itália 26 

Japão 1 

México 11 

Noruega 1 

Paraguai 0 

Peru 1 

Portugal 71 
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Reino Unido 17 

República Tcheca 1 

Suíça 2 

Timor Leste 1 

Uruguai 1 

Total 294 

 

2.2.1. Programas da Asociación de Universidades Grupo Montevideo 

(AUGM) 

 

 

A Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) é uma rede de 

universidades públicas e autônomas da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e 

Uruguai que, por suas semelhanças em termos de vocações, públicos, estruturas 

acadêmicas e níveis de serviços, desenvolvem atividades de cooperação. Criada em 

1991 em resposta aos desafios da gestão universitária na América Latina, esse 

conjunto de universidades compreendeu a necessidade de unir-se para trabalhar 

para a excelência e qualidade do ensino superior público. 

 

Em 2017, a UFSC, por meio da SINTER, participou dos seguintes programas 

vinculados à AUGM:  

 

 Escala Docente (Edital 2017) 

 Escala de Estudiantes de Grado 

 Escala de Estudiantes de Posgrado 

 Escala de Gestores y Administradores 

 Jornadas de Jóvenes Investigadores 

 Núcleos Disciplinarios y Comités Académicos 

 

 

 

 



26 
 

 
 

2.2.2. Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) 

 

 

O Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) foi desenvolvido pelo Ministério de 

Educação através da Secretaria Nacional de Ensino Superior (SESu), 

juntamente com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). O objetivo principal do programa é promover ações em 

prol de uma política linguística para a internacionalização do Ensino Superior 

Brasileiro, valorizando a formação especializada de professores de línguas 

estrangeiras. 

O Programa também impacta as comunidades universitárias no Brasil, as 

quais recebem um número cada vez maior de estudantes e professores 

estrangeiros em seus campi. Essas ações podem levar a uma grande 

mudança na estrutura do ensino de línguas estrangeiras nas universidades 

brasileiras. 

 O IsF conta com os seguintes Programas: 

 

 IsF – Alemão: Representante Institucional Profª. Ina Emmel. 

 IsF – Espanhol: Represente Institucional Profª. Vera Vieira. 

 IsF – Francês: Representante Institucional Prof. André Berri. 

 IsF – Inglês: Coordenadora Pedagógica: Profª.  Maria Ester Moritz. 

 IsF – Português: Representante Institucional Profª. Rosane Silveira. 

 IsF – Italiano: Representante Institucional Prof. Sergio Romanelli. 

 

O objetivo principal dos Programas Idiomas Sem Fronteiras é promover o 

ensino de idiomas, assim como viabilizar uma grande mudança na estrutura 

do ensino de línguas estrangeiras nas universidades brasileiras. Além de 

permitir acesso de seus estudantes a universidades estrangeiras que 

ministram suas aulas integral ou parcialmente nos idiomas oferecidos. 

Assim, os Programas também impactam as comunidades universitárias no 
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Brasil, as quais recebem um número cada vez maior de estudantes e 

professores estrangeiros em seus campi, acelerando o processo de 

internacionalização. 

O IsF - Inglês, por meio do Núcleo de Língua Inglesa (NucLi), oferece 

atualmente os seguintes serviços para a comunidade universitária da UFSC 

(estudantes de graduação, pós-graduação, técnico-administrativos e 

professores): 

 Aplicação do teste TOEFL ITP. 

 Cursos presenciais de língua inglesa. 

 Cursos a distância de língua inglesa (My English Online). 

 

TOEFL ITP - 2017: 

Em 2017 Houve 1420 inscritos, sendo que 1105 realizaram a prova: 

TOEFL ITP Quantidade 

Provas ofertadas 2.158 

Inscritos 1420 

Provas realizadas 1105 

Taxa de comparecimento 77,82% 

Cursos - 2017: 

 

Em 2017 o Programa IsF – Inglês disponibilizou os seguintes cursos (online 

e presenciais) de língua inglesa à comunidade da UFSC: 

 

Cursos disponibilizados 

Compreensão escrita: estratégias 

IELTS: Preparatório 

Inglês para fins específicos: Literatura 

Inglês para fins específicos: Saúde 

Produção Escrita: abstracts 

Produção Escrita: essay 

Produção Escrita: parágrafos 

Produção Oral: debates 
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Produção Oral: interações acadêmicas 

TOEFL iBT: Preparatório 

 

Turmas disponibilizadas Quantidade 

Cursos de verão 3 

1º semestre 0 

2º semestre 4 

Total 4 

 

Estudantes capacitados por cursos presenciais em 2017: 

 

Estudantes capacitados Quantidade 

Cursos de verão 477 

1º semestre 0 

2º semestre 677 

Total 677 

 

 

2.2.3. Programa Erasmus Mundus 

 

 

Erasmus Mundus é um programa de mobilidade criado e financiado pela 

União Europeia. As atividades do programa têm como objetivo promover a 

excelência da educação superior e pesquisa dos países europeus e ao 

mesmo tempo reforçar os laços acadêmicos com países de todo o mundo. 

 

A UFSC, com apoio da SINTER, participou em 2017 dos seguintes projetos 

do Erasmus Mundus, que viabilizaram bolsas de intercâmbio para estudantes 

de graduação, pós-graduação, docentes e técnico-administrativos: 

 

 Mundus Lindo 

 Fellow Mundus 
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 Elarch 

 Erasmus + 

 

 

2.2.3.1. Projeto Fellow Mundus 

 

 Países participantes da América Latina: 

Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Panamá e Uruguai. 

 

 Países participantes da Europa: 

Espanha, Polônia e Portugal. 

 

Incoming 

Países de origem Modalidade Quantidade 

Portugal  Staff 1 

   

Total 1 

 

 

2.2.4. Programa University Studies Abroad Consortium (USAC) 

 

O University Studies Abroad Consortium (USAC) é uma instituição sem fins 

lucrativos conveniada com a UFSC desde 2013. Seu intuito é promover o 

intercâmbio entre estudantes universitários americanos e a comunidade 

universitária da UFSC, por meio da imersão na cultura brasileira, seus costumes e 

idioma.  

 

Os intercambistas participam de cursos na UFSC pelo período de um a três meses. 

Em contrapartida, o USAC oferece bolsas de estudos e estágios no exterior para 

estudantes, docentes e técnico-administrativos da UFSC. 

 

Outgoing 
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Quatro estudantes de graduação da UFSC realizaram intercâmbio no exterior com 

bolsa do USAC em 2017: 

Países de destino Quantidade 

Alemanha 1 

EUA 1 

França 1 

Itália 1 

Total 4 

Um técnico-administrativo da UFSC realizou intercâmbio no exterior com 

bolsa do USAC em 2017: 

 

 

País de destino Quantidade 

EUA 1 

Total 1 

 

 

Incoming  

 

 

Países de origem Modalidade Quantidade 

EUA Spring 2017 18 

Suécia 
 

2 

Total Spring 2017  20 

EUA Summer I 22 

Total Summer I 
 

22 

EUA 22 

Total Summer II Summer II 22 

Estados Unidos da América 

 

32 

Suécia 
 

1 
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2.3. CONVÊNIOS INTERNACIONAIS 

 

 

O objetivo de um convênio de cooperação internacional é o desenvolvimento de 

atividades colaborativas entre a UFSC e instituições estrangeiras, com o intuito de 

expandir as relações acadêmicas e estimular a troca de conhecimentos, dentro de 

critérios de reciprocidade. Dois tipos de Acordo/Convênio poderão ser celebrados: 

 

I - Acordo/Convênio Amplo (“convênio-chapéu” ou “convênio guarda-

chuva”):  

Aquele que tm objetivos  amplos e não especifica as áreas de atuação. Pode prever 

o estabelecimento de: 

 

a. intercâmbio de estudantes, professores, pesquisadores e pessoal administrativo; 

b. projetos e atividades de pesquisa; 

c. colaboração e participação em seminários, palestras, simpósios e encontros 

acadêmicos; 

d. programas acadêmicos especiais de curta duração; 

e. programas de ensino de graduação e pós-graduação; 

f. dupla diplomação; 

g. cotutela. 

 

II - Acordo/Convênio Específico:  

 

Aquele em que já está definido o interesse entre as unidades 

administrativas/acadêmicas (pró-reitorias, centros, departamentos de ensino, 

Noruega 
 

1 

México  1 

Total Fall 2017 
 

35 

Total (todos os programas do USAC) 99 
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coordenadorias de cursos de graduação ou pós-graduação ou outras 

unidades/órgãos) da UFSC e de seu parceiro equivalente no exterior. 

 

Dinamarca 1 

Equador 1 

Eslovênia  1 

Espanha 19 

Estados Unidos 19 

França 43 

Holanda 6 

Irlanda  2 

Itália 23 

Japão 2 

Letônia 1 

Lituânia 1 

Luanda 2 

Marrocos 1 

México 8 

Moçambique 1 

Noruega 5 

Panamá 1 

Paraguai 1 

Peru 7 

Polônia 2 

Portugal 21 

Reino Unido 9 

República Tcheca 3 

Rússia 4 

Suécia 1 

Suíça 2 

Timor Leste 1 

Ucrânia 1 

Uruguai 1 

Total 316 
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A lista de instituições estrangeiras conveniadas com a UFSC está disponível na 

página: <http://sinter.ufsc.br/convenios/instituicoes-conveniadas/>. 

 

 

2.4. COMPARATIVO DOS DADOS DE NTERNACIONALIZAÇÃO: 

2012-2017 

 

 

A tabelas 1 e 2 apresentam uma síntese das mobilidades realizadas 

em 2017 por meio dos programas gerenciados pela SINTER: 

 

Tabela 1 – Quantidade de estudantes, docentes e técnico-

administrativos da UFSC que realizaram intercâmbio em instituições 

estrangeiras em 2017 (outgoing) 

 

Programa Quantidade 

Escala Docente (AUGM) 11 

Escala de Estudiantes de Grado (AUGM) 28 

Escala de Estudiantes de Posgrado (AUGM) 1 

Escala de Gestores y Administradores (AUGM) 3 

Jornadas de Jóvenes Investigadores (AUGM) 12 

Núcleos Disciplinários y Comités Académicos (AUGM) 4 

Fellow Mundus (Erasmus Mundus) 1 

University Studies Abroad Consortium (USAC) 5 

LeXs Platinum Award 1 

Santander Universidades bolsas iberoamericanas 3 

Jóvenes Líderes Iberoamericanos 2 

Intercâmbio de estudantes Brasil-Colômbia (BRACOL) 4 

UFSC-UKH 5 

Intercâmbio por acordos bilaterais 154 

Total 234 

Fonte: SINTER (2017). 
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Tabela 2 – Quantidade de estudantes, docentes e técnico-

administrativos estrangeiros que realizaram intercâmbio na UFSC 

em 2017 (incoming) 

Programa Quantidade 

Escala Docente (AUGM) 15 

Escala de Estudiantes de Grado (AUGM) 25 

Escala de Estudiantes de Posgrado (AUGM) 4 

University Studies Abroad Consortium (USAC) 99 

Programa Língua Portuguesa e Cultura Brasileira para estudantes 

da Universiteit Leiden 

 

4 

Intercâmbio de estudantes Brasil-Colômbia (BRACOL) 4 

Intercâmbio por acordos bilaterais 294 

Total 441 

Fonte: SINTER (2017). 

 

A tabelas 3, 4 e 5, por sua vez, apresentam um comparativo da 

mobilidade realizada de 2011 a 2016, por meio dos programas gerenciados 

pela SINTER: 

 

Tabela 3 - Acordos internacionais de cooperação  

 

Descrição 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Acordos estabelecidos 01 12 59 33 93 56 

Acordos vigentes 373 405 427 294 301* 316 

Países com instituições conveniadas 43 51 57 44 42 31 

Fonte: SINTER (2016). 

 

*Há mais 80 convênios em negociação. 

 

Tabela 4 - Estudantes, docentes e técnico-administrativos da UFSC 

que realizaram intercâmbio em instituições estrangeiras (Outgoing) 
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Programa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Escala Docente  5 7 9 9 2 11 

Escala de Estudiantes de Grado  18 25 22 17 26 28 

Escala de Estudiantes de Posgrado  - - - 2 3 1 

Escala de Gestores y Administradores - - - 1 3 3 

Jornadas de Jóvenes Investigadores  32 40 10 20 16 12 

Núcleos Disciplinários y Comités 

Académicos  

 

7 

 

8 

 

9 

 

5 

   

   4 

 

4 

Fellow Mundus(Erasmus Mundus) --- --- 11 10 0 1 

University Studies Abroad Consortium 

(USAC) 

 

--- 

 

--- 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

LeXs Platinum Award 1 --- 1 1 1 1 

Santander Universidades bolsas 

iberoamericanas 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

3 

Intercâmbio de estudantes Brasil-

Colômbia (BRACOL) 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

2 

 

2 

 

4 

UFSC-UKH --- --- --- 1 2 5 

Intercâmbio por acordos bilaterais 239 155 132 96 102 154 

Total 307 240 203 174 171 232 

Fonte: SINTER (2017). 

 

Tabela 5 - Estudantes, docentes e técnico-administrativos 

estrangeiros que realizaram intercâmbio na UFSC em 2017 

(Incoming) 

Programa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Escala Docente (AUGM) 10 12 9 7 5 15 

Escala de Estudiantes de Grado (AUGM) 16 29 26 25 28 25 

Escala de Estudiantes de Posgrado (AUGM) --- --- --- 2 3 4 

University Studies Abroad Consortium 

(USAC) 

 

--- 

 

104 

 

164 

 

122 

 

106 

 

99 

Programa Língua Portuguesa e Cultura 

Brasileira para estudantes da Universiteit 

Leiden 

 

4 

 

7 

 

--- 

 

5 

 

8 

 

4 

Intercâmbio de estudantes Brasil-Colômbia 

(BRACOL) 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

2 

 

2 

 

4 
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Intercâmbio por acordos bilaterais 341 381 401 318 311 294 

Total  371 533 600 481 463 455 

Fonte: SINTER (2015). 

 

2.5. ASSOCIAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

 

 

 Em 2015, a SINTER viabilizou a participação da UFSC em duas 

associações nacionais e cinco associações internacionais, as quais promovem 

programas dos quais a UFSC participa e promovem diversas ações 

relacionadas à integração regional e à internacionalização.  

 

 

2.5.1 Associações nacionais 

 

2.5.1.1 Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB) 

 

O Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB) tem como missão promover 

a integração interinstitucional e internacional, mediante programas de mobilidade 

docente e discente, contribuindo para o processo de internacionalização soberana 

da rede universitária nacional com suas contrapartes estrangeiras. 

A SINTER realizou o pagamento da anuidade de 2017 do GCUB, no valor de 

R$ 10.000,39 (dez mil reais e trinta e nove centavos). 

 

 

2.5.1.2. Associação Brasileira de Educação Internacional (FAUBAI) 

 

 

A Associação Brasileira de Educação Internacional (FAUBAI) reúne mais de 180 

gestores ou responsáveis por assuntos internacionais e promove a integração e a 

capacitação de gestores da área - por meio de seminários, workshops e reuniões 

regionais e nacionais – além de divulgar a diversidade e as potencialidades das 
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instituições de ensino brasileiras junto às agências de fomento, representações 

diplomáticas, organismos e programas internacionais.  

A SINTER realizou o pagamento da anuidade de 2017 da FAUBAI, no valor de 

R$ 2.000,00 (um mil reais). 

 

 

2.5.2. Associações internacionais 

 

2.5.2.1 Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) 

 

A Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) é uma rede de 

universidades públicas e autônomas da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e 

Uruguai que, por suas semelhanças em termos de vocações, públicos, estruturas 

acadêmicas e níveis de serviços, desenvolvem atividades de cooperação. Criada em 

1991 em resposta aos desafios da gestão universitária na América Latina, esse 

conjunto de universidades compreendeu a necessidade de unir-se para trabalhar 

para a excelência e qualidade do ensino superior público. 

O pagamento da anuidade de 2017 da AUGM foi no valor de USD 8.500,00 (oito mil 

e quinhentos dólares americanos). 

2.5.3.2. Associação de Universidades de Língua Portuguesa (AULP) 

 

A Associação de Universidades de Língua Portuguesa (AULP) é uma ONG 

internacional que promove a cooperação e troca de informação entre universidades 

e institutos superiores. Somos mais de 140 membros dos sete países da língua 

oficial portuguesa (Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e 

Príncipe) e Macau. Tem como missão facilitar a comunicação entre os membros em 

prol do desenvolvimento coletivo do ensino e da língua portuguesa no mundo e 

estimula a investigação e o intercâmbio de alunos e docentes. 

 

A SINTER realizou o pagamento da anuidade de 2017 da AULP, no valor de € 

1000,00 (um mil euros). 
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2.5.3.3. Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 

(UDUAL) 

 

A Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) é uma das 

organizações universitárias mais antigas do nosso continente. É composta por 165 

universidades e desde a sua criação ficou conhecida por defender a autonomia 

universitária. A UDUAL tem sido um elemento fundamental na integração latino-

americana, promovendo o intercâmbio de conhecimentos através de reuniões 

profissionais, seminários e assembleias. 

A SINTER realizou o pagamento da anuidade de 2017 da UDUAL, no valor de USD 

1250,00 (mil duzentos e cinquenta dólares americanos). 

 

 

2.5.3.4. Organização Universitária Interamericana (OUI-IOHE) 

 

 

A Organização Universitária Interamericana (OUI-IOHE) incentiva seus 328 

membros através da implementação de estratégias inovadoras que promovem a 

qualidade e pertinência de sua atuação profissional. Seu objetivo é incentivar as 

instituições de ensino superior e os organismos afiliados, de polo a polo, a 

participar de um espaço comum de colaboração que respalde o debate cooperativo, 

a reflexão e ação, sobre o estado atual do ensino superior e suas futuras 

perspectivas. Através de sua liderança, sua experiência neste campo, seus 

programas de capacitação e suas atividades interamericanas e interculturais, a OUI 

se dedica a fornecer os meios necessários e uma ampla gama de expertos para 

implementar estratégias inovadoras de melhores práticas e enfrentar os avances e 

os desafios setoriais. 

 

A SINTER realizou o pagamento da anuidade de 2017 da OUI-IOHE, no valor de 

US$ 2.040,00 (dois mil e quarenta dólares americanos). 
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2.5.3.5. Grupo Tordesillas 

 

 

O Grupo Tordesillas é uma rede acadêmica de universidades do Brasil, Portugal e 

Espanha, que tem como objetivo promover a colaboração entre as universidades 

dos três países no campo da ciência e tecnologia. O Grupo Tordesilhas foi criado em 

Junho de 2000, durante a Primeira Reunião de Reitores das Universidades do Brasil, 

Espanha e Portugal como uma comemoração dos 500 anos do descobrimento do 

Brasil. Atualmente é composto por 55 universidades, das quais 29 são brasileiras, 

dezoito portuguesas e oito espanholas. 

A SINTER realizou o pagamento da anuidade de 2017 do Grupo Tordesillas, no 

valor de € 1000,00 (mil euros). 

 

 

 

2.6. OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SINTER 

 

2.6.1. Planejamento Estratégico da SINTER 

 

Em Dezembro de 2016 a equipe da SINTER se reuniu para realização 

do Planejamento Estratégico para o ano de 2017 e eventuais atividades para 

2018. 

Como preparo para a atividade, a CAA solicitou que cada 

coordenadoria fizesse uma análise SWOT tanto da SINTER como de seu 

setor.  

Na ocasião, foi determinada a missão, a visão e os valores da SINTER, 

bem como, baseado na análise SWOT, as ações propostas a serem realizadas 

por cada servidor. Em outro momento, foi sugerido um prazo para realização 

das tarefas e acordado entre todos os servidores.  

Durante o ano de 2017 será feito o acompanhamento da realização 

das atividades. 
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2.6.2. Revisão e estabelecimento de novas práticas para renovação 

de acordos bilaterais 

 

 

A princípio, os acordos bilaterais e suas renovações eram avaliados e 

estabelecidos de acordo com interesse do professor coordenador na UFSC.  

Em 2017 os critérios foram revistos, de forma a beneficiar um maior 

número de estudantes e professores e garantir a manutenção do maior 

número de atividades possível e estreitamento de laços. 

Assim, a Coordenadoria de Convênios Internacionais criou um 

formulário como ferramenta de avaliação de renovação dos acordos. Nele 

devem constar todas as atividades desenvolvidas durante o período em que 

o acordo esteve vigente, bem como o objeto e atividades a serem 

executadas no novo período de vigência, metas, envolvimento de recursos 

financeiros, além da aprovação no colegiado do curso. 

 

 

2.6.3. Aumento da equipe, distribuição do trabalho e melhorias no 

espaço físico 

 

 

Com a troca da Gestão da UFSC em Maio/2017, ocorreram algumas 

alterações estruturais na SINTER. 

Primeiramente não se contou mais com o Secretário Adjunto de 

Relações Internacionais. A Gestão da SINTER ficou somente a cargo do 

Secretário. 

 

 

2.6.4. Recepção a comitivas internacionais na UFSC 
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É atribuição da SINTER organizar e recepcionar comitivas internacionais na UFSC. 

 

A SINTER organizou e recepcionou 21 comitivas internacionais de 16 países e uma 

comitiva de embaixadores da União Europeia com a participação de 22 países na 

UFSC em 2017: 

 

País Quantidade 

Argentina 1 

Austrália 1 

Bolívia 1 

Canadá 1 

Dinamarca 1 

Estados Unidos da América 1 

França 1 

Holanda 2 

Inglaterra 1 

Itália 2 

Portugal 1 

Suécia 2 

Tailândia 1 

Uruguai 1 

Comitiva de embaixadores 

de 22 países da UE 

1 

Total 22 

 

A lista das instituições internacionais que visitaram a UFSC em 2017 está disponível 

em: <http://sinter.ufsc.br/visitas-internacionais/calendario-de-visitas-internacionais/>. 
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2.6.5. Organização de eventos internacionais 

 

A SINTER busca realizar eventos que promovam a Internacionalização da UFSC e 

integrem estudantes internacionais com a comunidade universitária. 

 

Foram realizados 7 eventos em 2017, sendo duas recepções aos estudantes 

internacionais da UFSC e cinco palestras: 

 

Evento Quantidade 

Recepção aos estudantes internacionais da UFSC 2 

UNIFAIDATE: “Promozione del sistema universitario 

italiano nel mondo” 

1 

Consulado dos EUA – Tipos de visto 1 

DAAD: Como estudar na Alemanha 1 

Como estudar na Suécia 1 

Swinburne University: Universidade, intercâmbio e 

Austrália 

1 

Total 7 

 

2.6.6. Divulgação de oportunidades internacionais  

 

Com vistas à divulgação de oportunidades internacionais à comunidade 

universitária da UFSC, a SINTER criou, em 2013, a página 

“oportunidadesinternacionais.ufsc.br”.  

 

A SINTER divulgou 130 oportunidades internacionais externas à UFSC na página 

“oportunidadesinternacionais.ufsc.br” em 2017, sendo: cerca de 70 oportunidades 

de bolsas de estudo, 7 concursos acadêmicos, 20 cursos internacionais, 13 eventos 

e 7 notícias. 
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3. CONCLUSÕES 

 

 

Este Relatório teve o objetivo de apresentar os resultados obtidos pela 

SINTER em 2017. Enfatizamos que as três metas prioritárias para este ano 

foram alcançadas: 

 

 Realização do Planejamento Estratégico; 

 Modernização da legislação relacionada à internacionalização da UFSC; 

 Pluralidade e diversidade nos convênios internacionais (abranger todos 

os continentes do mundo); 

 Chamada para a implantação de Conselho Consultivo, a ser organizado 

em 2017 com sessões da SINTER em cada unidade acadêmica e 

campus. 

Para 2017, ficam estabelecidas as seguintes metas: 

 

 Melhoria do sistema de gestão de intercâmbio e convênios; 

 Criação de legislação de internacionalização; 

 Alterações de legislações existentes; 

 Melhorar a visibilidade da SINTER e da UFSC; 

 Aumento de atividades de recepção aos estudantes internacionais, 

como atividades culturais; 

 Aumentar o suporte ao estudante PEC-G; 

 Tradução e revisão dos sites oficiais da UFSC; 


