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Resumo 
 

Em um mundo em crescente globalização, o intercâmbio discente tem sido cada 
vez mais valorizado pelas Instituições de Ensino Superior, sendo um dos pilares da 
internacionalização universitária. Na PUCRS, a Coordenadoria de Mobilidade 
Acadêmica (CMA), vinculada à Pró-Reitoria Acadêmica, promove coordena o 
intercâmbio de alunos em mobilidade IN e OUT, incluindo os processos de acolhimento 
aos estudantes IN e o apoio aos alunos OUT. 
 Nos últimos anos houve grande aumento da oferta de oportunidades para realizar 
mobilidade acadêmica, assim como do número de estudantes interessados. A CMA 
busca novas formas de qualificar suas atividades, principalmente no que diz respeito ao 
acolhimento e preparação de alunos e à comunicação com seu público-alvo. O objetivo 
principal deste projeto é avaliar a percepção dos alunos em Mobilidade IN e OUT da 
PUCRS quanto aos processos de acolhimento e acompanhamento, bem como conhecer 
os processos de comunicação internos e externos da CMA. Para tanto, foram enviados 
questionários contendo perguntas fechadas aos alunos participantes do programa e está 
sendo realizada uma auditoria da comunicação organizacional, a fim de diagnosticar os 
sistemas e práticas de comunicação interna e externa. Adicionalmente, está sendo 
realizada uma auditoria de mídia para avaliar a presença e a imagem da CMA e de 
outros programas de mobilidade acadêmica junto à opinião pública através de clipping 
em jornais, sites e redes sociais. Até o momento, foram obtidas como principais 
resultados as constatações que: o programa de mobilidade acadêmica de maior destaque 
na mídia é o Ciência sem Fronteiras; há um crescente interesse de alunos em fazer 
intercâmbio no Brasil; há pouco interesse ou má utilização de redes sociais por parte das 
Instituições de Ensino de maneira geral e há um crescente incentivo de Instituições para 
que seus alunos aprendam língua estrangeira. 
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