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Resumo 

 

A qualidade e internacionalização na Educação Superior vêm sendo amplamente 

discutidas e conceituadas. As parcerias entre países e entre instituições vêm progressivamente 

aumentando, assim como o número de alunos a realizar intercambio. Esta pesquisa objetiva 

identificar o impacto da internacionalização da educação superior em sujeitos que realizam 

intercambio em países da CPLP.  

Para tal foi organizado um questionário com 34 questões, sendo 16 fechadas de 

múltipla escolha e 18 abertas. O questionário teve como referência inicial o Questionário do 

Estudante 2013 – Enade, o qual auxiliou nas questões referentes a aspectos sociais, 

econômico e étnico, enquanto as questões restantes buscaram perceber a contribuição e as 

potencialidades desenvolvidas durante o intercâmbio. Das 70 respostas obtidas foram filtrados 

os 18 alunos que realizaram o intercambio em Portugal, único país de língua oficial 

portuguesa para o qual os respondentes foram. 

Analisando questões como processo de seleção, rotina, desafios e impactos na 

formação, visão de mundo e futuro, buscamos identificar também, através das respostas dos 

sujeitos, aspectos da qualidade na dimensão da internacionalização universitária.  

O processo de análise ainda se encontra em desenvolvimento. Mas já podemos 

destacar que o aspecto mais mencionado pelos alunos foi o ganho de conhecimento 

acadêmico e cultural além do crescimento pessoal subjetivo. Na fala dos alunos estes 

impactos foram possíveis, entre outros, pela qualidade de vida experimentada no novo 

ambiente, pela estrutura das universidades, excelência dos professores. Mesmo os desafios 

apresentados pelos alunos no inicio do intercambio, foram facilmente superados e encarados 
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como crescimento pessoal. Ainda que existam questões burocráticas e de apoio que devam ser 

aprimoradas. 

Os alunos avaliam positivamente tanto o processo de seleção como a experiência de 

intercambio como um todo.  
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