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Intensificar a mobilidade
de staff
A última década tem sido marcada por um
grande número de contactos e acordos entre IES de todas as regiões do mundo. Este
movimento inscreve-se no esforço de internacionalização que marca a agenda das
universidades.
Porém, uma grande parte destes acordos
não tem passado do papel, não se traduzindo em resultados. A sua celebração tem
sido entendida pelas universidades como
um estímulo ao estabelecimento de novas
relações, ou como um gesto de cortesia por
parte dos reitores.
As reservas à celebração destes acordos
têm, por isso, aumentado e muitas universidades já só aceitam celebrar acordos que
estejam viabilizados por planos de acção e
definam os compromissos das partes relativamente ao financiamento. Uma excepção a
este quadro têm sido os acordos para a mobilidade e intercâmbio de estudantes, que
continuam a merecer o interesse das universidades. Com efeito, a celebração destes
acordos serve, ainda, a vontade destas em
proporcionar aos seus estudantes uma experiência fora de portas.
Nos últimos tempos tem-se acentuado o
interesse das IES em conferir uma maior
dimensão e importância à mobilidade de
docentes, investigadores e pessoal administrativo. Não porque a mobilidade estudantil
tenha vindo a perder importância, mas porque os fluxos de mobilidade que envolvem
docentes, investigadores e funcionários não
docentes têm vindo a permitir o estabelecimento de novas parcerias e alianças, com
repercussão na criação de projectos de ensino e de investigação conjuntos e na partilha de experiências nas áreas académica e
administrativa.
A aposta no reforço das relações institucionais parece passar por isso, e cada vez
mais, pela mobilidade de staff, a qual tem
vindo a ser valorizada como um dos instrumentos mais efectivos para a criação e
consolidação de parcerias. Em causa estão,
designadamente, o reconhecimento mútuo
de programas, o desenvolvimento e a participação em programas de ensino e projectos de investigação conjuntos, ou a partilha
de experiências na gestão e organização de
projectos.
Desta forma, a aposta na mobilidade de
staff deverá merecer, da nossa parte, uma
maior atenção no futuro.

António Marques
Coordenador do Projecto EBW

A próxima Newsletter…
Desde o início do ano 2010 que o consórcio EBW tem publicado mensalmente a sua
Newsletter, através da qual dá a conhecer as últimas novidades relativas à implementação do projecto, bem como os testemunhos de alguns bolseiros que já terminaram
ou estão a realizar as suas mobilidades e ainda pequenas apresentações das nossas
instituições parceiras.
Ao longo de todas estas edições foram vários os “EBWs” que quiseram partilhar com
todos nós as suas experiências, por considerarem que esta foi uma das melhores oportunidades das suas vidas.
Estando o projecto a caminhar já a todo o vapor, chegou a hora de fazermos um breve
intervalo na regularidade destas publicações. Os próximos meses constituirão os últimos
passos nas mobilidades de muitos estudantes e investigadores, que seguramente quererão, no final das suas estadias, partilhar connosco e convosco as experiências mais marcantes deste que foi um período inesquecível das suas vidas a nível académico e pessoal.
Assim, a nossa Newsletter voltará no final do mês de Setembro, dando conta das últimas
novidades e trazendo também novos testemunhos dos nossos “EBWs”.
Toda a equipa EBW está sempre ao vosso dispor através dos contactos habituais.
Até Setembro!

	
  

EBW NA 1.ª PESSOA

Lund é uma cidade maravilhosa que fica ao
sul da Suécia, relativamente longe de Estocolmo mas a apenas 1h de trem da capital
da Dinamarca, Copenhaga.
O especial daqui é que se trata de uma
cidade de 110mil habitantes onde aproximadamente 40mil são estudantes da Lund
University. É basicamente uma cidade
dentro da Universidade, e não o contrário,
como estamos acostumados no Brasil. Isso
faz com que a cidade tenha uma vida social
basicamente voltada para os estudantes.
Outro ponto interessante é que se trata de
uma cidade “pequena” (quando comparada a outras capitais como São Paulo, Rio
de Janeiro) aconchegante, e que consegue
unir a tradição de prédios antigos (já que a
cidade foi fundada perto do ano 990) e ao
mesmo tempo totalmente moderna e hightech, como tudo na Suécia.

Nome: Camila Bettim Borges
Estudante de Graduação
Instituição de origem:
Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (Brasil)
Instituição de acolhimento:
Universidade do Porto (Portugal)

Os suecos são reconhecidos por serem
um povo reservado, mas são todos muito
educados e gentis. Quanto ao idioma, não
se preocupe: os suecos falam muito bem
inglês!
Enfim, uma experiência e tanto.

Nome: João Paulo Balloni
Estudante de Graduação
Instituição de origem:
Universidade de São Paulo (Brasil)
Instituição de acolhimento:
Universidade de Lund (Suécia)

Poder vivenciar seis meses (e agora, no
meu caso, quase um ano) em um país cultural, sócio e economicamente diferente
do meu, longe da família, amigos e de tudo
que sempre fez algum significado na minha
vida é um desafio constante a quem decide
se lançar pelo mundo.
Por muita sorte do destino, desde que cheguei ao Porto, sempre fui muito bem acolhida por toda a equipe da Universidade do
Porto (principalmente a Dra. Luísa Capitão,
Dra. Ana Reis e equipa) e pela Faculdade
de Psicologia e de Ciências da Educação.
Neste laço de integração, conheci muitas
pessoas, fiz diversos amigos, compreendi
“na pele” as chamadas ‘diferenças culturais’, vivi (no sentido mais amplo da palavra) a cidade do Porto, encantei-me com a
história do povo português e apaixonei-me
pelos seus fados epopeicos.

“É basicamente uma cidade
dentro da Universidade, e não
o contrário, como estamos
acostumados no Brasil”

Este tempo em que estive no Porto e em
contacto com a Faculdade de Psicologia
e de Ciências da Educação, pude de facto ampliar a minha visão do mundo acerca
de muitos pontos. Esta reflexão e tomada
crítica, creio que seja o maior acréscimo,
que este período de mobilidade pode trazer para um estudante universitário. O de
conseguir olhar a realidade e seu mundo
com outros olhos, e fazer deste novo olhar
uma possibilidade de mudança e transformação.
Muito obrigada a EBW, Universidade do
Porto, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade Federal do
Rio Grande do Sul e Faculdade de Educação pela oportunidade e aposta.

“Poder vivenciar seis meses (e agora, no meu caso, quase um
ano) em um país cultural, sócio e economicamente diferente do
meu, longe da família, amigos e de tudo que sempre fez algum
significado na minha vida é um desafio constante a quem decide
se lançar pelo mundo.”

OS BASTIDORES DO EBW
Na UFRGS, o Projecto EBW conta com a colaboração de uma sólida equipa composta por cinco membros. A Professora Liane Hentschke é a Secretária de Relações Internacionais da UFRGS e a Maria Inês Nardi é assessora administrativa e de convênios. Lizângela Guerra é responsável
pela mobilidade internacional de estudantes IN e OUT, juntamente com
Fabiano Cardozo de Aguiar, que trata sobretudo de intercâmbios com instituições da América Latina, Portugal e Espanha. Tanira Rodrigues Soares
é assessora financeira e produtora de eventos.
Como classificaria a receptividade e o impacto que o Projecto EBW teve na comunidade académica da sua Universidade?
O nível de receptividade entre os estudantes da UFRGS foi alto, revelado pelo expressivo número de candidaturas submetidas
e pela intensa procura por informações e
esclarecimentos de dúvidas a respeito do
projecto durante o período de divulgação.
O EBW trouxe uma nova dimensão à mobilidade da UFRGS, por abranger alunos
de graduação, doutorado e professores
e oferecer excelentes oportunidades de
bolsa para realização de mobilidades em
instituições reconhecidas na Europa, que
até então não tinham cooperação com
a UFRGS. O grande desafio ainda é atrair
mais estudantes da Europa para nossa instituição, que, embora esteja localizada em
uma região do Brasil pouco conhecida no
exterior, foi recentemente considerada a
2ª melhor instituição de ensino superior do
Brasil pelo Instituto Nacional de Pesquisas
do Ministério da Educação.
Com quais das instituições parceiras
europeias a sua Universidade já tinha
cooperação anterior à implementação
deste projecto?
A UFRGS já mantinha cooperação intensa com a Universidade do Porto (primeiro
acordo firmado em 1993) e com o Instituto Politécnico de Grenoble (através do
programa Grenoble-Brasil, e do programa
de dupla diplomação que envolve as duas
instituições). A UFRGS também assinou recentemente, em Outubro de 2009, acordo
de cooperação com a Universidade Politécnica de Valência.
Considera que as actividades desenvolvidas no âmbito do projecto têm contribuído para o aprofundamento da cooperação
já existente com as instituições parceiras
na Europa?
Sim, o contacto com as instituições parceiras foi intensificado através do projecto e a
cooperação com as instituições foi consolidada. Isso se deu tanto através das mobilidades de estudantes e docentes, como

pelos encontros e reuniões técnicas organizados pela coordenação do projecto, que
auxiliam na aproximação dos responsáveis
pela cooperação internacional nas universidades parceiras.
Em que medida este projecto contribuiu
para o estabelecimento de novas ligações de cooperação?
Houve a ampliação do leque de cooperação. Novas parcerias foram estabelecidas
e foi ampliada a visibilidade de instituições
europeias na UFRGS e vice-versa. Novas
opções de mobilidade viabilizadas pelo
projecto atraíram o interesse de estudantes para destinos antes desconhecidos.
Alguns alunos já buscam possibilidades
de fazer um período de seus estudos como
free movers em instituições que fazem parte do projecto, mas que ainda não celebraram acordos formais com a UFRGS.
Considera que este projecto pode ser a
base para o desenvolvimento de situações de co-tutela ao nível de doutorado
(mobilidade de doutorado sandwich com
duração igual ou superior a 10 meses)?
Com certeza. A co-tutela é possível através
de acordos específicos para cada caso.
Além disso, a mobilidade docente abre
perspectivas para criação de programas de
duplo ou múltiplo diploma também na graduação, por meio do contacto directo que
se estabelece entre pesquisadores docentes das instituições de origem e destino.
Em que grau a implementação das actividades no âmbito deste projecto contribuiu para uma melhor organização
das estruturas internas dos serviços de
cooperação internacional da sua instituição?
O contacto com as instituições parceiras
possibilita a troca de experiências entre os
responsáveis pelas mobilidades nos serviços de cooperação internacional, o que
enriquece a dinâmica de nossas actividades. A coordenação do projecto também
serve de exemplo para nossa secretaria, já
que sua organização é baseada em acções
bem definidas e transparentes.

Lizângela Guerra, a Professora Liane Hentschke
e Maria Inês Nardi numa sessão de recepção a
estudantes estrangeiros na UFRGS

Que alterações de fundo considera que
seriam relevantes para o maior sucesso
do projecto?
Embora dependa de decisões que implicam outras instâncias, acredito que o projecto seria incrementado positivamente
com a abrangência de outras áreas do conhecimento. Outra questão importante refere-se ao preenchimento de vagas: como
revelam os dados, a procura por bolsas de
doutorado oferecidas pelo projecto é relativamente baixa. Sendo assim, acredito que
o aumento no número de vagas para graduação e a consequente redução daquelas
para pós-graduação poderia acabar com o
problema de vagas ociosas e levar ao melhor aproveitamento da verba destinada à
mobilidade.
Considera possível a continuação de algumas actividades de cooperação com
as instituições parceiras do consórcio,
mesmo sem o financiamento concedido
pelo Programa Erasmus Mundus? Que actividades em concreto?
Sim, em nível institucional, especialmente
através da celebração de novos acordos
bilaterais entre as IES parceiras, no âmbito da pesquisa e educação. Acredito que a
mobilidade de graduação também estreita
laços entre as instituições. Actuais bolsistas estabelecem contatos que, futuramente, podem direcioná-los para pesquisas
conjuntas, promovendo a consolidação da
cooperação entre as instituições.

CONHECER MELHOR...
Universidade de Gent (Bélgica)

AS INSTITUIÇÕES DO EBW

Fundada em 1817 como uma Universidade de língua latina por Guilherme I, Rei dos
Países Baixos, a Universidade de Gent é
relativamente jovem. Após a sua independência em 1830, o Estado Belga estava
responsável pela administração da Universidade; o francês tornou-se a nova língua
oficial a nível académico. Em 1930, a Universidade de Gent tornou-se a primeira da
Bélgica a ter o neerlandês como língua de
ensino.
Actualmente, e após décadas de ininterrupto crescimento, a Universidade de Gent
é uma das instituições líderes do ensino
superior e investigação nos Países Baixos.
A Universidade de Gent é uma universidade aberta, de compromisso e pluralista,
com uma ampla perspectiva internacional.
Localizada na Flandres, a parte da Bélgica
de língua oficial neerlandesa e coração cultural e económico da Europa, é uma parceira activa na cooperação a nível de ensino – nacional e internacional – e a nível
científico e industrial.

Universidade Estadual de Campinas
Universidade Federal do Amazonas
Universidade Federal de Minas Gerais
Universidade Federal de Mato Grosso
Universidade Federal do Pará
Universidade Federal de Pernambuco
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Universidade Federal de Santa Catarina
Universidade de São Paulo
A Universidade tem cerca de 32.000 estudantes nas suas 11 faculdades e cerca de
7.100 membros de staff.
Todos os anos cada vez mais estudantes
internacionais escolhem a Universidade
de Gent para prosseguir os seus estudos.
Cerca de 3000 estudantes estrangeiros,
incluindo estudantes de intercâmbio, estudaram em 2008 na UGent – 1800 provenientes de países da União Europeia e
1200 de países externos à União Europeia.

Instituto Politécnico de Grenoble
Universidade de Deusto
Universidade de Gent
Universidade de Lund
Universidade do Porto
Universidade Politécnica de Catalunha
Universidade Politécnica de Valência
Universidade Técnica de Dresden
Universidade de Tec. e Economia de Budapeste
Universidade Técnica de Eindhoven
Associação Nacional dos Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior
Fórum das Assessorias das Universidades
Brasileiras para Assuntos Internacionais
Grupo Santander de Universidades
Universidade Joseph Fourier – Grenoble 1

CONTACTOS EBW:
Contactos do Serviço de Relações Internacionais:
Tel +32 (0)9 264 70 03
Fax +32 (0)9 264 31 31
IRO@UGent.be; SecretariaatAIB@UGent.be

Instituição coordenadora,
Universidade do Porto
Email: ebw@reit.up.pt
Website: http://ebw.up.pt

