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Resumo: Este projeto propôs-se a caracterizar a experiência 

estudantil de graduandos egressos do programa Ciências 

sem Fronteiras, comparando-a aos objetivos propostos pelo 

programa. 

1. Introdução 
As instituições de ensino superior atualmente estão 

experimentando o processo chamado política de 

internacionalização, que segundo Knight (2012), é “um 

processo que leva à integração da dimensão internacional, 

intercultural e global às metas, funções e implementação do 

ensino superior” [1].  

O governo brasileiro tem procurado promover uma 

política pública de internacionalização de algumas áreas do 

ensino superior que considera prioritárias, a fim de acelerar o 

desenvolvimento tecnológico e o potencial de inovação do 

país, através da qualificação de estudantes, docentes e 

pesquisadores. Um exemplo claro e latente desta política foi 

o Programa Ciências sem Fronteiras (PCsF), criado pelo 

governo federal em 2011, voltado para estudantes de 

graduação e pós-graduação das áreas de ciências e 

tecnologia, que ofereceu bolsas para alunos com um bom 

desempenho acadêmico estudarem no exterior e, assim, abrir 

um diálogo com outras realidades científicas e culturais 

trazendo para o país maior competitividade internacional. 

Foram concedidas 92.880 bolsas até o ano de 2015, quando 

o programa teve suas bolsas congeladas por tempo 

indeterminado. 
O objetivo desta pesquisa foi, portanto, caracterizar a 

experiência de alguns estudantes brasileiros que participaram 

do programa Ciência sem Fronteiras e verificar a percepção 

destes jovens do quanto esta experiência agregou valor à sua 

formação como pessoa, como futuro profissional e poderá 

contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico e 

da inovação no país.  

Propôs-se também entender o impacto social desta 

política educacional ao caracterizar estes alunos segundo sua 

formação, sua condição econômica e sua condição de acesso 

à universidade. 

2. Metodologia 
A metodologia empregada foi qualitativa, do tipo 

descritiva, tendo como instrumentos de coleta de dados a 

revisão bibliográfica, a análise documental e a entrevista a 

30 estudantes que regressaram do Programa Ciência sem 

Fronteiras de 6 diferentes países, escolhidos de forma 

aleatória. Através da entrevista buscou-se verificar a 

vivência acadêmica e a inserção na pesquisa, além dos 

impactos culturais que a experiência conferiu a cada um e, 

ao mesmo tempo, as possibilidades de se estabelecerem 

aspectos comuns à experiência destes estudantes.  

3. Resultados 
Através da análise das respostas obtidas na aplicação do 

questionário aos egressos do PCsF foi possível observar se, 

para estes, os objetivos do programa foram ou não atingidos. 

Em relação ao objetivo principal do programa que era 

desenvolver o conhecimento cientifico no país, através dos 

estudantes do programa, pode-se dizer que este foi em 

grande parte atendido uma vez que 55,2% desenvolveram 

algum tipo de pesquisa na universidade de destino, e 48,3% 

demonstram interesse em seguir a área acadêmica. 

Outro aspecto importante de ser ressaltado diz respeito às 

contribuições que esta experiência pode ter para estes jovens 

em seu futuro profissional pois, 65,2% dos estudantes 

sinalizaram que estabeleceram contatos que podem 

favorecê-los profissionalmente no exterior, reforçado pelo 

fato de que 24,1% participaram de um estágio profissional 

durante o programa. Em relação a experiência profissional, 

69% afirmam que esta experiência agregou competências 

práticas e 75,9% competências teóricas à sua formação.  

As perguntas de cunho social e econômico buscaram 

conhecer o perfil desses estudantes e percebeu-se que a 

maioria dos estudantes são oriundos de classe média-alta.  

Estudos futuros podem ser realizados para analisar 

questões de inserção desses egressos no mercado 

profissional e acadêmico após a graduação na universidade. 

4. Conclusões  
 A partir dos dados e das experiências coletadas nas 

entrevistas pode-se concluir que perspectivamente o PCsF 

agregará valor à formação profissional dos jovens que dele 

participaram e afirmam que estabeleceram uma boa rede de 

relacionamentos que pode vir a se tornar uma possibilidade 

de retorno ao país anfitrião para um mestrado ou doutorado 

o que alongo prazo impactará no desenvolvimento científico, 

tecnológico e da inovação no país.  

 Além disso, os relatos das entrevistas deixam 

transparecer  a experiência de amadurecimento pessoal que 

estes jovens fizeram através do PCsF, seja pela necessidade 

de resolução de problemas do cotidiano ou pela convivência 

com pessoas de diferentes culturas. Acredita-se que isso 

também se converterá em um benefício social na perspectiva 

de ampliar o diálogo global e o acolhimento da diversidade 

pelas novas gerações. 
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