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Resumo: Entre os especialistas em internacionalização da educação superior, há três 
temas comuns para promover a internacionalização da universidade: mobilidade de 
pessoas e programas; internacionalização em casa; compromisso social da 
internacionalização. A mobilidade é uma forma tradicionalmente utilizada e tem efeito 
importante na melhoria da qualidade da pesquisa e da formação de professores, no 
entanto, tem sido apontada como de alcance restrito, que atinge diretamente a uma 
pequena fração da comunidade universitária. Para superar essa limitação, os atores 
envolvidos em mobilidade juntamente com os demais atores da comunidade são 
desafiados a desenvolverem ações de internacionalização dentro do campus. Ainda 
nesse contexto, discute-se que ambas as formas necessitam explicitar o compromisso 
social de ser acessível a todos os membros da comunidade universitária, requerendo-
se ações internas que habilitem todos os interessados em participar de iniciativas 
internacionais. O presente projeto aumenta a visibilidade da internacionalização da 
UESC, dissemina boas práticas de internacionalização das organizações, bem como 
motiva e dá treinamentos curtos a profissionais interessados nesse tema. Trata-se de 
ações de extensão que consideram todas as dimensões de internacionalização, mas 
valoriza a internacionalização em casa e na região de inserção da UESC. Para o alcance 
dos objetivos, são realizados simpósios, palestras, cursos, oficinas de trabalho para 
diferentes públicos, provenientes da UESC e de outras instituições locais. São 
realizadass, pelo menos duas ações por ano, dentre as diferentes ações propostas, 
alcançando ao menos uma centena de participantes a cada ano. Com a realização das 
atividades, espera-se produzir material escrito para divulgação dessa experiência, 
incluindo-se anais do evento e manuais de boas práticas de internacionalização 
oriundos das oficinas de trabalho. 

Objetivo: Aumentar a visibilidade da internacionalização da UESC, disseminar boas 
práticas de internacionalização das organizações, motivar e dar treinamentos a 
profissionais interessados nesse tema.  
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