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RESOLUÇÃO Nº 23, DE 16 DE OUTUBRO DE 2019.

O PRESIDENTE PRO TEMPORE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – CONSUP/IFBA, no uso de suas atribuições
legais, considerando considerando solicitação contida no Processo Sei nº 23278.005305/2019-71 e o que foi
homologado na 4ª Reunião Extraordinária do CONSUP, realizada em 26 de setembro de 2019,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Proposta de Plano de Desenvolvimento da Internacionalização do
IFBA (PDInter) 2019-2023, nos termos em anexo.

                  
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data. 
 
 
 
 

Prof. Renato da Anunciação Filho
Presidente Pro Tempore do CONSUP

 
 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por RENATO DA ANUNCIACAO FILHO, Reitor Pró-
tempore, em 16/10/2019, às 14:49, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1252643 e o código CRC 980ECEA3.
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1. INTRODUÇÃO  

 

Este documento é fruto da necessidade do desenvolvimento de estratégias de 

internacionalização no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

(IFBA) que, em consonância com as diretrizes estabelecidas em seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI – 2014-2018) e com a Política de Internacionalização da Rede Federal de 

Educação Tecnológica do Brasil, objetiva contribuir para a inserção do IFBA no cenário 

internacional, promovendo a elevação da qualidade de seu ensino, pesquisa e extensão em 

adequação aos padrões internacionais de qualidade da educação. 

No contexto educacional, a compreensão das Relações Internacionais enquanto 

estratégia para o desenvolvimento institucional e humano tem seu início com a acentuação 

dos processos de globalização e, por consequência, das exigências por maior responsividade 

por parte das instituições de ensino no que tange à formação de cidadãos plurais e 

multireferenciados, com capacidade para atuar em um ambiente global de alta complexidade. 

Considerando ainda a atual configuração política, social, cultural e tecnológica dos países, não 

é mais possível pensar em instituições de ensino isoladas, sem interação umas com as outras e 

com o ambiente em que estão inseridas.  

Assim, a internacionalização desponta como uma estratégia para elevação da 

visibilidade internacional do Instituto, promovendo a formação de parcerias estratégicas de 

modo a potencializar o desenvolvimento científico e tecnológico da região e, 

consequentemente, do país. Dessa forma, a internacionalização é aqui definida enquanto um 

processo dinâmico, participativo, transversal e estratégico de abertura crítica do IFBA para o 

ambiente internacional com vistas à promoção de melhorias na qualidade do ensino em seus 

variados níveis, da pesquisa e da extensão, de forma a possibilitar a formação intercultural da 

comunidade acadêmica e a melhoria dos processos internos de gestão e inovação. 

Partindo dessa compreensão, a mobilidade acadêmica internacional ganha uma 

dimensão mais ampla, assumindo o papel da formação cidadã, possibilitando o diálogo entre 

culturas, a compreensão mútua e o estímulo à solidariedade e à cultura da paz. A cooperação 

internacional passa a ser abordada no sentido de oportunizar a criação e a troca de 

conhecimento e o desenvolvimento de tecnologias, estabelecendo relações de reciprocidade e 

proporcionando visibilidade internacional às ações do Instituto. Incorpora-se ainda o debate 

acerca da Internacionalização em Casa com vistas a integrar uma cultura internacional no 

interior da instituição, abordando questões relativas à atualização dos currículos, a 

interculturalidade das ações propostas à comunidade, a formação linguística e a gestão 

administrativa. 

Faz-se importante demarcar ainda o contexto, a estrutura e a missão do IFBA, em que a 

oferta de vários níveis de educação, a multiregionalidade e a multicampia são características 

indissociáveis, sendo ainda a integração à sociedade em seu contexto socioeconômico e 

cultural nos âmbitos regional, nacional e internacional uma de suas diretrizes para atuação. A 

internacionalização se integra a esse contexto como uma estratégia para alcance de um 
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objetivo maior: o de “promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, 

pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento 

sustentável do país” (IFBA, 2015, p. 32)1. 

Assim, este documento se configura em um Plano de Desenvolvimento da 

Internacionalização (PDInter) destinado a traçar as estratégias para a internacionalização da 

educação no contexto do IFBA, apresentando, portanto, um conjunto de propostas 

consideradas essenciais para a inserção internacional do Instituto no horizonte temporal de 

2019 a 2023. 

 

1.1 Missão 

 

Promover a inserção do IFBA no cenário internacional. 

 

1.2 Visão 

 

Tornar o IFBA uma Instituição de ampla referência regional nas articulações 

internacionais até dezembro de 2023. 

 

1.3 Valores 

 

As ações de internacionalização no âmbito do IFBA se pautam nos seguintes valores: 

 Postura profissional; 

 Dedicação e eficiência; 

 Envolvimento Institucional, local, nacional e internacional. 

 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Geral  

 

Promover e intensificar a internacionalização do IFBA (dentro e fora de casa) com vistas 

a contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, pesquisa e extensão, de forma a 

proporcionar a formação intercultural de seu corpo discente, docente e técnico-administrativo. 

 

1.4.2 Específicos  

 

 Aumentar a visibilidade internacional do IFBA, inclusive com maior divulgação das 

especificidades de sua oferta educativa; 

                                                
1
 IFBA. Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018: Metodologia e Concepção para conhecimento da 

comunidade. Aprovado pela resolução nº 47 do CONSUP, em 4/11/2015. Salvador: IFBA, 2015. 
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 Consolidar o envolvimento do IFBA nas redes acadêmicas de educação internacional; 

 Oferecer formação profissional de excelência alinhada a grandes temas globais, 

capacitando estudantes e servidores na realização de atividades internacionalmente 

relacionadas; 

 Disseminar e institucionalizar a cultura de internacionalização no âmbito do IFBA de 

modo a se fazer possível discutir currículos, pesquisa, avaliação, extensão e gestão 

administrativa dentro da perspectiva internacional; 

 Promover atividades que proporcionem a ampliação dos processos de cooperação e de 

intercâmbio internacionais do IFBA, no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão; 

 Promover a troca de experiências, de conhecimentos e de integração em contextos 

internacionais entre estudantes, professores, pesquisadores e gestores do IFBA com os 

correlatos de instituições estrangeiras; 

 Incentivar a participação da comunidade interna em diferentes tipos de atividade 

envolvendo o aprendizado e o aprimoramento de idiomas estrangeiros, a vivência de 

novas práticas culturais e a participação em atividades científicas, artísticas e técnicas; 

 Fomentar a formação linguística da comunidade acadêmica através da implantação de 

Centro de Idiomas que possam atuar como certificadores de proficiência; 

 Estimular as atividades de Internacionalização em Casa (IeC) com vistas a oferecer 

oportunidades de vivência internacional e intercultural a toda comunidade interna; 

 Representar o IFBA em eventos educacionais internacionais de relevância; 

 Mapear as relações internacionais do IFBA; 

 Institucionalizar o comprometimento das unidades do IFBA com o processo de 

internacionalização; 

 Captar recursos financeiros de fontes externas para apoiar as ações de 

internacionalização do IFBA; 

 Garantir a sustentabilidade do processo de internacionalização do IFBA. 

 

1.5 Recursos Financeiros  

 

O cumprimento dos objetivos e metas aqui propostos requer a alocação de, no mínimo, 

2,5% da matriz orçamentária anual do IFBA para ações de internacionalização, conforme o 

Plano de Metas anexo.  

 

1.6 Estrutura de Relações Internacionais  

 

Atualmente, as Relações Internacionais do IFBA são geridas por sua Assessoria de 

Relações Internacionais (ARINTER), órgão consultivo do Gabinete da Reitoria, mais 

recentemente executado com o suporte e chefia da Pró-reitoria de Desenvolvimento 

Institucional (PRODIN). À ARINTER cabe a função de: 

 



 

4 

 
 

 

[...] intensificar a inserção e ampliação das parcerias com a comunidade 
acadêmica em todo o mundo, em consonância com as diretrizes estabelecidas 
no Plano de Desenvolvimento Institucional do IFBA, cabendo-lhe ainda a 
coordenação, indução e acompanhamento das atividades pertinentes a essa 
área de atuação (IFBA, 2013, p. 26)2. 

 

Tais atividades incluem, dentre outras, a prospecção, tratativa, tramitação e 

acompanhamento de parcerias internacionais, a coordenação das atividades de mobilidade 

internacional (tanto de envio como de recebimento de estudantes, pesquisadores, docentes e 

técnico-administrativos), assim como a proposição, o gerenciamento e a institucionalização de 

ações para a formação linguística da comunidade acadêmica. Essas atividades são gerenciadas 

de modo a abranger todos os Campi do IFBA. Para tanto, em sua estrutura, conforme o 

Regimento Geral, a ARINTER é composta por um Comitê de Relações Internacionais e um 

Comitê de Idiomas, além de representação em cada um dos Campi do Instituto, todos estes 

sob a coordenação do Assessor de Relações Internacionais. 

Não obstante, considerando que, atualmente, a ARINTER possui estrutura de uma 

Coordenação com lotação de apenas 1 (um) servidor e 1 (um) estagiário e que, 

consequentemente, as atribuições acima relacionadas não têm sido realizadas a contento, 

propõe-se: 

 a reestruturação do setor enquanto uma Diretoria, com a designação de um Diretor e 

lotação de, pelo menos, mais 2 (dois) servidores e 2 (dois) estagiários para compor a 

equipe da ARINTER; 

 a oferta de capacitação para gestão das relações internacionais para a equipe da 

ARINTER e suas representações nos Campi; 

 a institucionalização das representações da ARINTER nos Campi através da 

recomendação de funções gratificadas aos ocupantes dos cargos; 

 a participação da ARINTER e dos gestores sistêmicos em missões de trabalho, visitas 

técnicas, fóruns e eventos de internacionalização (ex.: FAUBAI, FORINTER, AULP, 

NAFSA, EAIE, WFCP); 

 a criação de uma rede de internacionalização das Instituições de Ensino do Estado da 

Bahia. 

 

2. DO INTERCÂMBIO E DA MOBILIDADE INTERNACIONAL 

 

Diante da complexidade do atual ambiente global, bem como da necessidade a 

formação intercultural dos cidadãos, torna-se responsabilidade das Instituições de Ensino 

oportunizar a aquisição de experiências internacionais por parte da comunidade acadêmica, 

tendo em vista a promoção da compreensão mútua entre os países, bem como o seu 

posicionamento no cenário global. 

                                                
2
 IFBA. Regimento Geral do IFBA. Aprovado pela Resolução nº 26 do CONSUP, em 27/06/2013. Salvador: IFBA, 

2013. 
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É nesse contexto que o intercâmbio e a mobilidade acadêmica internacional se 

inserem. Tais ações não envolvem, “apenas, o movimento de deslocamento; [elas são] muito 

mais ampla[s], pois [são sociais e envolvem] estruturas, meios, culturas e significados” 

(CASTRO; CABRAL NETO, 2012, p. 77)3. Assim, o intercâmbio internacional não pode ser 

entendido enquanto um fim em si mesmo, mas como um meio para alcançar objetivos 

previamente estabelecidos, gerando frutos para toda a comunidade acadêmica na medida em 

que seus resultados deverão ser disseminados através dos desdobramentos da 

internacionalização. 

Intercâmbio e mobilidade não são sinônimos: o primeiro implica na relação de 

reciprocidade entre nações e instituições de ensino (CABRAL; SILVA; SAITO, 2011)4, enquanto 

que o segundo refere-se ao deslocamento internacional, sem necessariamente envolver o 

desenvolvimento e a sustentabilidade das relações internacionais e interinstitucionais. Neste 

PDInter, incentiva-se à mobilidade internacional e privilegiam-se as ações de intercâmbio 

internacional por compreender que estas possibilitam a troca de conhecimentos, estreitando 

dos laços de cooperação entre o IFBA e instituições estrangeiras, criando redes de interação 

entre professores, estudantes, pesquisadores e grupos de pesquisa de diversas partes do 

mundo. Desse modo, o desenvolvimento da ciência e tecnologia é potencializado ao mesmo 

tempo em que se fortalecem os processos educativos das instituições envolvidas. Indo além, 

considera-se que a vivência internacional possibilita o desenvolvimento de competências 

globais e habilidades interculturais, promovendo o respeito e a compreensão às diferenças, 

aumentando o conhecimento técnico, acadêmico e cultural e estimulando a formação de 

lideranças locais. 

Assim, no âmbito do IFBA, os programas de Intercâmbio Internacional terão por 

objetivo oportunizar a troca de experiências e aprendizagens acadêmicas, científicas, técnicas, 

culturais e humanas da comunidade acadêmica, bem como a recepção de estrangeiros por 

meio de suas instituições conveniadas ou através de editais de programas, agências ou órgãos 

nacionais e internacionais de fomento. 

Tendo em vista que o IFBA ainda não possui programa permanente de apoio ao 

intercâmbio internacional discente, nem mecanismos de suporte para que docentes e técnicos 

possam planejar ações acadêmicas voltadas à internacionalização, propõe-se, 

para o corpo discente: 

 a institucionalização de um programa de bolsas para a mobilidade estudantil 

internacional e multicampi; 

 a promoção de visitas técnicas a instituições, empresas e indústrias de outros países, 

proporcionando, assim, o conhecimento e o desenvolvimento dos estudantes em áreas 

                                                
3
 CASTRO, A. A.; CABRAL NETO, A. O ensino superior: a mobilidade estudantil como estratégia de 

internacionalização na América Latina. Revista Lusófona de Educação, v. 21, n. 21, p. 69-96, out. 2012. 
4
 CABRAL, T. L. de O.; SILVA, J. E. O.; SAITO, C. E. Realidade do intercâmbio e da mobilidade acadêmica na 

Universidade Federal de Santa Catarina. In: II Congresso Internacional IGLU. Florianópolis, 2011. 
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relevantes a seus cursos, bem como o aprimoramento e a expansão prática dos 

conhecimentos adquiridos em contextos diversos; 

 a promoção de experiências de estágio internacional de modo a oportunizar o entrelace 

de conhecimentos teóricos e práticos e a vivência de novas ferramentas técnicas, 

organizacionais e culturais, assim como a reflexão acerca de sua formação acadêmica e 

profissional; 

para o corpo docente e técnico-administrativo: 

 o lançamento de editais para capacitação e aperfeiçoamento em Instituições de Ensino 

estrangeiras através de apoio a projetos que visem a contribuir para a melhoria da 

qualidade do ensino, pesquisa e extensão do IFBA; 

 a viabilização de incentivo, com possibilidade de fomento, à participação de docentes e 

técnicos administrativos em cursos de capacitação no exterior em suas respectivas 

áreas de atuação, em visitas técnicas a instituições e institutos de pesquisa 

internacionais e em cursos de línguas estrangeiras para aprimoramento da proficiência 

linguística e conhecimento cultural. 

Adicionalmente, de modo a possibilitar vivências interculturais dentro dos Campi do 

IFBA através da recepção de estudantes, docentes e pesquisadores internacionais, propõe-se, 

 a criação e adequação dos suportes acadêmicos, comunicacionais, estruturais e 

logísticos, visando aumentar a atratividade do IFBA diante da comunidade acadêmica 

internacional; 

 a criação de uma estrutura de acolhimento de estudantes estrangeiros com o 

desenvolvimento de um sistema de Tutoria Internacional que envolverá professores, 

técnicos-administrativos, alunos, psicólogos e assistentes sociais; 

 a atração de professor-pesquisador visitante do exterior através de editais internos que 

visem o fortalecimento da graduação e pós-graduação do Instituto por meio de sua 

internacionalização; 

A participação da comunidade do IFBA em programas de intercâmbio estará 

condicionada ao princípio da reciprocidade em que os beneficiados por estes programas 

desenvolverão atividades que retornem ao Instituto o investimento realizado. A título de 

exemplo, destacamos a participação ativa nos eventos promovidos pela ARINTER, o 

desenvolvimento de minicursos ou de cursos de curta duração, a promoção de oficinas e/ou de 

atividades extensionistas, o desenvolvimento de pesquisas e a publicação de artigos, em 

especial através de parcerias internacionais, etc. 

 

3. DA INTERNACIONALIZAÇÃO EM CASA 

 

Apesar dos benefícios no que tange a imersão cultural, acadêmica e linguística, e não 

obstante aos esforços do IFBA em apoiar as atividades de intercâmbio discente através do 

desenvolvimento de programas de bolsas que, em alguns casos, privilegiam fatores de 

vulnerabilidade socioeconômica, é fato que a mobilidade internacional é seletiva e excludente, 

não sendo, por si só, capaz de promover a efetiva integração das dimensões internacional e 
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intercultural de maneira transversal e democrática. Nesse sentido, surge a necessidade de 

fazer valer as ações de Internacionalização em Casa (IeC), de modo a promover e 

institucionalizar a cultura de internacionalização no âmbito do IFBA. 

A IeC refere-se “a integração intencional das dimensões internacional e intercultural no 

currículo formal e informal de todos os estudantes, em ambientes domésticos de 

aprendizagem” (BEELEN; JONES, 2015, n.p., tradução nossa)5. Essa definição remete à 

necessidade de trabalho com a cultura local, bem como de exploração da diversidade cultural 

em sala de aula, assim como em eventos, seminários e atividades extracurriculares, trazendo 

conteúdos de relevância global para o cotidiano da comunidade interna. Além disso, a IeC 

potencializa as oportunidades de contato com estudantes internacionais de modo a promover 

trocas culturais e linguísticas que contribuirão para a construção de uma cultura internacional. 

Para tanto, as Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação (TDIC) oferecem 

possibilidades de interagir e cooperar remotamente com pessoas, grupos de pesquisa e 

instituições em qualquer parte do mundo, favorecendo a construção e o fortalecimento dos 

laços de cooperação internacional. 

Para obter êxito nessas ações, é necessário que a comunidade acadêmica disponha de 

capacidade mínima de interação em língua estrangeira. A formação linguística se constitui, 

assim, em uma demanda emergente, a fim de que se obtenham melhores resultados das 

trocas linguístico-culturais nos ambientes de aprendizado. Esse é um dos grandes entraves 

para o desenvolvimento do processo de internacionalização, tanto em casa como fora, visto 

que a maior parte dos estudantes não possui, durante sua vida escolar, uma formação 

estruturada para a aquisição das quatro habilidades básicas para comunicação em uma língua 

estrangeira: escuta, fala, leitura e escrita. 

O domínio de idiomas estrangeiros se configura, nos dias atuais, em uma possibilidade 

e uma necessidade de expansão do universo cultural dos indivíduos à medida que se avalia seu 

papel para a constituição de sujeitos ativos. Nesse sentido, não é possível pensar o processo de 

internacionalização sem a promoção da formação linguística dos estudantes e da comunidade 

acadêmica como um todo. Considerando que o IFBA já possui algumas iniciativas isoladas de 

cursos de idiomas, a exemplo do que ocorre nos Campi Salvador e Vitória da Conquista, sem, 

todavia, dispor de mecanismos para oficializar e, portanto, apropriar-se de tais ações, de modo 

a se fazer possível sua extensão aos demais Campi, propõe-se, 

 a institucionalização do Centro de Idiomas em todos os Campi do IFBA, de modo a 

proporcionar a formação linguística e intercultural de seus estudantes e servidores; 

 a oferta e o fortalecimento do ensino de português como língua estrangeira; 

 a participação em programas de ensino de línguas para a recepção de assistentes de 

ensino de línguas estrangeiras nos Campi do IFBA; 

                                                
5
 BEELEN, J.; JONES, E. The global window in Higher Education. Defining 'internationalisation at home'. University 

World News. N. 393, 04/12/2015. Disponível em: 
<http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20151202144353164>. Acesso em: 29 set 2017. 



 

8 

 
 

 

 a realização de cursos ou eventos extracurriculares para o aprimoramento das 

competências linguísticas da comunidade acadêmica ou de componentes curriculares 

de relevância global. 

A Internacionalização do Currículo configura-se ainda em componente essencial ao 

processo de internacionalização, possibilitando “a incorporação de uma dimensão intercultural 

e internacional ao conteúdo do currículo, bem como aos processos de ensino e aprendizagem 

e aos serviços de apoio de um programa de estudo” (BEELEN, 2011, p. 9 apud LEASK, 2009, p. 

209, tradução nossa)6. Do mesmo modo, destacamos que as competências interculturais 

devem envolver “uma compreensão não só da cultura e língua em estudo, mas também a 

prontidão para suspender a descrença e o julgamento sobre a outra cultura e a disposição em 

refletir sua própria cultura e questionar os valores e pressuposições de suas práticas culturais” 

(Chun, 2011, p. 393, tradução nossa7). Trata-se, portanto, de um trabalho colaborativo a ser 

desenvolvido pela comunidade do IFBA com vistas a promover a formação de cidadãos críticos 

e reflexivos que pensem nas perspectivas local, nacional e global. 

Assim, envolve questões formais de atualização das matrizes curriculares de modo a 

abranger temáticas de relevância global, promover a interculturalidade e possibilitar o 

desenvolvimento das habilidades linguísticas. Do mesmo modo, envolve questões informais 

que visem à criação de consciência global por meio da viabilização de projetos que aproximem 

o contexto internacional ao cotidiano do IFBA. Outro aspecto, ainda, diz respeito à inexistência 

de mecanismos que possibilitem a equivalência entre ementas nacionais e internacionais o que 

dificulta e, em muitos casos, impossibilita o aproveitamento de créditos cursados no exterior, 

tornando a experiência acadêmica internacional apenas parte do currículo informal dos cursos. 

Dessa forma, propõe-se, 

 a criação de um projeto de incentivo à internacionalização curricular que proponha a 

incorporação de temáticas de relevância global à ementa de componentes curriculares 

estratégicos da grade curricular dos cursos técnicos, de graduação e pós-graduação; 

 a oferta regular de disciplinas estratégicas da grade curricular dos cursos técnicos, de 

graduação e pós-graduação em língua estrangeira; 

 a criação de mecanismos fáceis e transparentes para o reconhecimento de créditos 

cursados no exterior na qualidade de obrigatórios ou eletivos; 

 a concepção de projetos pedagógicos de cursos que contemplem a internacionalização 

com vistas às adaptações e flexibilizações curriculares necessárias. 

Finalmente, no atual contexto de desenvolvimento das TDIC, aponta-se como 

estratégica a sua utilização de modo a apoiar o processo de internacionalização da educação 

ao passo em que tais tecnologias têm possibilitado a diminuição das distâncias entre os países, 

e aberto possibilidades diversas de interação entre estudantes, pesquisadores e instituições de 

                                                
6
 BEELEN, J. The Long Wait: researching the implementation of Internationalisation at Home. In: 

Internationalisation Revisited: new dimensions in the Internationalisation of Higher Education. Amsterdam: 
Carem, 2011. 
7
 CHUN, D. M. Developing Intercultural Communicative Competence through Online Exchanges. CALICO Journal, 

v. 28, n. 02, p. 392-419, 2011. 
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ensino. Aliado à IeC e às ferramentas para educação à distância, as TDIC facilitam a troca de 

informações e experiências interculturais, mediando o processo de construção do 

conhecimento de maneira colaborativa, além de promover maior aproximação entre o IFBA e 

suas instituições parceiras. Nesse sentido, e tendo em vista a gama de possibilidades 

existentes, bem como o baixo custo para execução de atividades, propõe-se, 

 o estímulo à utilização das TDIC para integração das dimensões internacional e 

intercultural ao ensino, pesquisa e extensão do IFBA. 

 

4. DOS DESDOBRAMENTOS DA INTERNACIONALIZAÇÃO  

 

As constantes mudanças políticas, econômicas, tecnológicas, sociais e culturais que 

vêm ocorrendo no contexto internacional resultam, cada vez mais, na necessidade de inter-

relação entre as Instituições de Ensino, permitindo a atuação em rede, bem como participação 

na dinâmica global de produção e intercâmbio de conhecimentos. Assim, a cooperação 

técnico-científica e acadêmica em âmbito internacional se traduz em um meio para viabilizar 

ações conjuntas, tendo em vista: 

 
[...] uma associação e colaboração nos âmbitos da política e gestão 
institucional; a formação, a pesquisa, a extensão e a vinculação para o mútuo 
fortalecimento e a projetação institucional; a melhoria da qualidade da 
docência; o aumento e a transferência do conhecimento científico 
tecnológico; e a contribuição à cooperação para o desenvolvimento (SIUFI, 
2009, p. 124, tradução nossa)8. 

 

De tal modo, a cooperação internacional se apresenta como uma estratégia de 

formação de alianças, de modo a possibilitar a colaboração e o fortalecimento das instituições 

envolvidas com fins a elevar a qualidade do ensino, pesquisa e extensão. Internamente, 

possibilita o estabelecimento e o fortalecimento dos aspectos organizacionais do Instituto, 

desde a análise do contexto em que está inserido, o planejamento e a definição das 

prioridades, a operacionalização e implementação das estratégias institucionais, até a revisão 

periódica de seus processos. Mais ainda, a cooperação internacional é, por natureza, solidária 

na medida em oportuniza a formação de parcerias que visam reparar as lacunas de 

desenvolvimento inerentes ao processo de globalização, viabilizando, dessa forma, o 

fortalecimento mútuo dos envolvidos. 

Não obstante, no contexto do IFBA, destaca-se que o excesso de burocracia e, 

consequentemente, a morosidade dos processos para a formalização de acordos de 

cooperação internacional são alguns dos aspectos que têm dificultado o desenvolvimento da 

internacionalização do Instituto. Aliado a isso, aponta-se para o baixo grau de 

institucionalidade e efetividade das ações provenientes dos acordos existentes, reforçando, 

assim, o papel deste PDInter no sentido de demarcar mais fortemente as prioridades do IFBA 

                                                
8
 SIUFI, G. Cooperación internacional e internacionalización de la educación superior. Educación Superior y 

Sociedad - Nueva época, v. 14, n. 1, p. 120-145, jan. 2009. 
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no cenário internacional. Além disso, faz-se necessário viabilizar mecanismos para facilitar o 

estabelecimento de parcerias internacionais, bem como o diálogo com a comunidade 

acadêmica internacional. Dessa forma, propõe-se, 

 o aumento da visibilidade internacional do IFBA com a tradução e adequação do site 

institucional e o desenvolvimento de material multimídia para divulgação institucional 

em idiomas estrangeiros; 

 a promoção a iniciativas por parte dos servidores do IFBA no sentido de apoiar o 

estabelecimento de parcerias internacionais ou ações diversas em prol da 

internacionalização do IFBA; 

 o fortalecimento e consolidação das parcerias internacionais já existentes através da 

proposição de projetos para atuação conjunta em áreas de interesse mútuo com planos 

de trabalho interdisciplinares e interinstitucionais; 

 o estreitamento dos laços de cooperação com a África, em especial com os Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), visando o protagonismo das ações 

institucionais por meio do princípio da solidariedade; 

 o aprofundamento dos laços de cooperação com a Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP) para a promoção de uma linha estratégica de ensino avançado que 

ajude a elevar o número de estudantes e docentes internacionais no Instituto; 

 o desenvolvimento de relações de reciprocidade com Instituições de Ensino da América 

Latina, em especial com países do MERCOSUL, explorando elementos de similaridade 

linguística, econômica, política, social e cultural com vistas ao desenvolvimento mútuo. 

Ademais, considerando que o IFBA foi criado por projeto de lei que estabelece Ensino, 

Pesquisa e Extensão como inerentes ao seu fazer acadêmico e, mais que isso, retomando a 

transversalidade própria do processo de internacionalização, destaca-se a necessidade de 

desenvolver ações continuadas que integrem as dimensões internacional e intercultural aos 

âmbitos de atuação do Instituto, fundamentando, dessa forma, sua inserção no cenário 

internacional. Desse modo, e em ação conjunta entre as Pró-Reitorias, propõe-se, 

 a viabilização de editais de apoio à execução de projetos de pesquisa conjuntos, com 

vistas ao desenvolvimento e aperfeiçoamento tecnológico e à promoção da cooperação 

técnico-científica e acadêmica entre o IFBA e instituições internacionais, em áreas de 

mútuo interesse; 

 o apoio a produção e a publicação de pesquisas científicas que apresentem 

componentes de internacionalização, tais como a publicação em veículos internacionais 

com relevante fator de impacto e a colaboração com pesquisadores estrangeiros para o 

desenvolvimento de pesquisas; 

 a viabilização de programas conjuntos de pós-graduação com dupla-diplomação por 

meio de sua normatização no âmbito do IFBA e de tratativas para parceria com 

Instituições de Ensino Superior internacionais; 

 o desenvolvimento de projetos sociais que agregam um conjunto de ações, técnicas e 

metodologias transformadoras, envolvendo comunidades nacionais e internacionais 

para promoção da solidariedade e da consciência internacional. 
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De igual modo, faz-se essencial reconhecer o papel do Polo de Inovação Salvador (PIS) e 

da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP) como elementos mobilizadores 

da inovação e da prática empreendedora no âmbito do IFBA, bem como catalizadores do 

processo de internacionalização universitário através de cooperações acadêmicas e 

empresariais no âmbito internacional. Em consonância com o pensamento de Torkomian 

(2011, p. 101-102)9, 

 

[...] a contribuição da universidade para a sociedade, além da vertente 
acadêmica que envolve a atividade de ensino (formação de recursos 
humanos) e pesquisa (geração de conhecimento novo), pode ocorrer também 
através da interação com empresas, em pesquisas conjuntas, consultorias, 
prestação de serviços ou com a geração de novos empreendimentos. Tratam-
se de vias de mão dupla, pelas quais também a universidade é beneficiada 
devido à possibilidade de formar melhor seus recursos humanos e de 
retroalimentar a pesquisa nela desenvolvida. 

 

Diante desse contexto, propõe-se, 

 o incentivo a formação de parcerias internacionais com o segmento empresarial para 

cooperação em pesquisa, desenvolvimento e inovação que resulte na elaboração de 

novos produtos, processos ou serviços e na transferência de tecnologia para a 

comunidade; 

 o desenvolvimento de projetos de fomento nas áreas de cooperativismo, economia 

solidária e formação de formadores para o fortalecimento das instituições envolvidas, 

em especial nas cooperações Sul-Sul. 

                                                
9
 TORKOMIAN, A. L. V. Capítulo 4 - Transferência de tecnologia, inovação tecnológica e desenvolvimento. In: 

AZEVEDO, A. M. M.; SILVEIRA, M. A. (orgs.). Gestão da Sustentabilidade Organizacional: Desenvolvimento de 
Ecossistemas Colaborativos. Campinas: CTI, 2011. 



PLANO DE METAS PARA INTERNACIONALIZAÇÃO DO IFBA (2019 – 2023) 

 AÇÕES PRAZO INVESTIMENTO RESULTADOS PREVISTOS 
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A reestruturação do setor enquanto uma Diretoria, com a 
designação de um Diretor e lotação de, pelo menos, mais 2 (dois) 
servidores e 2 (dois) estagiários para compor a equipe da ARINTER; 

1 ano - - Institucionalizar a internacionalização do IFBA; 

A oferta de capacitação para gestão das relações internacionais 
para a equipe da ARINTER e suas representações nos Campi; 

2 anos R$70.000 - Dar maior eficiência na gestão das relações internacionais do IFBA; 

A institucionalização das representações da ARINTER nos Campi 
através da designação de funções gratificadas aos ocupantes dos 
cargos;  

1 ano - - Institucionalizar as ações da ARINTER nos campi; 

A participação da ARINTER e dos gestores sistêmicos em Missões 
de Trabalho, Visitas Técnicas e Fóruns/Eventos de 
internacionalização (ex.: FAUBAI, FORINTER, AULP, NAFSA, EAIE, 
WFCP); 

4 anos R$140.000 
- Propiciar maior visibilidade nacional e internacional ao IFBA; 
- Viabilizar a assinatura de novos acordos de cooperação; 
- Consolidar as parcerias já em andamento; 

A criação de uma rede de internacionalização das Instituições de 
Ensino Superior do Estado da Bahia; 

1 ano - 
- Fortalecer a internacionalização no Estado; 
- Viabilizar meios para o pleito de recursos externos e para a 
mobilização de ações interinstitucionais de internacionalização; 
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A institucionalização de um programa de mobilidade estudantil 
acadêmica internacional e multicampi; 

4 anos R$1.500.000 

- Formar o cidadão histórico-crítico, em harmonia com a missão do 
IFBA; 
- Propiciar maior visibilidade nacional e internacional ao IFBA; 
- Integrar teoria e prática em contextos globais e relação direta com o 
mundo do trabalho internacional; 
- Estimular o desenvolvimento acadêmico dos estudantes; 
- Preparar o corpo discente do IFBA para atuar e se desenvolver em 
contextos multiculturais e globalizados; 
- Transformar os estudantes contemplados em catalisadores do 
processo de internacionalização, desenvolvendo ações em seus campi 
de origem com vistas a integrar a dimensão internacional ao cotidiano 
do Instituto, socializando suas experiências através de projetos que 
envolvam o ensino, a pesquisa e a extensão; 
- Possibilitar a formação intercultural da comunidade acadêmica; 

A promoção de visitas técnicas a instituições, empresas e 
indústrias de outros países, proporcionando, assim, o 
conhecimento e o desenvolvimento dos estudantes em áreas 
relevantes a seus cursos, bem como o aprimoramento e a 
expansão prática dos conhecimentos adquiridos em contextos 
diversos; 

A promoção de experiências de estágio internacional de modo a 
oportunizar o entrelace de conhecimentos teóricos e práticos e a 
vivência de novas ferramentas técnicas, organizacionais e culturais, 
assim como a reflexão acerca de sua formação acadêmica e 
profissional; 
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O lançamento de editais para capacitação e aperfeiçoamento em 
Instituições de Ensino estrangeiras através de apoio a projetos que 
visem a contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, 
pesquisa e extensão do IFBA; 

4 anos 

R$150.000 

- Propiciar maior visibilidade nacional e internacional ao IFBA; 
- Possibilitar a Internacionalização do Currículo no IFBA por meio da 
Educação Bi/Multilíngue; 
- Ofertar aulas, cursos e/ou projetos em línguas estrangeiras; 
- Elevar os índices de avaliação da educação ofertada pelo IFBA; 

A viabilização de incentivo, com possibilidade de fomento, à 
capacitação de docentes e técnicos administrativos em cursos de 
qualificação no exterior em suas respectivas áreas de atuação, em 
visitas técnicas a instituições e institutos de pesquisa 
internacionais e em cursos de línguas estrangeiras para 
aprimoramento da proficiência linguística e conhecimento cultural. 

R$200.000 
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A criação e adequação dos suportes acadêmicos, comunicacionais, 
estruturais e logísticos do IFBA; 

4 anos R$200.000 

- Propiciar maior visibilidade e atratividade nacional e internacional ao 
IFBA; 
- Possibilitar a formação intercultural da comunidade acadêmica; 
- Promover uma cultura de internacionalização no âmbito do IFBA; 
- Fortalecer o uso da língua portuguesa como idioma internacional; A criação de uma estrutura de recepção de estudantes 

estrangeiros com o desenvolvimento de um sistema de Tutoria 
Internacional que envolverá professores, técnicos administrativos, 
alunos, psicólogos e assistentes sociais; 

2 anos R$70.000 

A atração de professor-pesquisador visitante do exterior através 
de editais internos; 

4 anos R$200.000 

- Propiciar maior visibilidade nacional e internacional ao IFBA; 
- Fortalecer a graduação, a pós-graduação, a pesquisa e a inovação do 
Instituto;  
- Elevar os índices de avaliação da educação ofertada pelo IFBA; 
- Possibilitar a Internacionalização do Currículo no IFBA por meio da 
Educação Bi/Multilíngue; 
- Promover a interculturalidade da oferta educativa do Instituto; 
- Ofertar aulas, cursos e/ou projetos em línguas estrangeiras; 
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A institucionalização do Centro de Idiomas em todos os Campi do 
IFBA, de modo a proporcionar a formação linguística e intercultural 
de seus estudantes e servidores; 

3 anos R$1.000.000 

- Proporcionar a formação linguística e intercultural da comunidade 
acadêmica; 
- Fortalecer o ensino de línguas no IFBA; 
- Fortalecer o uso da língua portuguesa como idioma internacional; 

A oferta e o fortalecimento do ensino de português como língua 
estrangeira; 

A participação em programas de ensino de línguas para a recepção 
de assistentes de ensino de línguas estrangeiras nos Campi do 
IFBA; 

A realização de cursos ou eventos extracurriculares para o 
aprimoramento das competências linguísticas da comunidade 
acadêmica ou de componentes curriculares de relevância global; 

A criação de um projeto de incentivo à internacionalização 
curricular que proponha a incorporação de temáticas de relevância 
global à ementa de componentes curriculares estratégicos da 
grade curricular dos cursos técnicos, de graduação e pós-
graduação; 4 anos 

- 
- Possibilitar a Internacionalização do Currículo no IFBA por meio da 
Educação Bi/Multilíngue; 
- Ofertar aulas, cursos e/ou projetos em línguas estrangeiras; 
- Elevar os índices de avaliação da educação ofertada pelo IFBA; A oferta regular de disciplinas estratégicas da grade curricular dos 

cursos técnicos, de graduação e pós-graduação em língua 
estrangeira; 

- 

A criação de mecanismos fáceis e transparentes para o 
reconhecimento de créditos cursados no exterior na qualidade de 
obrigatórios ou eletivos; 

2 anos - 

- Promover uma cultura de internacionalização no âmbito do IFBA; 
- Difundir a valorização das experiências internacionais discentes; 
- Possibilitar a equiparação internacional do ensino do IFBA; A concepção de projetos pedagógicos de cursos que contemplem a 

internacionalização com vistas às adaptações e flexibilizações 
curriculares necessárias; 

4 anos 

- 

O estímulo à utilização das TDIC para integração das dimensões 
internacional e intercultural ao ensino, pesquisa e extensão do 
IFBA; 

R$150.000 

- Promover uma cultura de internacionalização no âmbito do IFBA; 
- Desenvolver projetos de internacionalização em parceria com IES 
estrangeiras; 
- Permitir a participação e o engajamento internacional de toda a 
comunidade do IFBA; 
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A tradução e adequação do site institucional e o desenvolvimento 
de material multimídia para divulgação institucional em idiomas 
estrangeiros; 

1 ano R$150.000 - Propiciar maior visibilidade nacional e internacional ao IFBA; 
- Possibilitar a atração e recepção de estudantes, docentes e 
pesquisadores externos; 
- Promover o intercâmbio e a mobilidade de estudantes, docentes e 
técnicos-administrativos; 
- Fortalecer as parcerias internacionais existentes e possibilitar a 
formação de novas alianças de cooperação; 
- Difundir a cultura de internacionalização no âmbito do IFBA; 
- Permitir a participação e o engajamento da comunidade do IFBA 
com seu processo de internacionalização; 

A promoção a iniciativas por parte dos servidores do IFBA no 
sentido de apoiar o estabelecimento de parcerias internacionais ou 
ações diversas em prol da internacionalização do IFBA; 

4 anos R$70.000 

O fortalecimento e consolidação das parcerias internacionais já 
existentes através da proposição de projetos para atuação 
conjunta em áreas de interesse mútuo com planos de trabalho 
interdisciplinares e interinstitucionais; 

3 anos R$250.000 

O estreitamento dos laços de cooperação com a África, em 
especial com os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 
(PALOP); 

4 anos 

R$350.000 

- Possibilitar o protagonismo das ações institucionais por meio do 
princípio da solidariedade; 
- Fortalecer o uso da língua portuguesa como idioma internacional; 
- Promover o desenvolvimento mútuo desses países e de seus 
respectivos sistemas educacionais; 
- Fortalecer a cooperação Sul-Sul; 

O aprofundamento dos laços de cooperação com a Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) para a promoção de uma 
linha estratégica de ensino avançado que ajude a elevar o número 
de estudantes e docentes internacionais no Instituto; 

O desenvolvimento de relações de reciprocidade com Instituições 
de Ensino da América Latina, em especial com países do 
MERCOSUL, explorando elementos de similaridade linguística, 
econômica, política, social e cultural; 

A viabilização de editais de apoio à execução de projetos de 
pesquisa conjuntos, com vistas ao desenvolvimento e 
aperfeiçoamento tecnológico e à promoção da cooperação 
técnico-científica e acadêmica entre o IFBA e instituições 
internacionais, em áreas de mútuo interesse; 

R$100.000 

- Incrementar a qualidade das pesquisas e publicações do IFBA; 
- Aumentar o impacto das produções do Instituto no contexto global; 
- Fortalecer a graduação, a pós-graduação e a pesquisa do Instituto;  
- Elevar os índices de avaliação da educação ofertada pelo IFBA; O apoio à produção e publicação de pesquisas científicas que 

apresentem componentes de internacionalização, tais como a 
publicação em veículos internacionais com relevante fator de 
impacto e a em colaboração com pesquisadores estrangeiros; 

R$80.000 



A viabilização de programas conjuntos de pós-graduação com 
dupla-diplomação por meio de sua normatização no âmbito do 
IFBA e de tratativas para parceria com Instituições de Ensino 
Superior internacionais; 

2 anos R$250.000 

- Fortalecer a graduação, a pós-graduação e a pesquisa do Instituto; 
- Permitir aos estudantes de graduação e de pós-graduação do IFBA a 
obtenção de diploma neste Instituto e em outra Instituição 
estrangeira congênere; 
- Possibilitar a recepção de estudantes de graduação e de pós-
graduação das IES parceiras para obtenção de diploma neste Instituto 
e em sua Instituição de origem; 

O desenvolvimento de projetos sociais que agregam um conjunto 
de ações, técnicas e metodologias transformadoras, envolvendo 
comunidades nacionais e internacionais; 

3 anos R$200.000 
- Fortalecer a extensão do IFBA; 
- Promover a solidariedade e a consciência internacional; 

O incentivo a formação de parcerias internacionais com o 
segmento empresarial para cooperação em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação; 

4 anos 

R$200.000 

- Criação de novos produtos, processos ou serviços; 
- Permitir a transferência de tecnologia para a comunidade; 
- Alinhar a oferta formativa do IFBA com as necessidades do ambiente 
internacional; 

O desenvolvimento de projetos de fomento nas áreas de 
cooperativismo, economia solidária e formação de formadores 
para o fortalecimento das instituições envolvidas, em especial nas 
cooperações Sul-Sul. 

R$200.000 
- Apoiar o desenvolvimento econômico das regiões envolvidas; 
- Estimular e acelerar o processo de criação de micro e pequenas 
empresas nestas regiões. 

 

 

 


