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Intercâmbio Virtual é tema de webinar realizado pela FAUBAI
As inovações acadêmicas proporcionadas pelo Intercâmbio Virtual (Virtual Exchange ou
VE), as perspectivas, oportunidades e as experiências de instituições brasileiras com essa
modalidade de intercâmbio foram alguns dos tópicos apresentados no webinar
“Internacionalização em Casa via Intercâmbios Virtuais”, realizado no dia 20 de maio
pela FAUBAI – Associação Brasileira de Educação Internacional.
O evento online faz parte das Quartas Virtuais, uma série de webinars abordando o
Programa BRaVE - Brazilian Virtual Exchange, modalidade de aprendizagem colaborativa
on-line que promove o contato intercultural e o intercâmbio de ideias.
No primeiro dia da
programação, a Diretora
Executiva da FAUBAI,
Renee Zicman, foi a
moderadora do debate,
que contou com a
participação
da
Presidente da FAUBAI,
Maria Leonor Alves Maia,
Coordenadora do BRaVE
UNESP, Ana Cristina
Biondo Salomão, do
Coordenador
de
Projetos Colaborativos
Internacionais do Centro
Osvaldo Succi e do
Coordenador de Pesquisa e Pós-Graduação da FMO, Paulo Goes. O Assessor de Relações
Externas da UNESP, José Celso Freire Júnior, foi o organizador do webinar.
Para iniciar as discussões, os palestrantes explicaram que o Intercâmbio Virtual é uma
modalidade de intercâmbio com uma abordagem prática, alinhada com as políticas de
internacionalização. O VE integra a interculturalidade com o alcance da tecnologia digital.
Por meio desse intercâmbio, é possível construir conhecimento, conectar pessoas
geograficamente distantes, conectar salas de aula e promover a troca de ideias. Para
organizar essa experiência, as Instituições de Ensino Superior precisam de um parceiro
internacional e ferramentas para promover uma comunicação síncrona e assíncrona
(Zoom, Skype, Moodle, entre outras).
Além disso, é preciso planejamento, monitoramento e avaliação, como destacou a
Presidente da FAUBAI, Maria Leonor. A presidente, e também Diretora de Relações
Internacionais da Universidade Federal de Pernambuco, explicou que implantar um
programa de VE é um teste para o conceito de internacionalização adotado por cada
universidade. E enfatizou: esse conceito precisa ser transversal e passar pelos pilares de
ensino, pesquisa e extensão.
Segundo a Coordenadora do BRaVE UNESP, Ana Cristina Salomão, o Intercâmbio Virtual
não é um assunto tão novo no Brasil. Em 2006, a UNESP iniciou o Projeto Teletandem,
voltado para aprendizagem de línguas. No projeto, alunos participavam de sessões de
troca de idiomas, com estudantes de outros países. A FATEC Americana iniciou projetos
colaborativos internacionais em 2012 e em 2017 surgiram as primeiras ideias para o
programa BRaVE. Hoje, a ideia é que IES de todo o país possam participar do programa e
inserir o Intercâmbio Virtual em suas realidades acadêmicas.
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Salas de aula virtuais
Durante o webinar, foram compartilhadas as experiências de Intercâmbio Virtual na
UFPE, UNESP e Centro Paula Sousa. Nas três instituições, a experiência surgiu da
necessidade de oferecer experiência internacional para um número maior de estudantes.
NA UFPE, por exemplo, menos de 2% dos alunos têm oportunidades de realizar
intercâmbio clássico, segundo dados apresentados por Maria Leonor. Para as IES, o
Intercâmbio Virtual foi a chance de internacionalizar os currículos acadêmicos e
incorporar na graduação o Blended Learning, ação de integrar os ambientes físicos e
virtuais de uma sala de aula.
Na
UNESP,
uma
disciplina
que
utilizou o VE foi
Introduction
to
Robotics,
criada
especialmente para
abrigar a experiência
do intercâmbio, e
oferecida aos alunos
como eletiva. Os
alunos
brasileiros
dividiram a disciplina
com estudantes
americanos da De Paul University, parceira internacional da UNESP. No cronograma de
atividades, um projeto prático: criação de robôs. Cada turma ficou responsável por
desenvolver um protótipo robótico e uma competição entre as duas classes foi realizada.
Outra disciplina que utilizou o VE em seu desenvolvimento foi a Urban Plant Ecology and
Botane, em que o projeto final consistia em uma apresentação sobre a vegetação em
cada época do ano de cada país dos alunos participantes.
NA UFPE, a disciplina com a experiência virtual internacional foi Social Business, que
integrou cursos de Ciências Contábeis, Administração de Empresa e Geografia. As aulas
foram em parceira com a SUNY Nassau Community College, faculdade norte-americana.
Desenvolvida em 9 semanas, a disciplina utilizou diversas ferramentas digitais para
envolver os estudantes nas atividades práticas. Para compartilhar as demais experiências
de VE, a Universidade Federal de Pernambuco criou um portfólio on-line, disponível no
site da Diretoria Relações Internacionais.
Leia notícia completa no site da ARI. O webinar está disponível neste link.

Aprendizado Global e Intercâmbio Virtual: uma maneira de conectar
pessoas
No segundo webinar da série FAUBAI BRaVE, realizado no dia 27 de maio, Sarah Guth,
da Universidade de Pádua (Itália), Stephanie Doscher, da Universidade Internacional da
Flórida e Eva Haug, da Universidade de Ciências Aplicadas de Amsterdam (Holanda), se
reuniram para discutir o tema “Virtual Exchange and Global Learning“. Na discussão, um
consenso: Intercâmbio Virtual (Virtual Exchange ou VE) não é sobre ter acesso a conteúdo
on-line e completar questionários, mas sim criar um ambiente em que é preciso gerar
engajamento entre os estudantes e estimular a construção de uma cidadania global.
Por meio do VE, o aluno tem a oportunidade de viver experiências interculturais que o
ajudam a desenvolver habilidades digitais, comunicacionais e a capacidade de trabalhar
em um contexto de diversidade e trabalho em equipe.
O webinar foi mediado pela Diretora Executiva da FAUBAI, Renée Zicman, e organizado
pelo Assessor de Relações Externas da UNESP, José Celso Freire Júnior.
Para iniciar o debate, Sarah Guth, professora de Língua Inglesa da Universidade de
Pádua, fez um breve panorama sobre o Intercâmbio Virtual. Para a professora, essa
modalidade de intercâmbio trabalha com blended learning, ou ensino híbrido, em que as
ferramentas tecnológicas são um meio de construir a comunicação e interação entre
estudantes e professores distantes geograficamente.
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Para reforçar o papel
do professor, Eva Haug,
Coordenadora do COIL
(Collaborative
Online
International Learning)
na Universidade de
Ciências Aplicadas de
Amsterdam, explicou o
que seria a “Rota de
Sucesso”
para
as
experiências
de
Intercâmbio Virtual. Um
dos passos é o Treinamento, em que cada professor envolvido com projetos de VE deve passar por um
treinamento para conhecer outras perspectivas de ensino e ter um desenvolvimento
profissional. Além disso, o treinamento permite que o professor monte a melhor
estratégia para incorporar inovações pedagógicas ao seu método de ensino.
Leia notícia completa no site da ARI. O webinar estará disponível no site da FAUBAI.
Webinars FAUBAI BRaVE
Os webinars do FAUBAI BRaVE são organizados pela FAUBAI – Associação Brasileira de
Educação Internacional. Saiba mais neste link.
Confira a programação:
03/06 Experiências na UFPE, UNESP e CPS (em português)
10/06 International Centers of Virtual Exchange (em inglês)

UEMA e Universidade de Coimbra realizam seminário Pontes
Entre Presencial e Digital com sucesso
Fruto de uma parceria entre a
Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA) e a Universidade de Coimbra, o
seminário Pontes Entre Presencial e
Digital
reuniu
professores
e
pesquisadores brasileiros e portugueses
para debater e trocar experiências
sobre a educação a distância em
tempos de coronavírus.
Com um público de mais de 400
pessoas ao vivo por sessão e quase 5
mil visualizações, o evento contou com
04 sessões de debate, totalmente online, que abrangeu temas variados como
formação de professores para o uso de
tecnologias digitais, a educação informal
e as inovações pedagógicas, práticas em
sala de aula e experiência docente no uso de tecnologia e gamificação na educação.
Para a professora Ilka Serra, coordenadora do Núcleo de Tecnologias para Educação
(UEMAnet) e uma das idealizadoras e organizadoras do seminário, as discussões foram
muito produtivas. “Tivemos debates de altíssimo nível e pudemos aprender muito com as
discussões”, comentou a coordenadora, que ainda completou: “O professor não pode ter
medo de aprender e precisa estar aberto à cooperação, a desenvolver habilidades e
competências que vão contribuir para o aprendizado de nossos alunos”.
Leia notícia completa.
Assista às sessões:

1º dia

2º dia

3º dia

4º dia
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Procedimento para formalização de protocolo de intenções
internacional e acordos de cooperação internacional
Considerando a necessidade de padronização de ritos processuais específicos para ações
de internacionalização dentro da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), a
Assessoria para Relações Internacionais (ARI) informa o procedimento para abertura de
Protocolo de Intenções Internacional e Acordo de Cooperação Internacional,
conforme Resolução nº 306/2019 – CAD/UEMA.
Para o assessor da ARI, professor Thales de Andrade, o fluxo processual correto garante
maior celeridade à conclusão de cada processo. “É importante destacar que na política de
internacionalização da Universidade não há preocupação com o aumento quantitativo de
acordos, mas sim com a qualidade de cada acordo para os alunos, professores e
pesquisadores de ambas as universidades”, afirma.
Para conhecer os procedimentos do Manual de Procedimentos para a Formalização
de Protocolo de Intenções Internacional e Acordo de Cooperação Internacional,
apêndice da Resolução nº306/2019 – CAD/UEMA, acesse o site da ARI.

Eventos
Terceiro webinar da série FAUBAI BRaVE fala sobre experiências de
instituições brasileiras com o intercâmbio virtual
No dia 03 de
junho, a FAUBAI irá
realizar o terceiro
webinar da série
FAUBAI - BRaVE.
A proposta dos
webinários é oferecer oportunidades
de melhor entendimento sobre Intercâmbios Virtuais e
compartilhar boas
práticas desenvolvidas por instituições
brasileiras e estrangeiras. O tema desse webinar será "Intercâmbios Virtuais:
Experiências da UFPE, UNESP e CPS”. Os debates serão realizados em português.
O III Webinário BRaVE-FAUBAI poderá ser acessado neste link.

Webinars do British Council fornecem introdução em Language
Assessment
Até o dia 18 de junho, o British Council realiza a série de webinars “Assessment
Literacy”, para discutir conceitos da área de English Language Assessment. Os webinars
acontecem toda quinta-feira em horários alternativos.
Nos encontros, serão discutido tópicos como: Assessing Listening, Assessing
Reading, Assessing Speaking, Assessing Writing e CEFR (Quadro Europeu Comum de
Referência para Línguas).
Os webinars serão liderados pela equipe especialista de exames de proficiência em
inglês do British Council, composta por: Dr Victoria Clark, Manager Global Assessment
Solutions, Erica Balazs, Global Assessment Solutions Consultant e Mark O’Sullivan, Global
Assessments Solutions Consultant.
Sessões
Quintas, às 8h (Horário de Brasília): acesse aqui.
Quintas, às 12h (Horário de Brasília): acesse aqui.
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Oportunidades
Concurso de redação premia com viagem ao Japão
A Goi Peace Foundation, localizada no Japão, promove a edição 2020 do
International Essay Contest for Young People, concurso de redação que convida
jovens de até 25 anos de todo o mundo para participar. O tema deste ano é “A
Letter from myself in 2030“, em que os participantes devem se imaginar vivendo
em 2030 e escrever uma carta para seu eu do presente (em 2020). Saiba mais.

DAAD promove evento on-line sobre estudos na Alemanha
O DAAD – Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (Deutscher Akademischer
Austauschdiens) irá realizar a Semana DAAD de Janelas Abertas, evento on-line
sobre estudos e pesquisa na Alemanha. A programação acontece nos dias 1º, 3
e 5 de junho. Saiba mais.

Candidaturas abertas para programa francês de mobilidade
para professores, o DEA, para 2021
A Fondation Maison des Sciences de l’Homme está com candidaturas abertas
para o programa de mobilidade internacional para professores, o “Directeurs
d’Études Associés” (DEA). As inscrições seguem até o dia 15 de junho e podem
participar pesquisadores de todos os continentes. Os selecionados terão seus
trabalhos desenvolvidos por um período de 1 mês a 6 semanas na França em
2021. Saiba mais.

Universidade Livre de Bruxelas oferta bolsas de pósdoutorado
A Université libre de Bruxelles (Bruxelas, Bélgica) lançou edital do programa de
Pós-Doutorado Internacional, IF@ULB, que seleciona 21 pesquisadores
internacionais de pós-doutorado em todas áreas de pesquisa. Cada bolsa será
concedida para uma duração de dois anos e inclui um plano de
desenvolvimento individual de carreira. As inscrições podem ser feitas até o dia
1º de setembro. Saiba mais.

Pós-Doc no Brasil para estrangeiros
A EURAXESS Brazil torna pública a chamada para Bolsas Individuais (Individual
Fellowships – IF) das Ações Marie Sklodowska-Curie (MSCA). A oportunidade é
para pesquisadores europeus, para realizarem um pós-doc de até 2 anos no
Brasil. Os pesquisadores estrangeiros submetem uma candidatura para uma
bolsa junto à instituição da Europa. Dessa forma, a instituição no Brasil será
considerada como “partner organisation”. As inscrições para o MSCA IF 2020
tem prazo final em 9 de setembro. Saiba mais.
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