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PROJETO PILOTO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA  BAHIA UNEB

01- Curso de Formação e atualização em Gestão da Mobilidade Internacional;

02 –Host Family Uneb;

03 – Conhecendo a América Latina, desenvolvendo competênicas

interculturais.





O Curso de Formação e Atualização em Gestão da Mobilidade Internacional

apresenta uma proposta de formação em serviço para os servidores/ colaboradores da(s)

universidade(s) (coordenadores, secretários de colegiado, acadêmicos, staff das pró-reitorias

acadêmicas, e interessados).

O curso é relevante e se destaca por estar sob a condução de um trabalho colaborativo,

propositivo, com a OBREAL, algumas instituições de Ensino Superior da América Latina e Europa.

Justifica-se por constituir como uma possibilidade de formação e atualização de para qualificação

das IES através do seu quadro de pessoal, no sentido de prestar um serviço de excelência para os

intercambistas, bem como, apoiar e contribuir com o fortalecimento da internacionalização das

instituições parceiras, corroborando para formação de competências interculturais.
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Curso de Formação e atualização em Gestão da Mobilidade Internacional

OBJECTIVOS

• Contribuir para a qualificação do processo de internacionalização da UNEB e IES envolvidas, através do curso 

de formação em gestão da mobilidade Acadêmica, Científica e Cultural, visando um melhor atendimento para os 

intercambistas e às IES envolvidas, na perspectiva intercultural. 

• Preparar o staff da UNEB (e IES ) para fazer a gestão da mobilidade acadêmica visando consolidar uma prática 

eficiente e eficaz no atendimento e diálogo com o intercambistas e com as respectivas instituições; 

• Compreender o processo de intercâmbio e de mobilidade e os trâmites, unificando os procedimentos e 

proporcionando maior organização e segurança na vida acadêmica do intercambista.

• Utilizar o Guia del CAMINOS e suas ferramentas como referência para a gestão das ações de mobilidade.

RESULTADOS

• Que se puede lograr en el corto plazo y que les esperan lograr en el largo plazo

• Coordenadores, secretários, analistas e técnicos com formação em gestão da mobilidade internacional e aptos 

para receber e atuar com o intercambistas latinoamericano; - Uniformização dos procedimentos; 

• Médio prazo: - Expertise em intercâmbio; e mobilidade; Validação das orientações do GUIA.

• Longo prazo:  - Fortalecimento e maior organização  institucional 

ELEMENTOS 
DA GUIA

• Cual elemento de la Guia les van a aplicar/implementar? 

• Formação do staff ; 



Curso de Formação e atualização em Gestão da Mobilidade Internacional

ACTIVIDADES 
PREVISTAS

• Divulgação; inscrições; Se for on line : preparação do ambiente, divulgação, matrícula,  contatos com os professores 

cursistas. Realização e conclusão. Certificação Acompanhamento

APOIOS

• Técnicos, analistas e colaboradores da( SERINT ) / dos escritórios de Relações Internacionais,

• Coordenadores de colegiado e de curso; Secretários dos colegiados acadêmicos da graduação e da pós-

graduação; Membro da Pró-reitoria de extensão

PERSONAL  
INVOLUCRA

DO

• Que tipo de apoyo les esperan de los socios europeus : apoio com passagens, acomodações, cursos de língua 

para que esse público possa fazer um intercâmbio laboral – técnico.

• Para que tenham uma possibilidade de obter uma experiência internacional.

PARCEIRO DE 
TRABALHO

• Com quien quiere trabajar, (específicamente entre los socios europeus y socios latinos) todos. GCUB e OBREAL

RUESGOS E 
DESAFIOS

• RISCOS: de não haver a mobilidade internacional para os técnicos 

• DESAFIOS: Realizar uma mobilidade internacional laboral – levar os cursistas para outro País.



Conteúdos objetivos C.H.

1. Internacionalização:  conceitos e 
processos.

Conhecer conceitos e noções básicas sobre os processos de internacionalização; 08h

2. Intercâmbios e mobilidades: Aspectos 
legais e normativos 

Analisar os processos de intercâmbio e mobilidade acadêmica, científica e cultural, 
identificando a importância dos aspectos legais e normativos. 

04h

3. Procedimentos e natureza da mobilidade Distinguir e caracterizar a mobilidade, seus procedimentos e execução na IES 04h

4. Guia e orientações  e instrumentos do 
CAMINOS

Analisar os instrumentos e orientações propostas pelo CAMINOS, destacando a 
importância para a sua aplicação na instituição

08h

5. Interculturalidade e mobilidade: aspectos 
biopsicossociais e culturais dos 
intercambistas. 

Compreender os conceitos de Interculturalidade e suas imbricações com os 
processos de mobilidade;   
Ampliar a competência intercultural mediante o conhecimento do “Outro”; 

08h

6. Logística e Hospitalidade: Recepção, 
diálogos, segurança, informações. 

Destacar os princípios necessários para o sucesso da mobilidade na instituição: 04h

7. Panorama Sócio político e cultural da 
América Latina e dos países do CAMINOS.

Caracterizar a América Latina salientando o seu olhar como latino e a importância 
da interação e mobilidade.

04h

Avaliação Elaborar uma proposta de aplicação (com 1 a 2 laudas) com  os instrumentos do 
Guia para a mobilidade. 

20h

Carga horária Teórica e prática: 60

Curso de Formação e atualização em Gestão da Mobilidade Internacional



A Universidade do Estado da Bahia é uma instituição pública, gratuita, inclusiva e popular. Tem vários

cursos de graduação e pós-graduação, está implantada em 24 municípios do Estado e atende à diversidade no

âmbito do ecossistema natural, humano e ambiental. Essas características, somadas à qualificação dos docentes e

à hospitalidade do povo baiano, constituem uma grande oportunidade para superar alguns aspectos limitadores de

um dos processos da internacionalização: a mobilidade out – tão afetada pela crise mundial.

As acomodações que Uneb dispõe para os seus estudantes, professores e os técnicos são bastante concorridas.

Nesse sentido, o projeto piloto Host Family UNEB se configura como uma inovação e uma alternativa para

consolidar um dos objetivos do CAMINOS .

HOST FAMILY UNEB é uma Plataforma com cadastro de pessoas da comunidade da UNEB, professores, técnicos e

estudantes, interessadas e habilitadas em hospedar estudantes estrangeiros, principalmente os da América Latina.

E uma proposta interessante porque, os atores em mobilidade poderão vivenciar a universidade em outras cidades

além de Salvador, haja vista que os campi da UNEB estão em 24 municípios do Estado.

Host Family UNEB
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Host Family UNEB

OBJECTIVOS

Objetivo general : Criar alternativa de acomodação para atender ao Projeto CAMINOS, no fortalecimento e 

efetividade da mobilidade acadêmica, atraindo intercambistas da América Latina e de outros lugares. 

• Criar um cadastro e ou banco de acomodações para os intercambistas da América Latina, prioritariamente,

envolvendo a comunidade da UNEB.

• Mobilizar a comunidade da UNEB para se tornar um anfitrião global;

• Divulgar e certificar o/a anfitrião/anfitriã reconhecendo a sua importância no processo de internacionalização e

de formação de competências interculturais.

RESULTADOS

Que se puede lograr en el corto plazo y que les esperan lograr en el largo plazo

• A curto prazo: plataforma desenvolvida, pessoas mobilizadas; 

• Médio prazo: socialização da plataforma com o banco de acomodações; -Divulgação                                                 

A longo prazo: - aumento de estudantes, professores e stafs em mobilidade na Uneb

ELEMENTOS 
DA GUIA

• Cual elemento de la Guia les van a aplicar/implementar? 

• Logística: hospedagem e acomodação.  Curso de Língua Portuguesa;



Host Family UNEB

ACTIVIDADES 
PREVISTAS

• 1- Apresentação da proposta á gestão da SERINT/ UNEB e à coordenação do Caminos; 2- Elaboração do formulário 
e contato com alguns professores, técnicos, estudantes e colaboradores 3- Divulgação no site e nos Departamentos; 
4- Após a devolutiva das inscrições, formatação do Cadastro iniciar a inclusão na plataforma Host Family Uneb.       
5- Elaboração da plataforma apresentação para a coordenação do CAMINOS e para as IES da América Latina;           
6- Formação de receptivo para check in e check aut.

APOIOS

• Comunidade  interna da UNBE prioritariamente: Professores, técnicos, ativos e inativos, colaboradores e Estudantes, 

professores e staffs das IES  parceiras.PERSONAL  
INVOLUCRA

DO

• Que tipo de apoyo les esperan de los socios europeus Apoio  na publicação das experiências e ou produtos 

oriundos da mobilidade – ex:  revistas, livros. Apoios para a logística e alimentação dos atores em mobilidade

PARCEIRO DE 
TRABALHO

• Com quien quiere trabajar, (específicamente entre los socios europeus y socios latinos) todos. OBREAL

RUESGOS E 
DESAFIOS

• RISCOS: que a comunidade interna não concorde com a possibilidade de cobrança de ajuda por parte dos anfitriões que optem.

• DESAFIOS: forma de apoio para a equipe de receptivo(estudantes de turismo) e para o anfitrião.



SEMINÁRIO CONHECENDO A AMÉRICA LATINA, DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS 

INTERCULTURAIS 

O Seminário Conhecendo a América Latina, desenvolvendo Competências Interculturais constitui uma ação de

Internacionalização como projeto Piloto para o CAMINOS e tem como objetivo difundir aspectos sócios

históricos e culturais dos países que compõem a América Latina, com a finalidade de ampliar o conhecimento

da comunidade universitária, principalmente os interessados em intercâmbio, sobre esse bloco, colaborando

para a formação de competência intercultural.

Este Projeto Piloto se justifica pela importância de aproximar os países vizinhos, a partir da difusão do

conhecimento expressa nas diferentes abordagens, bem como por compartilhar informações que favoreçam a

ampliação do conhecimento sobre as diferentes culturas que compõem a América Latina, possibilitando o

intercâmbio entre os baianos e os demais latino-americanos.

É um evento importante porque propicia a troca de experiência entre pessoas, professores e estudantes destes

países, encorajando e munindo de informações os interessados nos intercâmbios. E é uma oportunidade para

os grupos de pesquisa sobre o tema se comunicarem e também criarem estratégias de mobilidade e interação

entre os países.
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Seminário Conhecendo a América Latina, Desenvolvendo Competências Interculturais 

OBJECTIVOS

Objetivo general

• Difundir aspectos sócios históricos e culturais dos países que compõem a América Latina, com a finalidade de 

ampliar o conhecimento da comunidade universitária, principalmente os interessados em intercâmbio, sobre esse 

bloco,  colaborando para a formação de competência intercultural.

• Objetivo especifico : Criar condições para efetivar o guia do CAMINOS mediante informações que fortaleçam a  

mobilidade entre a comunidade da UNEB e das universidades latinoamericanas;  - Compartilhar conhecimentos 

sobre a América Latina que possibilite e encoraje a comunidade unebiana a investir na mobilidade acadêmica 

entre os países vizinhos.

RESULTADOS

Que se puede lograr en el corto plazo y que les esperan lograr en el largo plazo

• comunidade unebiana conhecendo e mobilizada em relação a América Latina; A médio Prazo: Publicação das exposições e 
das informações; - plano de intercâmbio para os interessados; - Lista de interessados com condições de fazer o 

intercâmbio .

ELEMENTOS 
DA GUIA

• Cual elemento de la Guia les van a aplicar/implementar? 

• Formação; divulgação,  campanha.



• PRAZOS:

PILOTO 
I

• CURSO DE GESTÃO DA MOBILIDADE

• Início:  maio   - Término:  julho de 2019

PILOTO   
II

• PROGRAMA HOST FAMILY UNEB

• Início: Março de 2019, conclusão da plataforma: julho de 2019

PILOTO 
III

• SEMINÁRIO

• Planejado de março a maio de 2019.  Realização em setembro/2019


