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INTRODUÇÃO:

O período pandêmico teve início no mundo a partir do conhecimento inicial de diversos casos
de pneumonia na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na República Popular da China. Desde
então, com novos casos surgindo pela região, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o
surto do novo coronavírus era considerado uma Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional (ESPII), considerado o nível mais elevado de alerta, que foi seguido pela anuncio, em 11
de março de 2020, que a COVID-19 passou a ser caracterizada pela OMS como uma pandemia, pela
existência de surtos de COVID-19 em vários países e regiões do mundo (ORGANIZAÇÃO
PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2020).

O Brasil, respaldado pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, assim como outros países,
declarou estado de emergência e calamidade pública, suspendendo voos, restringindo a entrada de
turistas e não residentes, além de incluir protocolos sanitários de entrada no país (DIÁRIO OFICIAL DA
UNIÃO, 2020). Nesse contexto, estudantes do mundo todo tiveram que fazer um replanejamento dos
seus programas de intercâmbio ou até mesmo postergar o início de uma universidade no exterior. Um
relatório elaborado pelo Instituto de Educação Internacional (IIE) apontou que aproximadamente 90%
das faculdades e universidades dos EUA observaram uma diminuição nas matrículas de estudantes
internacionais e 30% das IES indicaram uma diminuição substancial no ano acadêmico de 2020-2021
(MARTEL et al., 2021).

De acordo com o pesquisador australiano Simon Marginson, os efeitos da pandemia de
Covid-19 na mobilidade estudantil e na oferta de educação internacional são variados, mas a demanda
por ensino superior presencial não tem a tendência de diminuição no futuro, pela sala de aula orgânica
ter benefícios pessoais e de status que não podem ser substituídos (MARGINSON, 2020).

Nesse contexto, a mobilidade estudantil insere-se no contexto da internacionalização,
principalmente das universidades, funcionando como uma estratégia de inserção no mundo
globalizado, pelo reconhecimento dessa prática trazer diversos benefícios para as instituições, seja
pelo diálogo intercultural ou pelas relações comerciais e institucionais geradas, pela pesquisa, pelo
ensino e pelas atividades de extensão das universidades (CASTRO; NETO, 2012).

Atualmente, a mobilidade engloba está presente no sistema produtivo e no cotidiano das
pessoas por variados fatores e processos, incluindo todo o sistema de transporte, com a gestão dos
espaços, das interações espaciais e das dinâmicas geográficas específicas, e também da esfera
social, que envolve estruturas, meios, culturas e significados, fazendo com o que a mobilidade
estudantil necessite do deslocamento das pessoas e vivência presencial destes estudantes (CASTRO;
NETO, 2012).
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O processo de internacionalização das Instituições de Ensino Superior (IES) é caracterizada
pela aproximação da dimensão internacional, intercultural e global nos propósitos da educação,
buscando o aperfeiçoamento de objetivos socioculturais, políticos, acadêmicos, econômicos, entre
outros, nas universidades e na sociedade. A internacionalização da educação superior transformou-se
em um elemento essencial na avaliação da qualidade das instituições contemporâneas (KNIGHT,
2004).

A interrupção de programas de mobilidade ao redor do mundo, trouxe consequências para os
estudantes universitários em diferentes contextos; no período pandêmico com lockdowns, houve a
suspensão de aulas presenciais, mudança para aulas no formato online, bloqueio de atividades de
lazer e cultura e a fragmentação de espaços de vivência e troca entre os estudantes internacionais,
como festas, eventos e rodas de conversas, em alguns casos, promovidos, pelos escritórios de
mobilidade das universidades.

No período de volta das aulas presenciais em algumas universidades, com protocolos
sanitários, como uso de máscaras, distanciamento social e obrigatoriedade de vacina, fez com que
algumas práticas, antes suspensas, fossem retomadas, como aulas nas universidades, festas
universitárias e eventos estudantis. No entanto, alguns pesquisadores afirmam que os alunos
passaram a ficar mais preocupados com o futuro das suas carreiras profissionais, além de sentirem
mais perturbações relacionadas a questões de estudo, como tédio, ansiedade e frustração
(ARISTOVNIK et al., 2020).

Neste sentido, a suspensão de programas de mobilidade estudantil contribui significativamente
em prejuízos no desenvolvimento das IES pelo mundo, com destaque para instituições do hemisfério
sul, que tiveram o retorno para aulas presenciais apenas em 2022, assim como os programas de
mobilidade estudantil, como ocorre com três principais universidades paulistas, USP, Unicamp e
Unesp, e grande parte das federais (CAVALCANTI, 2022).

Com a retomada recente dos programas de intercâmbio entre a Unicamp e universidades
parceiras estrangeiras, existe uma necessidade relevante em identificar as consequências do período
de interrupção das mobilidades estudantis em 2020 e 2021, a fim de analisar os prejuízos, benefícios e
novos desafios que o período pandêmico trouxe para as universidades e estudantes.

Por se tratar de um tópico ainda muito recente, cujos efeitos de longo prazo ainda não se
manifestaram em sua totalidade, e de grande relevância acadêmica-científica, há um número
relativamente reduzido de trabalhos que tratam dos efeitos da pandemia sobre a mobilidade
internacional de estudantes de graduação. Logo, muitos estudos ainda serão necessários, desde o
aprofundamento das mudanças que a pandemia trouxe para as universidades e estudantes na
mobilidade estudantil, até as consequências que a interrupção de programas de intercâmbio gerou nas
universidades, estudantes, países e fundos de financiamento.

Esse projeto de IC propôs uma reflexão sobre os impactos da pandemia na mobilidade
internacional centrada nesta universidade, assim contribuindo, ainda que modestamente, para o
avanço de reflexões acerca desse problema.

A pesquisa propôs uma reflexão acerca das dificuldades de mobilidade estudantil geradas pelo
novo coronavírus, a partir das restrições de mobilidade humana, considerando principalmente os seus
efeitos sobre a formação acadêmica e sobre a internacionalização das universidades, em particular da
Unicamp.

METODOLOGIA:

O projeto de Iniciação Científica é de caráter exploratório, por possibilitar um maior vínculo com
a temática proposta, e com uma abordagem de natureza qualitativo-interpretativa, por estudar a
relação entre o mundo e o sujeito. Já quanto à natureza do estudo, é apresentado o tipo de pesquisa
aplicado, com metodologia por levantamento bibliográfico na revisão de artigos acadêmicos sobre a
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situação da mobilidade estudantil durante a pandemia covid-19, além de explorações documentais, a
partir de notas da mídia, notícias e portarias institucionais de universidades (COELHO, 2019).

Propomos uma análise detalhada de documentos publicados pela Diretoria Executiva de
Relações Internacionais da Unicamp, além de outros documentos institucionais, como Relatório de
Avaliação institucional, publicação nas redes sociais em perfis institucionais e outros documentos
referentes à mobilidade acadêmica internacional durante o período de 2020 a 2022, pela concentração
de suspensão de programas de mobilidade estudantil no Brasil e no mundo neste período. Também
buscaremos contatos com órgãos de Relações Internacionais em outras universidades brasileiras, de
modo a compreender como esse processo foi conduzido em outras instituições.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

a) Tendências gerais

Em relação ao panorama global dos impactos da pandemia na mobilidade estudantil,
destacam-se diversas tendências gerais e locais. A redução imediata nos recursos financeiros de
muitos estudantes internacionais, a exemplo da suspensão de contratos de trabalho desses indivíduos
nas instituições. A pandemia impactou financeiramente as famílias dos estudantes, além de diversos
patrocinadores dos programas internacionais terem suspendido os apoios financeiros (FISCHER;
WHATLEY, 2020).

Já o impacto no recrutamento de estudantes internacionais apresentou mudanças a partir de
mudanças nos envios online de documentos de inscrição e imigração, adiamento de admissões para
um semestre posterior, oferta de testes de proficiência em inglês de forma remota, comunicação virtual
com webinars e eventos remotos; adiamento de prazos de inscrição e participação de feiras virtuais de
recrutamento por patrocinadas externos (FISCHER; WHATLEY, 2020).

O modo de ensino e aprendizagem foi altamente impactado e ocorreu um aumento em grande
parte dos países da educação online, com o modelo de ensino híbrido sendo a forma mais popular,
utilizada por metade dos países segundo o estudo “UNESCO COVID-19 Education Response” da
UNESCO, enquanto um terço está usando o modelo online, com apenas cinco países utilizando
apenas um modelo totalmente online (UNESCO, 2021).

Houve também a ampliação da desigualdade no ensino superior, com apoio financeiro do
governo e de fontes externas tornando-se essencial para a sobrevivência das IES (Instituições de
Ensino Superior). Essa tendência fica particularmente clara no caso de países onde essas instituições
têm no pagamento de mensalidades e taxas uma fonte de recursos relevante. Também se observa
como tendência geral que países de renda mais alta foram capazes de manter ou até mesmo expandir
a oferta de ensino superior (UNESCO, 2021).

Outra condição interessante observada foi o crescente interesse de estudantes chineses em
estudar em Hong Kong, Japão e Taiwan, principalmente pela proximidade com a China Continental,
com os alunos optando por ficar em regiões vizinhas, onde podem continuar a ter exposição
internacional e facilmente regressar para a terra natal quando necessário. Em suma, a tendência de
regionalização pode se tornar uma nova tendência no ensino superior internacional após a pandemia
de COVID-19 (XIONG et al., 2020).

Em um estudo publicado pela IIE (Instituto de Educação Internacional), “COVID 19 Effects on
US Higher Education Campuses Report 4”, foi destacado também que mais da metade (57%) das
instituições do estudo estavam em processo de expansão dos programas de aprendizagem virtual ou
global online, e 37% indicaram um plano para oferecer aprendizagem online global. Muitos indicaram
que alavancaram sua rede e parcerias existentes oferecendo programas ou cursos on-line por meio de
provedores de estudos no exterior (76%) ou relacionamentos diretos com instituições (47%) (MARTEL
et al., 2021).
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b) Tendências no Brasil

Em relação ao panorama das universidades brasileiras frente aos impactos da pandemia na
mobilidade estudantil, destacam-se tendências de curto a médio prazo. Segundo relatório “Impactos da
COVID-19 nas IES Brasileiras e nos seus processos de internacionalização” da FAUBAI (Associação
Brasileira de Educação Internacional) aproximadamente 79,6% das instituições mantêm contato com
IES parceiras internacionais para troca de informações sobre medidas adotadas frente à COVID-19,
em contraposição à 20,4% de instituições que não criaram nenhum tipo de vínculo para
compartilhamento de informações e programas (FAUBAI, 2020).

É evidenciado por pesquisadores que estudam o Programa institucional de internacionalização
de que a internacionalização at home torna-se uma opção para complementar a diminuição da
internacionalização via mobilidade, com o movimento da educação on-line e suas diversas
possibilidades. Todavia, é levantado a discussão de que essa transição de modelos deve ocorrer com
capacitação de docentes, acadêmicos, corpo técnico, entre outros elementos, tais como; política
institucional, suporte de conexão de internet e computador que constituem a cultura on-line (DE NEZ;
MOROSINI, 2022).

c) Tendências na Unicamp

Na era da informação atual, as oportunidades de acesso online são o primeiro passo para a
internacionalização dos jovens. Na Unicamp, por questões associadas a limites na legislação (que
restringem as possibilidades de avanço das formas de ensino remoto), aliada a uma forte cultura de
valorização das atividades presenciais e da vida no campus, privilegiou-se a preservação da
mobilidade tradicional de estudantes, claramente limitada pela pandemia.

O amadurecimento da discussão sobre internacionalização na universidade no transcorrer dos
dois últimos anos, e o contato com experiências internacionais de referência, permitiram que a
Unicamp desenvolvesse as bases de um plano de “internacionalização em casa”, que agora está em
fase inicial de implementação. Com isso, espera-se que a universidade amplie as dimensões nas quais
busca se internacionalizar, criando em seus campi ambientes multiculturais e multilinguísticos, tão
importantes para o avanço da internacionalização das IES no mundo contemporâneo.

CONCLUSÕES:

Os resultados obtidos no decorrer da pesquisa permitiram que se avançasse nas seguintes
direções:

● Mapeamento introdutório da bibliografia disponível sobre os efeitos da pandemia de
covid-19 nas universidades e nos estudantes em programas de mobilidade;

● Entendimento dos principais resultados, positivos e negativos, trazidos pela adiamento e
cancelamento de intercâmbios estudantis nas universidades;

● Desenvolvimento de análises mais completas em uma esfera nacional, com foco no
contexto da Unicamp, frente a suspensão de recebimento de alunos internacionais.

Espera-se que essa pesquisa, de caráter bastante exploratório, possa contribuir para outras
investigações acerca do importante tema da internacionalização das instituições de ensino superior no
Brasil, além de contribuir para a compreensão de ações de estímulo à internacionalização na própria
Unicamp.
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