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RESUMO 

  A internacionalização da educação permeia o sistema de ensino brasileiro 
desde o período colonial. Hoje, os estudantes procuram uma formação multicultural, 
fruto da demanda de um mundo cada vez mais globalizado.  É através da 
institucionalização da política de internacionalização que a Instituição de Ensino 
Superior traçará os objetivos para alcance de visibilidade, interesse e 
reconhecimento das instituições estrangeiras. Inserida no semiárido nordestino, a 
Univasf exerce papel fundamental no desenvolvimento da região. A forma como a 
região se desenvolve, apesar da escassez de chuvas, e como gere as águas do Rio 
São Francisco, que abastece as cidades e alimenta o sistema agroprodutor, tem 
aguçado a curiosidade de estudantes de outros países que buscam na Univasf o 
ambiente acadêmico que tornará a sua formação multicultural, voltada para as 
questões agrícolas próprias do Submédio São Francisco, onde a Univasf está 
localizada. 

Palavras-chave: Mobilidade Internacional; Extensão Rural, Universidade. 
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ABSTRACT 

The internationalization of education has permeated the Brazilian education 
system since the colonial period. Today, students are looking for a multicultural 
education, a result of the demand for an increasingly globalized world.  It is through 
the institutionalization of internationalization policy that the Colleges/Universities will 
outline the objectives to achieve visibility, interest and recognition from foreign 
institutions. Inserted in the northeastern semi-arid region, Univasf plays a 
fundamental role in the region's development. The way the region develops, despite 
the scarcity of rainfall, and how it manages the waters of the São Francisco River, 
which supplies the cities and feeds the agroproduction system, has sharpened the 
curiosity of students from other countries who seek in Univasf the academic 
environment that will make its multicultural training, focused on the agricultural issues 
of the Submédio São Francisco, where Univasf is located. 

Keywords: International Mobility; Rural Extension, University. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A internacionalização da educação permeia o sistema de ensino brasileiro 

desde o período colonial. Inicialmente a falta de um sistema que permitisse a 

realização de uma graduação levava os primeiros brasileiros a buscarem a 

conclusão de seus estudos principalmente em Portugal. Tempos depois a 

necessidade de conhecer melhor as novas terras colonizadas fez com que a Coroa 

Portuguesa investisse na vinda de pesquisadores e artistas estrangeiros que 

catalogassem a flora e a fauna brasileiras e difundissem arte e cultura. 

 A busca por conhecimento nas mais diversas áreas, sejam elas econômicas, 

sociais ou ambientais, tem levado estudantes de todo o mundo a realizar 

intercâmbios em outros países em busca de soluções para seus desafios. Os 

estudantes da atualidade procuram uma formação multicultural, fruto da demanda de 

um mundo cada vez mais globalizado. 

 A globalização, que reduziu as fronteiras para facilitar o trânsito de 

mercadorias, hoje requer um profissional apto a ultrapassar fronteiras e exercer suas 

funções em qualquer parte do globo, e cabe à instituição promotora desta formação 

estar apta a formar um cidadão global. Para tanto, deverá preparar-se para enviar 

seus alunos a instituições estrangeiras e também receber alunos de outros países. 

 É através da institucionalização da política de internacionalização que a 

Instituição de Ensino Superior (IES) traçará os objetivos para alcance de visibilidade, 

interesse e reconhecimento das instituições estrangeiras. 

 Baseadas no tripé Ensino, Pesquisa e Extensão as IES devem buscar a 

internacionalização nas três áreas, objetivando sempre o melhor desenvolvimento 

institucional e da comunidade onde está inserida. 

 Destarte, a Universidade Federal do Vale do São Francisco - Univasf, situada 

no Nordeste brasileiro, apresenta características singulares que poderiam ser mais 

bem exploradas e desenvolvidas através de parcerias internacionais, se 

institucionalizasse sua política de internacionalização. 

 Inserida no semiárido nordestino, a Univasf exerce papel fundamental no 

desenvolvimento da região que inclui um polo agroindustrial exportador de frutas e 

produtor de vinho (Petrolina-PE e Juazeiro-BA), um Parque arqueológico (São 

Raimundo Nonato -PI), Parque hidrelétrico (Paulo Afonso - BA).  
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A forma como a região se desenvolve, apesar da escassez de chuvas, e 

como gere as águas do Rio São Francisco, que abastece as cidades e alimenta o 

sistema agroprodutor, tem aguçado a curiosidade de estudantes de outros países 

que buscam na Univasf o ambiente acadêmico que tornará a sua formação 

multicultural, voltada para as questões agrícolas próprias do Submédio São 

Francisco, onde a Univasf está localizada, mas que também podem ser aplicadas 

em outro país. 

É esse contexto que justifica a importância de se realizar um estudo 

aprofundado sobre as atividades de extensão rural em mobilidade internacional. 

1.1 Justificativa 

A realização do trabalho justifica-se, uma vez que o sistema educacional 

brasileiro prevê a prática da mobilidade estudantil em suas instituições. A mobilidade 

estudantil pode se dar em dois âmbitos: o interno, entre instituições nacionais e 

internacional, através de acordos de cooperação bi ou multilaterais. Esta prática 

possibilita o intercâmbio cultural, além de trazer melhorias ou desenvolver atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, principalmente nas áreas de tecnologia e inovação.  

A prática acadêmica em outro país permite, além da atuação internacional, o 

desenvolvimento de aptidões pessoais, interculturais e linguísticas. De acordo com 

Luciane Stallivieri (2009, p. 78): 

Cada vez mais, um número maior está participando de diferentes 
modalidades de programas educacionais internacionais, [...], a fim de 
responder às exigências de um novo perfil profissional, preparado 
para transitar em ambientes pluri e multiculturais. 
Independentemente da duração ou da periodicidade das 
oportunidades oferecidas, todas elas implicam situações de 
adaptação linguística e cultural, as quais devem ser seguidas pelos 
que participam das atividades.  

O desenvolvimento de competências interculturais, tão importante no mundo 

globalizado, é mais facilmente adquirido quando o indivíduo se insere na realização 

da prática. ‘É absolutamente crucial para os estudantes do mundo globalizado atual, 

adquirir competências interculturais’. (HEUTS, 2013, p. 156). 

O indivíduo em mobilidade internacional trará consigo um conhecimento e 

durante sua estadia em outro país adquirirá um conhecimento complementar, o que 
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possibilitará o desenvolvimento do ambiente, surgimento de novas técnicas e 

tecnologias para o desenvolvimento local e do seu país  de origem.  

Dessa forma, o intercâmbio de conhecimentos gerado com a mobilidade 

internacional pode melhorar a produtividade e, consequentemente, a economia local, 

ou ainda, contribuir para a construção de uma sociedade sustentável e para a 

melhoria da qualidade de vida de comunidades do campo, pelo fortalecimento da 

agroecologia e da agricultura familiar. 

Pois, o indivíduo que sai de seu ambiente de origem para realizar atividades 

que modifiquem sociocultural e economicamente o ambiente, realiza uma prática de 

extensão e, a depender do ambiente em que ocorra tal atividade, há uma prática de 

extensão rural. Conforme elucida Peixoto (2008, p. 07): 

Argumentamos que, como processo, extensão rural significaria, num 
sentido literal, o ato de estender, levar ou transmitir conhecimentos 
de sua fonte geradora ao receptor final, o público rural. Todavia, 
como processo, em um sentido amplo e atualmente mais aceito, 
extensão rural pode ser entendida como um processo educativo de 
comunicação de conhecimentos de qualquer natureza, sejam 
conhecimentos técnicos ou não.  

Uma vez que o habitante da zona rural é ator de sua própria história e detém 

conhecimentos empíricos sobre como produzir, esse conhecimento deve ser 

respeitado pelo extensionista. Assim como afirma Paulo Freire (1983, p. 28) 

comparando a atividade do extensionista à do assistente social:  

No momento em que um assistente social, por exemplo, se 
reconhece como ‘o agente da mudança’, dificilmente perceberá esta 
obviedade: seu empenho é realmente educativo libertador, os 
homens com quem trabalha não podem ser objetos de sua ação. 
São, ao contrário, tão agentes da mudança quanto êle. A não ser 
assim, ao vivenciar o sentido da frase, não fará outra coisa senão 
conduzir, manipular, domesticar. 

1.2 Definição do objeto de estudo 

O objeto de estudo deste trabalho é a atividade de extensão rural em regime 

de mobilidade internacional no âmbito da Univasf realizada a partir do convênio 

estabelecido entre a Universidade Federal do Vale do São Francisco – Univasf e 

uma instituição de ensino francesa Lycée Louis Pasteur, que possibilitou a vinda de 

estudantes para observarem a forma de produção agroecológica e da gestão da 

água na zona rural do sertão nordestino. 
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1.3 Problema da pesquisa 

Busca-se responder o seguinte questionamento: quais as contribuições 

socioeconômicas e culturais das atividades de extensão rural em regime de 

mobilidade internacional no âmbito da Univasf? 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Geral 

Busca-se através do levantamento de dados da Pró-reitora de Extensão e da 

Assessoria de Relações Internacionais avaliar as contribuições trazidas aos 

programas/atividades de Extensão na Univasf, verificar os impactos causados por 

esta prática nos seus diversos aspectos, elucidando a sua importância e observando 

a formação e atuação interdisciplinar do estudante em MI. 

Mostrando quais as contribuições advindas da presença de estudantes em MI 

às atividades de extensão desenvolvidas na Univasf, por participantes franceses, 

através do acordo firmado com o Lycée Louis Pasteur e como esta atividade 

contribuiu para a difusão do pensamento e prática agroecológica, caracterizando-a 

como uma prática de extensão rural em Mobilidade Internacional.  

1.4.2 Objetivos específicos 

 Avaliar as contribuições dos estudantes de MI aos programas de Extensão na 

Univasf; 

 Verificar quais os impactos culturais da presença do estrangeiro em 

mobilidade internacional no meio rural; 

 Observar quais os impactos na produção oriundas da atividade de extensão 

em MI; 

 Examinar as possíveis modificações no manejo ambiental produzidos pela 

presença de estudantes em MI; 

 Observar o uso de novas técnicas ou tecnologias a partir da realização da 

mobilidade internacional. 

 Quantificar as atividades de extensão desenvolvidas em mobilidade 

internacional em ambiente rural no período de 2010 a 2016; 
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1.5 Pressupostos 

 Todos os acordos que desenvolveram atividades de extensão foram 

propostos e geridos pela pessoa da Pró-reitora de extensão; 

 No período verificado (2010-2016) houve apenas um acordo que desenvolveu 

atividades de extensão em ambiente rural; 

 A parceria gerou produto, a elaboração de vídeos na área de gestão da água 

e agroecologia, que apenas foram difundidos na França; 

 O acordo não foi renovado com a Univasf. 

1.6 CORTE TEMPORAL 

O corte temporal da pesquisa compreende o período de 2010 a 2016 para a 

quantificação dos convênios firmados entre a Univasf e instituições estrangeiras e 

verificação de quais deles realizaram atividades de extensão em MI.    

Como apenas o convênio com Lycée Louis Pasteur foi realizado neste regime, 

o Estudo de Caso se restringe ao período de realização do referido acorde que foi a 

partir de 2012 com duração de 5 anos.  

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho até o momento contou com: Introdução, com pequena 

apresentação do tema que será abordado, junto com a justificativa para 

desenvolvimento do mesmo, e apresentação do Objeto de Estudo seguido dos 

Objetivos geral e específicos, além do corte temporal que delimita o período de 

análise. 

A partir deste ponto seguirá a segunda parte, que fará uma contextualização da 

Mobilidade Estudantil Internacional (MEI) com um pequeno relato histórico e 

abordagem da relação entre Brasil e França. 

Em seguida abordará a metodologia utilizada para realização deste trabalho. E, 

logo após, descreverá a realidade observada para efetivação do estudo de caso que 

abarca as atividades de extensão rural em mobilidade internacional na região em 

que a Univasf está localizada, e as contribuições desta atividade para as instituições 

e comunidades envolvidas utilizando, para isto, diversas fontes de coleta de 
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informações. Posteriormente, os dados foram analisados e discutidos com o 

referencial teórico. A conclusão apresentará os problemas encontrados e os 

possíveis direcionamentos para a efetiva institucionalização das atividades de 

extensão em mobilidade internacional, acompanhada do produto, uma minuta de 

normativa para atividades de extensão em mobilidade internacional que servirá de 

instrumento para auxílio do proposto. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A mobilidade internacional voltada para a educação está presente no sistema 

de ensino desde a Idade Média, conforme Charle e Verger (1996 apud CASTRO; 

CABRAL NETO, 2012, p.77) 

[...] naquela época, em tese, nenhuma fronteira se opunha à 
circulação dos homens tampouco à validade universal dos diplomas 
conquistados. No entanto, esse processo não englobava da mesma 
forma todas as universidades, ficando restrito às grandes 
universidades como Paris e Bolonha, pois eram as mais atrativas 
para os estudantes de diferentes localidades, tanto culturalmente, 
como por possuírem uma infraestrutura mais organizada do que as 
universidades de menor porte. 

No sistema brasileiro, a mobilidade internacional ocorre desde o período do 

Brasil Colônia quando os ‘portugueses nascidos no Brasil’ viajavam a Coimbra para 

finalizar seus estudos e retornavam para exercer suas profissões, conforme 

constatado por Anísio Teixeira, que diz:  

Até os começos do século XIX, a universidade do Brasil foi a 
Universidade de Coimbra, onde iam estudar os brasileiros, depois 
dos cursos no Brasil nos reais colégios dos jesuítas. No século XVIII, 
esses alunos eram obrigados a um ano apenas no Colégio de Artes 
de Coimbra para ingresso nos cursos superiores de Teologia, Direito 
Canônico, Direito Civil, Medicina e Filosofia, nesta última, depois da 
reforma de 1772, incluídos os estudos de ciências físicas e naturais. 
Nessa universidade graduaram-se, nos primeiros três séculos, mais 
de 2.500 jovens nascidos no Brasil. 
O brasileiro da Universidade de Coimbra não era um estrangeiro, 
mas um português nascido no Brasil, que poderia mesmo se fazer 
professor da Universidade. (TEIXEIRA, 1989, p. 65) 

Ainda conforme  Teixeira  (1989, p. 66), com o passar do tempo e o 

desenvolvimento do sistema de ensino brasileiro, além da mobilidade havia a 

influência europeia que norteava o referido sistema. 

O poder jesuítico parecia à Colônia, graças ao sistema escolar 
existente, menos distante e mais ‘seu’, podendo sobre ele exercer-se 
mais a sua influência do que sobre o poder da Coroa. Se a reforma 
de Pombal teve influência no Brasil, essa lhe teria de chegar por 
intermédio dos seus estudantes de nível superior formados em 
Coimbra após a reforma. Temos sempre a registrar que, embora 
identificadas as duas culturas da Metrópole e da Colônia, a desta 
sempre se revelava retardada sobre os próprios avanços da 
Metrópole, pois suas condições eram socialmente mais atrasadas.        

A influência internacional infundiu tendências pedagógicas, determinando as 

formas de ensino e influenciando a pesquisa.  Para  Maria Clotilde Meirelles Ribeiro 
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(2015, p. 29) as cooperações para o desenvolvimento da Ciência e Tecnologia estão 

atreladas à competitividade entre os países em busca do desenvolvimento: 

Na atual economia do conhecimento, a competitividade dos países é 
crescentemente dependente da geração e aplicação do 
conhecimento científico, já que este alimenta o processo de inovação 
que contribui para a competitividade, como enfatizou Foray (2006), a 
partir da transformação de novos produtos e processos. Ademais, o 
conhecimento científico e tecnológico, juntamente com os processos 
de inovação, estão diretamente relacionados com o desenvolvimento 
econômico e a governança, frente ao caráter de transversalidade d a 
ciência, tecnologia e inovação em todas as questões que tangenciam 
o desenvolvimento.  Por outro lado, como afirmam Sebastián e 
Benavides (2007), a cooperação internacional é hoje um componente 
intrínseco dos processos de geração de conhecimento. (RIBEIRO, 
2015, p. 29) 

Já o pós-guerra, mais do que a busca por desenvolvimento enviou seus 

jovens a outras terras em busca de reestruturação dos seus próprios países 

abalados pelo conflito, como constata Wit, (2008 apud CASTRO & CABRAL NETO, 

2012, p. 71). 

O processo de internacionalização da educação superior não é um 
fenômeno inédito na história da educação. Ele tem seu marco inicial, 
em 1945, na Europa e surge como uma necessidade da 
reconstrução dos países destruídos pela Segunda Guerra Mundial, 
objetivando oferecera assistência técnica para o desenvolvimento 
com bases em acordos culturais e científicos, mobilidade estudantil e 
bolsas de capacitação (WIT, 2008). 

Já a extensão brasileira surge com base na prática desenvolvida na Inglaterra 

e nos Estados Unidos a partir de acordos, convênios e cooperações para o 

desenvolvimento de tecnologias o que também demonstra influência ou adoção de 

uma prática internacional, como no caso da extensão rural, como afirmam Jones e 

Garforth (1997 apud PEIXOTO, 2008, p. 7):  

Embora ações extensionistas estejam registradas na história da 
Antiguidade, contemporaneamente o termo teve origem na extensão 
praticada pelas universidades inglesas na segunda metade do século 
XIX. No início do século XX, a criação do serviço cooperativo de 
extensão rural dos Estados Unidos, estruturado com a participação 
de universidades americanas, conhecidas como land-grant colleges, 
consolidou naquele país, pela primeira vez na História, uma forma 
institucionalizada de extensão rural. 

 Hoje, as relações entre instituições educacionais brasileiras e estrangeiras 

continuam se estabelecendo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural dos 

países envolvidos. Como esclarece o documento “A educação na política externa 
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brasileira”, elaborado pela Divisão de Temas Educacionais do Ministério das 

Relações Exteriores do Brasil, que esclarece: 

A relação entre os países não está ligada apenas a questões 
estratégicas de alçada do Estado, como a segurança das fronteiras, 
o diálogo político entre altos representantes e a defesa de setores do 
comércio exterior. Até meados do século passado, questões como 
essas dominavam quase integralmente a agenda das relações 
internacionais. Na atualidade, entretanto, outras dimensões da 
interação entre atores internacionais vêm ganhando importância. 
A educação é um dos temas que diversificaram as relações 
internacionais nas últimas décadas. Parte de uma agenda positiva, 
ou seja, que implica em ações de benefício mútuo para os países, o 
tema está fortemente ligado ao desenvolvimento econômico e social, 
à cooperação internacional e à promoção da convivência cultural das 
sociedades. (BRASIL, [s.d.]) 

 Desta forma, a extensão rural deixa de ser uma prática de indução à adoção 

de tecnologia estrangeira de combate à seca ou aumento de produção como na 

década de 1950, quando a parceria Brasil - Estados Unidos originou o Escritório 

Técnico de Agricultura Brasileiro-Americano (ETA).  

A criação do ETA é paradigmática da reorientação imprimida a toda a 
política de ‘cooperação’ internacional estadunidense, destinada, 
dentre outros objetivos, a ressignificar a própria noção de ‘educação 
agrícola’, ressignificação esta inaugurada nos anos 1950 quando, 
segundo alguns autores, é ‘descoberto’ o conceito de 
‘desenvolvimento’. Em função desse novo construto, a visão sobre as 
atividades até então definidas como de ensino agrícola priorizaria 
não mais a atividade escolar, porém aquela realizada por instituições 
de assistência técnica e creditícia, visando à qualificação da mão de 
obra rural adulta e também ao seu controle e ‘organização’ em 
‘comunidades rurais’, aptas a consumirem a tecnologia 
estadunidense, definida como a mais adequada (MENDONÇA, 2010, 
p. 141)  
 

 A influência internacional na educação brasileira persiste e, com a 

globalização, a demanda pela circulação da economia do conhecimento foi se 

intensificando devido à necessidade cada vez maior de se obter profissionais com 

capacidades multiculturais desenvolvidas, e aptos a exercer suas profissões em 

qualquer parte do mundo. 

2.1  A internacionalização do ensino superior: um breve histórico 

A internacionalização no Ensino Superior Brasileiro tem registro de mobilidade 

acadêmica desde o período colonial, quando os filhos da elite brasileira, chamados 
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de “portugueses nascidos no Brasil”, viajavam a Coimbra em busca da ilustração e 

não só para lá, como afirmam Mota e Lopez (2008, p. 218): 

Daí entender-se por que provinham do campo das ciências naturais e 
exatas um número cada vez maior de estudantes brasileiros 
formados pela Universidade de Coimbra, mas também por outras, 
como Montpellier, Rouen, Estrasburgo, Paris, Edimburgo.  

O próprio sistema de ensino implantado no período colonial, o jesuítico, 

alimentava o processo de internacionalização da educação, uma vez que os 

professores vinham de outros países. Como afirma Guimarães (2016, p. 25): 

Nos tempos coloniais os viajantes e os evangelistas já vinham ao 
nosso país para buscar informações sobre novas terras, bem como 
para trazer o conhecimento e fundar escolas – como o caso dos 
jesuítas que trouxeram a escola e seus ensinamentos, bem como o 
modo de ensinar europeu. 

 Ainda conforme Mota e Lopez (2008 p. 220), o século XVIII manteve a prática 

da mobilidade acadêmica: 

No último quartel do século XVIII, um batalhão de viajantes, 
engenheiros e cientistas espraiou-se pelo domínio do império, 
fazendo levantamentos, pesquisas, reflexões. Tratava-se de uma 
ação do Estado politicamente orientada, pois identificava os 
estudiosos brasileiros com os interesses da elite rural brasileira. 

 Com vistas ao aumento da produtividade e, consequentemente, da 

arrecadação, o Estado brasileiro estimulou a pesquisa e exploração dos recursos 

brasileiros a partir da mão de obra de pesquisadores estrangeiros, como informado 

por Mota e Lopez (2008, p. 220):  

Foi um período que se incentivou e pesquisou-se quase tudo do óleo de 
mamona ao urucu e à canfora; e foram feitos vários estudos geográficos e 
levantamentos estatísticos. Em 1810, encontraremos [...] o ‘poderoso 
império’ assim se inspecionava, sendo esquadrinhado em todas as suas 
dimensões por um batalhão de pesquisadores. 

Já em 1816 com a expulsão dos jesuítas pela Reforma Pombalina e a 

instalação da família real no Brasil (1808), D. João VI tenta instituir a educação 

formal, para isso organiza a vinda da Missão Artística Francesa com o fim de 

institucionalizar o ensino da arte. 

Tais ventos que trouxeram os franceses estavam acompanhados pelo 
espírito das luzes, ou seja, pelas ideias iluministas que se libertavam dos 
dogmas da Igreja Católica e substituíam o pensamento filosófico pelo 
saber acadêmico e científico. Foi nesse contexto que a Missão se instituiu, 
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chefiada por Joachim Le Breton e tendo como principais representantes os 
pintores Jean Baptiste Debret e Nicolas Antoine Taunay; os escultores 
Auguste Marie Taunay, Marc Ferrez e Zépherin Ferrez; e o arquiteto 
Grandjean de Montigny. 
A presença desses artistas vai além de influências estéticas. Estava 
imersa em um contexto histórico em que se pretendia modernizar a nova 
sede do reino. Ao se estabelecerem, criaram as estruturas necessárias 
para o ensino acadêmico no Brasil e inauguraram a Academia Imperial de 
Belas-Artes, em 1826. 
(IPHAN, 2016) 1 

 

Esta relação entre Brasil e França, apesar de nem sempre ter sido pacifica, 

quando se tratou de questões territoriais como as ocupações francesas no Rio de 

Janeiro - França Antártica (1555-1560), no Maranhão - França Equinocial (1612-

1615) e a Ocupação luso-brasileira da Guiana Francesa de 1809 a 1817, trouxe e 

vem trazendo grandes contribuições nas áreas sociais, além de ciência e tecnologia, 

conforme dados do Ministério das Relações Exteriores. 

Desde a Independência, a França ocupa posição central na formação 
cultural, intelectual e institucional brasileira. Foram buscadas naquele 
país ideias políticas, filosóficas e religiosas, assim como modelos 
escolares, universitários e militares que seriam empregados no 
Brasil. Não é coincidência, portanto, que ambas as sociedades 
estejam enraizadas em valores democráticos, humanistas e 
igualitários comuns. [...] 
A França e o Brasil apresentam visão convergente quanto à 
importância do Estado não apenas para o desenvolvimento 
econômico, mas também para a promoção da igualdade social. Em 
matéria de governança econômica internacional, a França revela-se 
importante aliado brasileiro ao reconhecer tanto a necessidade de 
maior participação das potências emergentes quanto à importância 
de medidas de estímulo ao crescimento e ao emprego para enfrentar 
as crises. [...] 
[...] A cooperação nos campos da ciência, tecnologia e inovação é 
outra vertente importante das relações bilaterais. Um dos parques 
tecnológicos mais avançados do mundo, a França conta com 
capacidades autônomas em todos os setores-chave da economia. 
Trata-se do terceiro país que mais acolhe bolsistas do Ciência sem 
Fronteiras, oferecendo cerca de 5 mil vagas a estudantes e 
pesquisadores brasileiros. 
(ITAMARATY - BRASIL[s.d.]) 

 A embaixada da França no Brasil por Miraillet e Campos  (2015) ainda traz 

dados do quão profícua vem sendo esta cooperação para a internacionalização do 

ensino brasileiro e o desenvolvimento técnico-científico e cultural: 

                                                           
1  IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
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O Brasil é o primeiro parceiro de cooperação científica da França na 
América Latina, sendo dada especial atenção à pesquisa e à 
inovação tecnológica (a França é o segundo maior parceiro científico 
do Brasil, atrás dos Estados Unidos). A cooperação científica 
estrutura-se em torno de formações de ponta e parcerias de alto 
nível entre organismos de pesquisa dos dois países.. Dizem respeito, 
em especial, à matemática fundamental e aplicada, às mudanças 
climáticas, às ciências sociais e humanas. Os programas dedicados 
às tecnologias inovadoras vêm tendo desenvolvimento significativo. 
Destaquemos, em especial, o programa CAPES-COFECUB, uma 
parceria equilibrada e de grande qualidade científica, que permitiu 
formar cerca de 2000 doutores brasileiros desde o seu lançamento, 
em 1978; - a França continua sendo o primeiro parceiro europeu do 
Brasil em matéria universitária. Desde os anos 1930, Fernand 
Braudel, Claude Lévi-Strauss e Roger Bastide, por exemplo, se 
empenharam em tecer os laços universitários fortes que existem 
entre a França e o Brasil, participando da fundação da Universidade 
de São Paulo – atualmente, a melhor universidade da América 
Latina.  

Em relação à mobilidade internacional entre os dois países, o Itamaraty 

(2005) explora os números do segundo país de maior interesse para os alunos 

brasileiros: 

A França, que é hoje o segundo destino internacional dos estudantes 
brasileiros (mais de 4.000 estudantes) – sendo ainda o primeiro 
destino ao tratar-se de estudantes bolsistas –, está decidida a 
favorecer a mobilidade internacional estudantil, comprometendo-se a 
receber, por intermédio do programa ‘Ciência sem fronteiras’ lançado 
pela Sra. Dilma Rousseff, 10.000 estudantes bolsistas brasileiros, 
daqui até 2015; - a ação em favor do francês e dos intercâmbios 
culturais também ocupa um lugar importante na nossa cooperação.  

E, com o intuito de aprofundar ainda mais as relações, ambos os países a partir de 

2005, por iniciativa do Presidente Jacques Chirac, realizam eventos que comemoram um a 

presença do outro em seu território. São o Ano do Brasil na França, em 2005 e o Ano da 

França no Brasil, em 2009:  

O Ano da França no Brasil, em 2009 (sucedendo ao Ano do Brasil na 
França, em 2005), permitiu intensificar todos estes intercâmbios, com 
mais de 1000 manifestações culturais. Três liceus franceses (São 
Paulo, Rio, Brasília) reúnem, no total, mais de 2000 alunos, dentre os 
quais cerca de 1500 são franceses. As Alianças Francesas do Brasil 
representam a rede mais antiga e densa do mundo (40 
implantações), acolhendo 35.000 alunos. No campo editorial, as 
relações entre editores e escritores dos dois países são estreitas (o 
Brasil é o primeiro mercado para livros franceses na América do Sul). 

Esta influencia internacional também permeará a extensão universitária que 

dará origem a extensão rural no Brasil. 
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2.2 Da extensão universitária à extensão rural 

A extensão universitária que surge no Brasil junto com a universidade no 

século XX, com o fim de incluir a sociedade nas atividades acadêmicas, passa a ser 

praticada pelos agrônomos, no ramo chamado de extensão rural, como instrumento 

de cooptação dos produtores rurais na adoção de tecnologias para aumento da 

produtividade imposta pela revolução verde: 

A Revolução Verde associa insumos químicos (adubos e 
agrotóxicos), insumos mecânicos (tratores colheitadeiras mecânicas 
etc) e biológicos (variedades melhoradas) [...] Foram desenvolvidas 
variedades vegetais de alta produtividade que dependiam, 
entretanto, da adoção de um conjunto de práticas e insumos 
conhecido como ‘pacote tecnológico’ da revolução verde (insumos 
químicos, agrotóxicos, irrigação, máquinas agrícolas etc). Foi criada 
também uma estrutura de crédito rural subsidiado e, paralelamente, 
uma estrutura de ensino, pesquisa e extensão rural associada a esse 
modelo agrícola. Com o apoio de órgãos governamentais e 
organizações internacionais, a revolução verde expandiu-se 
rapidamente pelo mundo promovendo uma intensa padronização das 
práticas agrícolas e artificialização do meio-ambientes (SANTILLI, 
2009, p. 43) 

Com o passar do tempo e os impactos ambientais ocasionados pelo uso 

indiscriminado de adubos sintéticos e pesticidas, surge a crítica àquela prática e a 

busca por uma prática agroecológica e sustentável, e pela forma tradicional da 

pecuária e do cultivo. 

A agroecologia se insere dentro das chamadas práticas produtivas 
alternativas ao modelo mecânico-químico. No entanto, além de 
apresentar uma proposta de uma agricultura mais ecologicamente 
saudável, como, aliás, se caracterizam todas as vertentes 
alternativas de correntes dos movimentos ambientalistas, esta deve 
ser considerada como uma proposta que se apresenta num contexto 
muito mais amplo, baseada inclusive em outro modelo de 
desenvolvimento. Mas, apesar de ter sido incorporada por uma 
parcela da agricultura familiar brasileira, esta ainda não a distingue 
das demais práticas alternativas, tais como a agricultura orgânica, a 
natural ou a biológica, e ainda atribui à agroecologia um caráter 
meramente econômico, haja visto que esta surge como alternativa 
aos problemas enfrentados pela agricultura familiar nas últimas 
décadas, como resultado do modelo da revolução verde, sejam eles, 
a crescente dependência tecnológica ou as perdas ambientais que 
acabam por onerar o produtor. (ELICHER, 2004, p. 1) 

Esta crítica ao modelo de prática produtiva adotada a partir da Revolução 

Verde, abordada por Paulo Feire, questiona a prática extensionista que ignora o 

pensamento e a prática tradicional e busca substituí-la pelo conhecimento científico, 
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abandonando a prática dialógica e promovendo uma invasão cultural. Assim, Freire 

(1985, p. 8) afirma: “[...] o agrônomo-educador não pode efetuar a mudança das 

atitudes dos camponeses, em relação a qualquer aspecto, sem conhecer sua visão 

do mundo e sem confrontá-la em sua totalidade.” 

Desta forma, ao desconsiderar o pensamento do outro e introduzir o 

pensamento científico, o extensionista praticará uma ação antidialógica 

característica da Invasão cultural, ainda conforme Freire: 

Entre as várias características da teoria antidialógica da ação, nos 
deteremos em uma: a invasão cultural. Toda invasão sugere, obviamente, 
um sujeito que invade. Seu espaço histórico-cultural, que lhe dá sua visão 
de mundo, é o espaço de onde ele parte para penetrar outro espaço 
histórico-cultural, superpondo aos indivíduos deste seu sistema de valores. 
O invasor reduz os homens do espaço invadido a meros objetivos de sua 
ação. As relações entre invasor e invadidos, que são relações autoritárias, 
situam seus polos em posições antagônicas (FREIRE, 1983, p. 26)  

Essa prática de levar o conhecimento tecnológico ao campo teve seu início 

incentivado e financiado pelos Estados Unidos e pela Inglaterra a partir da década 

de 1930 no Brasil: 

A extensão rural no Brasil surgiu no pós-guerra, em Minas Gerais, de 
acordo com o modelo dos Estados Unidos, como resposta do Estado 
a uma exigência da expansão inicial do capitalismo no campo, dada 
a necessidade da indústria brasileira, que se implanta a partir de 
1930, conjugando crédito rural, conhecimento tecnológico e difusão 
de técnicas agropecuárias, através de assistência técnica (TONET, 

2008, p. 30) 

Atualmente, esta participação estrangeira no Brasil se dá, também, através de 

acordos de cooperação interinstitucionais para realização de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão nas Instituições de Ensino Superior - IES.  

2.3 Mobilidade internacional 

Estimulada pelo governo brasileiro nos últimos anos, a internacionalização 

das IES brasileiras foi um dos pontos da proposta da ANDIFES (Associação 

Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior) com vistas à 

expansão, excelência e internacionalização das universidades federais. De acordo 

com Sarmento et al. (2016, p. 78): 

Tendo em vista a nova realidade das Instituições Federais de Ensino 
Superior (IFES) após o Programa de Restruturação e Expansão das 
Universidades Federais (REUNI), focando nas seguintes ações 
específicas: 
Assim, faz-se necessário a continuidade de uma política de 
expansão das universidades federais, no sentido de oferecer 
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respostas acadêmicas, políticas e estratégicas aos novos desafios do 
século XXI. No entanto, partindo de um novo patamar após o REUNI, 
agora considerando também a busca da excelência e da 
internacionalização, com ênfase nas seguintes ações:  
• adequar academicamente a universidade, em seu aspecto 
qualitativo e quantitativo, às novas demandas, dinâmicas, escalas e 
aos novos papéis e contextos globais advindos da sociedade do 
conhecimento, cada vez mais fortalecido neste início de século; 
• formar, estrategicamente, mão de obra qualificada para as 
necessidades sociais, econômicas e com padrões apropriados de 
sustentabilidade para este novo ciclo de crescimento e 
desenvolvimento que se expressa atualmente no país e no mundo;  
• produzir ciência, tecnologia e inovação para inserir o país, com 
soberania, na nova ordem mundial do conhecimento;  
• produzir e transmitir um conhecimento que promova a igualdade, a 
inclusão e auxilie na formação de cidadãos emancipados e 
portadores de conceitos éticos e humanitários. 

Esta internacionalização do Ensino Superior tinha por objetivo a busca pela 

melhoria da qualidade do ensino, pesquisa e tecnologia desenvolvida nas 

universidades. Nas palavras de Lutécia Maciel Nobrega (2016, p. 21): 

Ao longo dos anos, a cooperação internacional visa à busca do 
conhecimento a ser compartilhado entre os povos de diferentes 
nações, por meio da participação de professores de diversas partes 
do mundo, objetivando ampliar as informações sobre temas variados. 
Nesse contexto, as universidades sempre contribuíram para as 
transformações ocorridas na sociedade, sendo possível vivenciar 
essa cooperação por meio das suas missões institucionais como 
parte integrante desse processo. Porém, essa ideia de cooperação 
internacional pode ser utilizada em diferentes contextos, e isso tem 
causado algumas divergências entre pesquisadores que nem sempre 
estão afinados com o significado desse tema. 

De acordo com o Relatório da Diretoria de Relações Internacionais da CAPES 

publicado em Outubro/2017 a internacionalização vai além da Mobilidade de 

discentes e docentes se constitui na fase mais elevada de desenvolvimento das 

Relações Internacionais da Instituição: 

A internacionalização é encorajada de uma maneira ampla, não 
apenas através da mobilidade de discentes e docentes, mas também 
na troca de ideias, na integração da dimensão internacional ao 
ensino, pesquisa e extensão, funções das instituições de ensino 
superior. A internacionalização pode ser entendida enquanto um 
processo amplo e dinâmico envolvendo ensino, pesquisa e prestação 
de serviços para a sociedade, além de construir um recurso para 
tornar a educação superior responsiva aos requisitos e desafios de 
uma sociedade globalizada. É o estágio mais elevado das relações 
internacionais entre as universidades. Conceitualmente, podemos 
dividi-la em dois tipos: a passiva, onde ocorre a mobilidade de 
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Gráfico 1. Distribuição de bolsas para estudo no exterior pela CAPES 

docentes e discentes para o exterior; e a ativa, onde o fluxo é inverso 
(CAPES, 2017, p. 6) 

 Deste modo, as instituições têm realizado ambas as formas de 

internacionalização, interna e externa nos três âmbitos que constituem a 

universidade: ensino, pesquisa e extensão com vistas a obter o melhor nível de 

qualificação, além de uma formação multicultural e voltada para atuação profissional 

no mundo globalizado, mantendo desta forma, a circulação da economia do 

conhecimento. 

De acordo com Maria Estela Dal Pai Franco (2002, p. 312), no período de 

1996 a 2002 o número de bolsistas no exterior teve um crescimento de 19,9%.  

A CAPES promove o intercâmbio internacional de estudantes através da 
concessão de bolsas de Pós-graduação (modalidades de Doutorado, 
Doutorado Sanduíche, Mestrado e Especialização) e de Graduação 
(Graduação Sanduíche), oferecida a partir de 2000. No ano de 2002, a 
CAPES concedeu 1.533 bolsas nas várias modalidades. Em relação à 
1996, houve um aumento de 36,4%. Comparando com as concedidas em 
1998, 1.743 bolsas, houve um decréscimo de 12% (Tabela 11.1). As 
bolsas de Pós-graduação aumentaram 171,2% na modalidade Doutorado 
Sanduíche, passando de 146 para 396, no período 1996-2002. As bolsas 
de Mestrado passaram de 53 para 14, num decréscimo de 74,9%. As 
bolsas de Doutorado tiveram uma queda de 17,3. No ano 2002 elas 
representaram 44,5% das bolsas concedidas. As bolsas de Graduação 
Sanduíche constituíram 13,1% do total das bolsas. A diminuição de bolsas 
de Mestrado e de Doutorado deve-se, em parte, à expansão dos cursos de 
Pós-graduação stricto sensu, que hoje integram o consolidado sistema de 
Pós-graduação brasileiro. 

Contudo, se até 2002 o crescimento já foi significativo, após este período o 

número de bolsistas no exterior organizado pela CAPES cresceu com a execução do 

Programa Ciência sem Fronteiras do Governo Federal, atingindo o índice de 

1680,9% em 2014 em relação a 2003 conforme figura abaixo, e que foi reduzindo 

com o término do referido programa: 

 

 

Fonte de dados: https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/ 
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 Ainda de acordo com o Relatório da CAPES, a internacionalização passiva 

nos últimos anos foi maior do que a ativa, isto se deve principalmente ao incentivo 

governamental através do Programa Ciência sem Fronteiras. Apesar deste 

crescimento, a ideia de excelência do ensino superior brasileiro busca o crescimento 

através da atração de estudantes, professores e pesquisadores estrangeiros para as 

instituições nacionais. 

A cooperação e parceria das instituições brasileiras com instituições 
de pesquisa e ensino internacionais podem ser realizadas das mais 
diferentes maneiras, utilizando-se de diversas modalidades de 
bolsas, mobilidade de professores e corpo técnico e projetos de 
pesquisa em conjunto. Aqui mais uma vez cabe ressaltar que essa 
mobilidade pode ser ativa e passiva e a vinda de estrangeiros ao 
Brasil para cursos e seminários deve ser encorajada. As parcerias e 
o escopo de países envolvidos cresceram com o programa CsF, 
implementado em 2012. (CAPES, 2017, p. 19) 

 
Este trabalho buscou elucidar quais as contribuições advindas das atividades 

de extensão desenvolvidas por estudantes franceses em regime de MI em 

cooperação com a Univasf no período 2010 a 2016. Pretende-se esclarecer quais 

seriam as expectativas do estudante em MI em praticar a extensão além de suas 

fronteiras.  Observando de forma interdisciplinar, pois a prática de extensão envolve 

conhecimento de diversas áreas ou disciplinas e há a necessidade de 

intercomunicação entre as mesmas para a boa difusão do conhecimento. Japiassú 

(1976, p. 24) aborda a necessidade da interdisciplinaridade da seguinte forma: 

a interdisciplinaridade faz-se necessária para a intercomunicação 
entre as disciplinas, de modo que resulte em uma modificação entre 
elas através de diálogo compreensível, uma vez que a simples troca 
de informações entre organizações disciplinares não constitui um 

método interdisciplinar. 

 Verificando quais atividades foram desenvolvidas envolvendo a prática de 

extensão rural aliada à mobilidade internacional (MI) de modo a mensurar o impacto 

da presença destes estudantes na comunidade receptora em relação a distintos 

aspectos proporcionados ao extensionista pelo desenvolvimento interdisciplinar 

necessário à sua formação, pois segundo Souza et al.( 2011, p. 12): 

É possível afirmar que as universidades contribuem para o processo 
de formação dos profissionais da extensão rural, contudo ainda 
oferecem um percentual reduzido de disciplinas voltadas diretamente 
para a extensão rural. Outro importante aspecto que deve ser 
salientado diz respeito ao perfil do profissional de ATER exigido pelo 
mercado, com uma menor carga de conhecimento técnico, sendo 



27 
 

mais generalista. Vale ressaltar que não se observou a existência de 
interdisciplinaridade, mas sim de um percentual pequeno de 
multidisciplinaridade, de forma geral não significativa. Somente na 
UFLA se observou uma multidisciplinaridade com um percentual 

significativo. 

Porém, considerando que para Japiassú (1976) na interdisciplinaridade 

compósita nem sempre as disciplinas atingem uma real interação. Esta interação 

será examinada, na formação e na atuação do estudante em MI, nos seguintes 

aspectos: socioculturais, uma vez que o receptor estará diante de um estrangeiro 

com hábitos diferentes do seu; linguísticos: Já que o praticante de mobilidade 

internacional fala idioma diferente e necessita de habilidades linguísticas para 

interagir com os habitantes da zona rural do país visitado; econômico-produtivos, 

pois um dos objetivos principais da extensão consiste na melhoria da produção rural 

ou do manejo através da implementação de novas técnicas e/ou tecnologias, 

especialmente no caso da França, que segundo Marinho (2013), tem sido um dos 

centros agrícolas mais dominantes da Europa por vários séculos, e continua a ser o 

maior produtor agrícola da Europa, atrás somente da Federação Russa; ambientais, 

já que a produção acadêmica envolvendo agroecologia ainda é pequena e a maioria 

dos dados se refere aos grandes centros produtivos do Brasil, conforme o livro 

‘Redes de agroecologias: experiências no Brasil e na França’, publicado por 

pesquisadores franceses em parceria com a Embrapa sob organização de Alfio 

Brandenburg et al. (2015), que aborda a produção do conhecimento em 

Agroecologia da seguinte forma::  

Nossa constatação pode ser uma fonte de interrogação sobre o 
desenvolvimento da produção do conhecimento em Agroecologia e 
sua relação com as práticas agroecológicas, que também se refere à 
relação entre a produção científica e as práticas sociais. Isso nos dá 
a impressão que é possível haver um certo risco de desconexão 
entre as capacidades acadêmicas e os lugares onde a Agroecologia 
poderia ser um meio de subsistência e de desenvolvimento de 

populações em condições de insegurança alimentar. 

Esses aspectos linguísticos, socioculturais, econômico-produtivos e ambientais 

estão intrinsecamente relacionados e formam a organização interdisciplinar que é 

base para esta pesquisa, uma vez que o estudo do impacto da mobilidade 

internacional na extensão rural só pode ser plenamente apreendida e analisada 

quando se considera todos esses aspectos em condição de inter-relação. Assim, 

faz-se necessária a divulgação de atividades que envolvam a temática, realizada em 
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parceria com outros países, no caso deste trabalho, os desenvolvidos por 

estudantes em regime de MI oriundos da França no interior do país. Além de 

averiguar qual a visão daquele indivíduo ou instituição promotora da MI em relação à 

experiência vivenciada e quais as peculiaridades existentes entre a prática de 

extensão nacional e em regime de MI.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

3 METODOLOGIA 

Aqui, será descrito como foi estruturada a pesquisa, conforme os passos 

elencados por Yin (2001, p. 32), para realização de estudo de caso que considera:  

você poderia utilizar o método de estudo de caso quando 
deliberadamente quisesse lidar com condições contextuais - 
acreditando que elas poderiam ser altamente pertinentes ao seu 

fenômeno de estudo. 

 Ainda segundo Yin (2001, p. 32), a estrutura pode ser dividida em duas 

partes, sendo a primeira O Planejamento seguido de Coleta de Dados e Estratégias 

de Análise de Dados. Neste caso, o planejamento tratou de verificar quais os setores 

atuaram na execução do convênio entre a Univasf e o Lycée Louis Pasteur, e da 

elaboração da entrevista pré-estruturada, esta contou inicialmente com as seguintes 

questões: Como se deu a elaboração e execução do convênio? Quais as 

dificuldades encontradas? Por que o convênio não foi renovado? 

 Yin ainda afirma que o estudo de caso não pode ser classificado apenas 

como exploratório, mas também pode ser descritivo ou explanatório, a depender do 

tipo de questão de pesquisa proposto, da extensão de controle que o pesquisador 

tem sobre eventos, e do grau de enfoque em acontecimentos históricos em oposição 

a acontecimentos contemporâneos. 

 Assim, levando os critérios de Yin (2001) em consideração o desenvolvimento 

deste estudo de caso buscou manter a relação entre a realidade observada, o 

levantamento histórico e o referencial teórico. 

 A partir da busca por responder os questionamentos do tipo “o que”, o que 

caracteriza o trabalho como exploratório, busca-se verificar as contribuições das 

atividades de extensão rural em regime de mobilidade internacional na Universidade 

Federal do Vale do São Francisco e mais, “como” contribuem para o 

desenvolvimento das comunidades e instituições participantes, e “por que” não 

ocorre com mais frequência, justifica a pertinência da utilização do formato de 

estudo de caso, de acordo com Yin (2001, p. 25). 

Se as questões da pesquisa salientam apenas questões do tipo ‘o 
que’, surgem duas possibilidades. Primeiro, alguns tipos de questões 
"o que" são exploratórias [...].Esse tipo de questão é um fundamento 
lógico justificável para se conduzir um estudo exploratório, tendo 
como objetivo o desenvolvimento de hipóteses e proposições 
pertinentes a inquirições adicionais. Entretanto, como estudo 
exploratório, qualquer uma das cinco estratégias de pesquisa pode 
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ser utilizada - por exemplo, um levantamento exploratório, um 
experimento exploratório ou um estudo de caso exploratório. O 
segundo tipo de questões "o que" é, na verdade, uma forma de 
investigação na linha ‘quanto’ ou ‘quantos’ - por exemplo, ‘Quais 
foram os resultados de uma determinada reorganização 
administrativa?’ É mais provável que a identificação de tais 
resultados favorecerá as estratégias de levantamento de dados ou 
de análise de arquivos do que qualquer outra. 

A metodologia quali-quantitativa baseou-se na quantificação das parcerias e 

colaborações bi e multilaterais desenvolvidas a partir das atividades de mobilidade 

acadêmica internacional realizadas na Univasf e das referidas atividades em 

ambiente rural, bem como modificações que trouxeram à(s) comunidade(s) onde a 

Universidade se encontra e onde as atividades foram desenvolvidas. Além disso, foi 

realizada análise qualitativa dos dados primários coletados por meio de aplicação de 

entrevistas pré-estruturadas junto a Assessoria de Relações Internacionais e à Pró-

reitora de Extensão, bem como análise dos produtos oriundos da realização da 

atividade. A pesquisa contou ainda com pesquisa bibliográfica, para subsidiar 

teoricamente o trabalho, além de levantamento de dados sobre atividades 

semelhantes realizadas em outras instituições brasileiras.  

Ainda conforme Yin (2001, p. 27), a entrevista é um dos instrumentos 

utilizados para estruturação do estudo de caso: 

O estudo de caso conta com muitas das técnicas utilizadas pelas 
pesquisas históricas, mas acrescenta duas fontes de evidências que 
usualmente não são incluídas no repertório de um historiador: 
observação direta e série sistemática de entrevistas 

Na mesma obra Yin (2001, p. 58) ainda em relação ao uso das entrevistas, 

aborda: 

Assim, o pesquisador ‘inferirá’ que um evento em particular foi o 
resultado de alguma ocorrência anterior, com base em evidências 
obtidas de entrevistas e documentários coletados como parte do 
estudo de caso. 

A experiência de observação dos estrangeiros que levou à produção de 

vídeos para difusão da produção agroecológica foi estudada seguindo a metodologia 

de levantamento, sistematização e diagnóstico das informações de mobilidade 

acadêmica internacional, realizados na Univasf, das referidas atividades em 

ambiente rural. 

 Assim, ao final deste estudo, buscar-se-á desenvolver uma ferramenta que 

melhor ajude na implementação de uma efetiva política de internacionalização para 
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a área de extensão universitária, sendo esta uma das áreas em que deve se pautar 

a universidade brasileira, deverá obter o mesmo grau de desenvolvimento que o 

ensino e a pesquisa. 
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4 Estudo de Caso: A Mobilidade Internacional e as Atividades de Extensão Rural no 

Âmbito da Univasf 

4.1 A internacionalização na Univasf 

A Universidade Federal do Vale do São Francisco criada pela Lei Nº 10.473 em 

2002, diz no paragrafo II do art. 42 do seu Estatuto que 

A UNIVASF incentivará a pesquisa, a inovação e a extensão por 
todos os meios ao seu alcance, entre os quais os seguintes:’ 
II - ‘realização de convênios com entidades nacionais ou 
internacionais;’.  

Destarte, desde a sua criação em 2004 a Univasf tem estabelecido relações 

com diversas instituições e organismos com vistas a promover o melhor 

desenvolvimento institucional, da comunidade no seu entorno e da nação. Para 

tanto, tal como instituído na legislação, está apoiada no tripé ensino, pesquisa e 

extensão, o que leva os acordos a girarem nesta órbita para beneficiar uma ou mais 

áreas. 

Porém, para o efetivo desenvolvimento do posto no instrumento legal que 

estabelece as relações internacionais entre a Univasf e os diversos organismos de 

educação e pesquisa internacionais, não basta a assinatura do documento, mas um 

desenvolvimento institucional que vislumbre o real intercâmbio de pessoas, materiais 

e ideias. 

Muitos dos acordos firmavam relação sem trazer benefícios ou 

desenvolvimento de atividades para nenhuma das partes. Fruto de contatos 

estabelecidos por professores que já mantinham contato com instituições 

estrangeiras, estes convênios não foram explorados por nenhuma das partes. 

É importante frisar a existência de negociações não formalizadas na 
ARI, que seguem na sua maioria por iniciativas próprias de outros 
setores e de docentes vinculados aos programas de graduação e 
pós-graduação da Univasf. Muitos dos convênios que vigoram hoje 
entre a Univasf e algumas universidades e instituições estrangeiras 
também não são conhecidos pela maioria dos membros da 
comunidade acadêmica, por serem diretamente articulados pelos 
seus interessados, sem que os objetos dos termos de cooperação 
tenham sido submetidos à apreciação de todos os interessados. 
[...] a longa lista de negociações revela que há muitos contatos 
registrados com instituições estrangeiras, mas a  ‘descontinuidade 
das negociações na maioria dos casos resulta no engavetamento de 
muitas dessas iniciativas’.(NÓBREGA, 2016, p. 73) 
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Mesmo assim, os esforços empregados pela Assessoria de Relações 

Internacionais resultaram no estabelecimento de um número considerável de 

acordos. No Período de 2010 a 2016 foram firmados 10 (dez) acordos com diversos 

países conforme APENDICE A – Lista de Convênios. Todavia, conforme o que 

consta no campo ‘Objetivo’ da mesma tabela, a maioria está descrita de forma 

genérica como ‘o reforço recíproco das atividades de pesquisa e ensino enfatizando 

o intercâmbio de docentes e discentes de graduação e pós-graduação’; o que levou 

a sua maioria a ser ‘engavetada’. Dos executados, alguns beneficiaram a área de 

ensino com a difusão da língua e cultura estrangeira, foi o caso dos acordos com 

Estados Unidos, Itália e Alemanha Firmados pela PROEX, conforme APENDICE B – 

Convênios PROEX, outro convênio entre Univasf e Alemanha com vistas a executar 

atividades de extensão na área de Educação Física, outro em parceria com a França 

realizado através do Núcleo de Línguas através do Programa Idiomas sem 

Fronteiras e o Programa de Leitorado da Embaixada da França e um último também 

por iniciativa da PROEX, com o Lycée Louis Pasteur, que apesar do seu objeto 

também ser genérico foi, na prática, um projeto de extensão na área 

agropecuáriaícola.  

4.1.1 A mobilidade internacional e extensão 

No período de 2010 a 2016 a Univasf recebeu profissionais e estudantes em 

regime de Mobilidade internacional com o intuito de promover a formação 

complementar em idioma estrangeiro do alunado da Univasf para participação no 

programa Ciência sem Fronteiras. Estas pessoas vieram a partir de convênios 

estabelecidos pela Pró-reitoria de Extensão, em sua maioria, para difusão do idioma 

e cultura do seu país. Desta forma, os estudantes da Univasf puderam frequentar os 

cursos de Inglês, Italiano e Alemão em cursos regulares de níveis básico, 

intermediário e avançado.  

Além da PROEX, o Programa Idiomas sem Fronteiras – IsF visando auxiliar 

no processo de internacionalização das instituições federais, estabeleceu, por todo o 

país, Núcleos de língua que também ofertavam cursos de inglês inicialmente, mas a 

partir de 2016 alguns NucLi foram beneficiados pelo Programa de Leitorado francês, 
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uma iniciativa do governo Francês através da Embaixada da França, de envio de 

professores para ministrar cursos de língua e difusão da cultura francesa. 

Porém, nem todos os convênios firmados pela PROEX possuíam a finalidade 

de promoção da língua e cultura dos visitantes na Univasf. O convênio assinado com 

o Lycée Louis Pasteur trouxe interessados em proporcionar uma formação 

interdisciplinar acerca da prática agroecológica de algumas comunidades do sertão 

nordestino. 

4.1.2 A mobilidade internacional e extensão rural 

Através de acordo de cooperação e com o intuito de promover a formação 

agroecológica intercultural, docentes e discentes franceses do Lycée Louis Pasteur 

à La Canourgue visitaram o interior do Nordeste brasileiro, a fim de buscar 

conhecimentos de como conviver com a seca e gerir a água neste ambiente. 

Utilizando extensão rural freiriana, estes estrangeiros levaram em conta o 

conhecimento tradicional de cultivo e difundirão este conhecimento através da 

edição de vídeos que demonstrarão a prática extensionista dialógica. O próprio 

Freire (1983, p. 28) define sua concepção de dialogismo da seguinte forma: 

E ser dialógico, para o humanismo verdadeiro, não é dizer-se 
descomprometidamente dialógico; é vivenciar o diálogo. Ser 
dialógico é não invadir, é não manipular, é não sloganizar. Ser 
dialógico é empenhar-se na transformação cons-tante da realidade. 
Esta é a razão pela qual, sendo o diálogo o conteúdo da forma de ser 
própria à existência humana, está excluído de tôda relação na qual 
alguns homens sejam transformados em ‘sêres para outro’ por 
homens que são falsos ‘sêres para si’. R que o diálogo não pode 
travar-se numa relação antagônica. O diálogo é o encontro amoroso 
dos homens que, mediatizados pelo mundo, o ‘pronunciam’, isto é, o 
transformam, e, transformando-o, o humanizam para a humanizaçâo 
de todos.  

Além das condições edafoclimáticas adversas, a forma de produção no 

semiárido torna-se atrativa por sua complexidade, conforme Pinto (2012): 

Devido à ocorrência da seca, o Semiárido aparenta ser uma região 
homogênea. Mas as suas diferenças físicas, climáticas e ambientais 
apresentam uma realidade complexa, percebida nas regiões naturais 
que integram esse espaço, comprovando a sua diversidade (Sertão, 
Seridó, Curimataú, Caatinga, Carrasco e Cariris Velhos). Essa 
complexidade pode ser observada também nas atividades 
econômicas, na coexistência de áreas com culturas tradicionais ou 
estagnadas e áreas de modernização intensa; das práticas agrícolas 
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de sequeiro para subsistência e a agricultura irrigada para 
exportação. 

 A partir da problemática que envolve as questões ambientais e de gestão da 

água, o acordo firmado entre o Lycée Louis Pasteur e a Univasf buscou realizar 

atividades que desenvolvessem diferentes habilidades dos estudantes daquela 

instituição a fim de formá-los para que atuem na área em questão em ambos os 

hemisférios: 

A questão da água é uma das principais questões do século XXI. 
Seu acesso desigual, sua má qualidade é a fonte de muitos 
problemas de saúde pública. Um primeiro filme (Peltier, Millet et al., 
2013) levantou o problema da questão da água em diferentes 
escalas e as abordagens pedagógicas que podem ser tomadas para 
equipar os alunos com benchmarks para entender e atuar no campo 
da água. Em segundo lugar, baseia-se em ações implementadas em 
instituições de educação agrícola em torno de projetos de 
cooperação internacional e com a experiência das redes Educação 
para o Desenvolvimento DGER (Direcção-Geral da Educação e da 
Pesquisa), para produzir vários filmes de 13 minutos abordando a 
questão da gestão da água em cooperação com parceiros locais 
através de diferentes temas. O que nos interessa aqui aborda os 
vínculos entre a gestão da água e a gestão da produção pecuária na 
escala de uma bacia hidrográfica.  (PELTIER, 2015, p. 1). 

Este trabalho verificou o desenvolvimento desta prática, como se deu o 

processo comunicativo e os impactos dela decorrentes nos aspectos linguístico, 

cultural, produtivo-econômico e ambiental, nas comunidades e/ou nos espaços de 

acolhida no âmbito da Univasf, instituição anfitriã. E, a partir desta experiência, após 

observadas as dificuldades enfrentadas para o desdobramento do convênio, 

elaborar uma ferramenta que auxilie para um melhor desenvolvimento de acordos 

internacionais para atividades de extensão. 

A partir da mobilidade internacional a prática agropecuária do sertanejo 

baseada no conhecimento tradicional passa a ser difundida e ajuda a reduzir os 

impactos ambientais ao redor do mundo, demonstrando como se dá a vivência em 

ambientes áridos ou com pouca água, esse foi o tema dos vídeos intitulados: 

Agroécologie et enseigner à produire autrement: Le cas des productions animales 

dans le Nordeste brasilien (Agroecologia e ensinar a produzir de outra forma: o caso 

da produção animal no Nordeste brasileiro) Productions animales et gestion de l’eau: 

Le recherche d’une symbiose (Produção Animal e gestão da água: a pesquisa de 
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uma simbiose)2  descrito a partir do site da editora francesa Educagri da seguinte 

forma:  

Com a mudança climática, os modos de produção são questionados e 
evoluem no Norte como no Sul. Este filme é baseado no monitoramento de 
uma mobilidade estudantil da BTS

3
A [Brevet de Technicien Supérieur 

Agricole] 
4
da EPLEFPA [Établissements Publics Locaux D'enseignement Et 

De Formation Professionnelle Agricoles Lozère]
5
 no Nordeste do Brasil, um 

dos berços da agroecologia. Ele cruza as palavras e as questões dos atores 

brasileiros e franceses, bem como sobre as práticas dos sistemas agrícolas 
e alimentares e sobre o ensino (MATHIEU PERDONCIN, 2016) 

A atividade pode ser caracterizada como uma forma de extensão rural 

classificada como pesquisa em sistema de produção, conforme explanado pelo 

Manual de Métodos e Meios de Comunicação e Extensão Rural, editado pela 

EMATER DO Rio Grande do Sul em 2009: (PEREIRA et al., 2009, p. 30):  

8.14 PESQUISA EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO A complexidade 
dos sistemas de produção exige a necessidade de uma abordagem 
interdisciplinar. Estudos de caso em propriedades privadas se 

                                                           
2
 Doravante, serão citadas apenas a primeira parte dos títulos dos vídeos. 

3
 B.T.S.: Brevet de Technicien Supérieur (programme de formation d´une durée de deux ans après le 
Baccalauréat). 

4
  Certificado de Técnico Agrícola Superior. 

5
  Estabelecimento público de ensino e de formação profissional Agrícola Lozère. 
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apresentam em relação a isso, como métodos úteis, que fornecem a 
todos os pesquisadores a compreensão do ‘modo de fazer’ atual da 
produção agropecuária. Os elementos utilizados neste tipo de 
método e a relação entre eles podem ser resumidos da seguinte 
maneira: as propriedades rurais e estações de experimentação 
agrícolas são trabalhadas na pesquisa por intermédio de estudos de 
caso e experimentos, que geram modelos agrícolas (para uso dos 
recursos e para produção), bem como geram recomendações 
técnicas. O objetivo final neste processo é a produção de resultado 
científico, ou seja, novos conhecimentos e ferramentas de gestão, 
que se traduzem na identificação dos melhores sistemas produtivos 
quanto aos resultados sociais, econômicos e ambientais e nas 
melhores combinações de atividades. 

A atividade conjunta realizada pelos estudantes e pesquisadores em regime 

de mobilidade internacional e a Univasf demonstram a importância de manter a 

circulação da economia do conhecimento, uma vez que a formação multicultural 

amplia o potencial de atuação do profissional que possui tal experiência, conforme 

assinala VALLE (2016): 

[...] o valor de mercado das empresas de sucesso vem cada vez menos de 
seus ativos tangíveis, e cada vez mais de intangíveis como reputação, 
capital intelectual, capacidade de gestão, competência nos 
relacionamentos, estratégia de marca, capacidade de inovação. [...] a 
capacidade de gestão de intangíveis está se tornando a grande vantagem 
competitiva do século 21. 

Contudo, com os objetivos de realização bem traçados o intercâmbio 

internacional de conhecimentos pode trazer benefícios mútuos, tanto para as 

instituições como para os países envolvidos, sendo necessário para isto, a 

elaboração de uma normativa que trace os trâmites para o melhor desenvolvimento 

das relações e atividades estabelecidas através dos acordos internacionais para 

atividades de extensão. 
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5 Resultados e discussões 

Para que o capital intelectual seja bem formado de modo interdisciplinar e 

multicultural, a política de internacionalização institucional deve ser bem definida. A 

instituição deve priorizar as suas áreas de interesse na busca por relações com 

outros países, e estes devem vislumbrar objetivo no mesmo âmbito; se assim não 

for, a instituição parceira assumirá o papel de mero anfitrião e fornecedor de objeto 

de pesquisa, conforme o entendimento de Castro e Cabral Neto sobre quais as 

novas características da internacionalização: 
Na atualidade, há uma mudança substancial no conceito de cooperação 
internacional, entendido, inicialmente, como uma fonte de financiamento 
externa, e, hoje, assume uma característica mais ampliada, em que a 
cooperação deve se converter em um instrumento para a 
internacionalização dos sistemas de educação superior, com políticas mais 
ativas, incluindo temáticas e prioridades regionais. E isso faz com que ela 
seja, cada vez mais, considerada como um meio para o desenvolvimento 
institucional, envolvendo atividades conjuntas entre as universidades, 
configurando-se com uma integração com fins mútuos. (CASTRO; CABRAL 
NETO, 2012, p. 74) 

Castro e Cabral Neto (2012) ainda atentam para o fato de ser a mobilidade 

internacional o fator que orienta “a materialização da internacionalização”. 

Desta forma, através do levantamento de dados constatou-se que cerca de 

220 alunos realizaram mobilidade estudantil na modalidade sanduíche pelo 

Ciência sem Fronteiras, porém com o fim do Programa CsF esta mobilidade 

também foi finalizada. Em relação à pesquisa, não se pode precisar o número 

exato, pois a atividade em sua grande maioria é fruto da ação isolada dos 

pesquisadores, que desenvolviam ou mantinham relações com instituições 

estrangeiras iniciadas na pós-graduação. Já em relação à extensão apenas foi 

encontrado um acordo desenvolvido em mobilidade internacional em extensão 

rural, uma proporção ínfima em relação à pesquisa e menor ainda se comparada 

ao ensino. Além do quantitativo buscou-se elucidar através das entrevistas 

semiestruturadas como se deu o processo, as motivações, dificuldades e 

contribuições da realização do convênio. 

5.1 As motivações 

Ao buscar informações sobre as motivações que levaram ao estabelecimento 

do convênio a Pró-reitoria de Extensão, informou-se que foi fruto do contato 

estabelecido entre o Lycée Louis Pasteur e a Pró-reitora, Professora Lúcia 

Marisy Souza Ribeiro de Oliveira. 
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O interesse em realizar atividades de observação do modo de produção 

agroecológico e da gestão da água levou a instituição francesa, também situada 

numa bacia hidrográfica, a enviar seus alunos a executarem um estudo 

comparativo entre as atividades agropecuárias realizadas em diferentes 

ambientes fluviais, segundo Marine Desaphy, professora de física e química do 

EPLEFPA (Etablissements Publics Locaux d'Enseignement et de Formation 

Professionnelle Agricoles)  da Lozère - La Canourgue, se referindo aos 

estudantes de BTS (Brevet de Technicien Supérieures) aos 3” do filme sobre a 

gestão da água, descrevendo-o como: 

um projeto que mistura realmente os quatro BTS da escola. Eles 
trabalham no mesmo tema que foi identificado como transversal a 
toda a formação: é a gestão dos recursos hídricos. O objetivo é que 
os alunos realmente possam perceber as diferentes lógicas dos 
atores em uma bacia hidrográfica e identificar problemas e entender, 
de fato, como usar a água pelos vários atores e por que esse recurso 
é importante. (Agroécologie... 2016) 

 E ainda em relação ao objetivo do projeto, aos 40” do mesmo filme  a 

Professora Marine Desaphy aborda o assunto da seguinte forma: 

Já o objetivo que eu acho é que eles se apropriam de uma 
ferramenta que lhes permite fazer um diagnóstico de uma bacia 
hidrográfica. E o que é interessante é que tentamos que eles definam 
indicadores para lançar suas análises ou para comparar diferentes 
bacias hidrográficas e reutilizar a ferramenta da bacia hidrográfica 
para estudar outras bacias em outros casos, mesmo a nível 
profissional, Acho que no nível de seu estágio, será capaz de atendê-
los novamente. (Productions..., 2016) 

 O interesse da instituição francesa em promover uma formação multicultural e 

globalizada do seu alunado motivou o contato com uma instituição estabelecida 

em uma região naturalmente internacional, pela alta produtividade de frutas 

tropicais voltada à exportação, porém o real motivo foi a presença do Rio São 

Franciso, o que geograficamente torna ambas as regiões, Vale do São Franciso e 

La Canourgue, semelhantes. 
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Apesar da presença do rio ser o fator comum, a maneira como a população 

interage com sua fonte hídrica varia, porém os impactos da interação na grande 

maioria das sociedades é a mesma: a má gestão dos recursos hídricos e, em 

consequência disto, a poluição das águas. 

 Além disto, o período de escassez também merece atenção por parte dos 

estrangeiros, já que o sertão nordestino passa por longos períodos de seca. 

Daniel Valentin, agricultor de La Canourgue fala da preocupação com os 

períodos de estiagem aos 3’20” também do vídeo que aborda a gestão da água: 

Então, o que nos fez fazer a pergunta são os anos de seca que nos 
feriram e nós vemos isso em julho, agosto, 10-15 dias, quando falta 
um pouco de água para terminar como é necessário colher. E é por 
isso que sempre dissemos que se tivéssemos água, seria 
conveniente. 

 Já para a Univasf a possibilidade de manter relações com instituição 

estrangeira que possui interesse em realizar observação em atividades de extensão 

na sua área de interesse torna-se atrativo, pois traz a experiência da atividade de 

extensão rural em mobilidade internacional e do intercâmbio de informações. 

Conforme Franklin et al. (2017, p.31): 

Já na era contemporânea, a globalização moldou uma sociedade em 
que tudo se tornou mais acessível, prático, rápido e padronizado. 
Como exemplo pode-se apontar o fluxo de informações e o trânsito 
de pessoas e mercadorias, pontos que facilitaram o 
compartilhamento de conhecimento entre pesquisadores e instigou 
ainda mais o interesse da comunidade acadêmica em aprender sob 
diferentes pontos de vista, inseridos em outras culturas 

Foto:Lozère-tourisme.com  Foto: TV Globo/Divulgação 
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5.2 As dificuldades  

As entrevistas realizadas no âmbito administrativo da Pró-reitoria de Extensão 

e da Assessoria de Relações Internacionais da Univasf apontaram que as 

dificuldades encontradas para execução da atividade de extensão em MI abrangem 

desde a falta de institucionalização das ações de internacionalização, a 

centralização das ações pela PROEX, a falta de normatização que defina as 

atividades tanto de extensão quanto de estágio, equipe reduzida e sem formação 

específica, além da execução do projeto em “mão única”, ou seja, apenas recebendo 

alunos, pesquisadores e professores estrangeiros, além, da falta de financiamento 

que possibilite a internacionalização em “mão dupla”. 

5.2.1 Falta de institucionalização das ações de internacionalização  

Apesar da adesão da universidade em 2012 ao REUNI, que previa ações de 

expansão e internacionalização das Universidades, e da iniciativa do atual reitor em 

estabelecer convênios com diversas instituições estrangeiras, estes não foram 

executados. De acordo com Nobrega (2016, p. 68), o Professor Dr. Julianeli Lima 

apontou algumas das dificuldades para a efetiva internacionalização institucional: 

O Prof. Julianeli Lima acredita que existem algumas dificuldades e 
obstáculos inseridos nesse processo, no que diz respeito: ao baixo 
contingente de servidores capacitados que atendam a toda a demanda de 
internacionalização, ao baixo volume de recurso orçamentário requerido 
para a execução dos projetos, à dificuldade de tornar perenes as fontes de 
recursos que custeiam os editais e ações propostas, e ainda à baixa adesão 
dos próprios acadêmicos às propostas já implementadas no campo da 
graduação e da pós-graduação.  

A atividade de extensão também esbarrou nesta dificuldade e, para ser 

executada precisou contar com a iniciativa e disponibilidade da Pró-reitora de 

Extensão Professora Lucia Marisy, que apesar de ter o convênio firmado entre o 

Lycée Louis Pasteur e a Univasf, em vários momentos assumiu por conta própria a 

execução das atividades de acompanhamento dos alunos em regime de MEI. 

5.2.2 A centralização das ações pela PROEX 

Por serem em sua totalidade os acordos de extensão em MI, fossem eles para 

divulgação da língua e cultura ou para atividade de extensão rural, frutos da 
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iniciativa da PROEX, ficou a cargo de própria Professora Lúcia Marisy Souza Ribeiro 

de Oliveira e sua equipe o acompanhamento da execução dos mesmos. 

Assim, os servidores A e B da equipe administrativa informaram em entrevista 

simultânea realizada em 09/04/20186 que foram surpreendidos pela chegada dos 

alunos do Lycée Louis Pasteur, tendo que providenciar a logística para hospedagem 

e transporte dos estudantes a seus respectivos destinos, conforme quadro (ANEXO 

I), o desconhecimento por parte dos visitantes das normas institucionais, em relação 

à hospedagem na casa de trânsito da Univasf, trouxe alguns transtornos. Contudo 

foi a falta de domínio da Língua Portuguesa o que trouxe maiores dificuldades. Uma 

vez que a equipe da PROEX não tem técnicos com habilidade em falar francês, nem 

os visitantes em inglês ou português. 

Castro e Cabral Neto (2012, p. 77) abordam a criação de demandas 

institucionais pelo processo de internacionalização. 

o processo de internacionalização da educação superior, articulado 
ao processo de globalização requer novas competências de cunho 
internacional, criando, portanto, uma série de demandas para as 
instituições de educação superior. 

Em relação ao modo de desenvolvimento destes convênios para trazer 

benefícios a ambos os participantes Stallivieri (2004 apud CASTRO; CABRAL NETO 

2012, p. 73-74) afirma que: 

[...] por fundamentar-se em condições que, se levadas a cabo, 
resultariam em uma real cooperação e, consequentemente, em 
benefícios entre os parceiros. Assim, considera condições relevantes 
nesse processo o reconhecimento dos atores que protagonizam a 
cooperação, o seu comprometimento com os modos de cooperação, 
o efetivo planejamento no intuito de precisar os objetivos, as 
atividades, os prazos de execução, os quais deverão ser 
rigorosamente cumpridos, além do processo de avaliação das ações 
propostas e implementadas.  

O Plano de Desenvolvimento Institucional da Univasf contém um plano de 

internacionalização que prevê a implantação do Bureau de Contatos Internacionais - 

BCI, setor que abriga a Coordenação de Mobilidade Internacional e a Coordenação 

de Convênios Internacionais. Além destas coordenações, contém o projeto “Vale 

sem Fronteiras” visando o auxílio da internacionalização do entorno da universidade 

                                                           
6
 Todas as entrevistas realizadas com a PROEX e a ARI foram contaram com autorização do CEP, parecer Nº 

2.526.807 
 

https://www.escavador.com/sobre/409464/lucia-marisy-souza-ribeiro-de-oliveira
https://www.escavador.com/sobre/409464/lucia-marisy-souza-ribeiro-de-oliveira


43 
 

prestando assistência às traduções de panfletos e informativos, e documentos das 

secretarias de turismo e rede hoteleira da região. E isso só seria possível através da 

execução do projeto “Tutores sem Fronteiras”, que arregimenta os egressos de MI, 

tanto do “Ciência sem Fronteiras" como outros programas, para atuarem junto à 

Assessoria de Relações Internacionais – ARI, visando o progresso da 

internacionalização da Univasf e do entorno onde está inserida. O BCI ainda contaria 

com a execução do Programa “Fostering Bridges” que seria responsável por 

institucionalizar os contatos individuais que servidores técnicos e docentes mantêm 

com instituições estrangeiras para o desenvolvimento de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão.  

Foi a execução de um destes projetos, “Tutores sem Fronteiras” que levou 

estagiários egressos do “Ciência sem Fronteiras” na França a auxiliarem os 

estudantes do Lycée na comunicação em seus postos de visita, mas ainda assim 

não foi suficiente, pois o acompanhamento não era em tempo integral. 

A dificuldade comunicacional atrapalha a integração dos visitantes ao meio 

acadêmico e nas as atividades de campo. Segundo a Pró-reitora, Profª Lucia Marisy, 

a falta de integração dos estudantes e de independência comunicacional, fazia com 

que a mesma tivesse que buscar os alunos nos fins de semana, após as atividades 

semanais de campo, e os alojasse em sua própria casa e assim também ocorreu 

quando uma das integrantes da missão adoeceu e foi hospitalizada, precisando se 

recuperar também na casa da Profª Lucia Marisy. Estas atribuições de integração, 

transporte, acompanhamento e hospedagem deveriam estar previstos no acordo e, 

mais ainda, no Plano de Internacionalização Institucional. 

Embora a mobilidade estudantil não seja um fenômeno novo, ela é 
completamente reestruturada na contemporaneidade em decorrência 
do processo de globalização e das atuais estratégias de 
internacionalização do ensino superior. A mobilidade como fenômeno 
envolve, hoje, uma série de fatores e processos que estão na base 
do sistema produtivo e no cotidiano das pessoas, englobando todo o 
sistema de transporte, a gestão desses espaços, as interações 
espaciais até as dinâmicas geográficas específicas. A mobilidade 
não envolve, apenas, o movimento de deslocamento; ela é muito 
mais ampla, pois é social e envolve estruturas, meios, culturas e 
significados.(CASTRO; NETO, 2012, p. 77) 
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Assim, ainda conforme relato da equipe administrativa da PROEX, este 

acompanhamento de execução de acordos internacionais deveria, desde seu início, 

ficar a cargo da ARI. 

Para a ARI a internacionalização, no que diz respeito à recepção de estrangeiros, 

era feita de forma provinciana, assim como a PROEX concorda que a hospedagem 

ainda não é a mais adequada. As regras de utilização da casa ainda precisam de 

ajustes aos hábitos culturais dos visitantes, considerando à legislação brasileira, 

além da necessidade de sere repassadas aos visitantes antes da sua chegada. 

Para o Assessor de Relações Internacionais, Prof. Isnaldo José de Souza 

Coêlho, esta questão está ligada a falta de recursos humanos capacitados com 

habilidades linguísticas e de tradução, dificultando a implementação das poucas 

normas existentes. 

O Professor Isnaldo aborda a falta de normativas, que faz com que as ações 

sejam isoladas e, em consequência, não geram índices de internacionalização para 

a Univasf. 

Ele ainda informa que o Plano de Internacionalização através do Programa 

“Tutores sem Fronteiras” prevê a atividade de acompanhamento de estrangeiros por 

discentes egressos de MI, tradução de documentos, workshops de integração dos 

visitantes, etc. 

Contudo, sabe-se que com o fim do Programa CsF o quantitativo de egressos vai 

aos poucos sendo reduzido até o completa esgotamento. 

Quanto à falta de egressos que auxiliem na realização destas atividades, o 

Professor Isnaldo considera que podem ser formadas comissões internas, de acordo 

com a demanda, que possibilitem a perfeita execução do convênio realizando o 

devido acompanhamento. 

O assessor ainda aborda como os convênios são firmados e gestados sem 

nenhuma governança por parte da ARI, o que atrapalha na obtenção de indicadores 

e dificulta a participação da instituição em editais de Instituições de fomento como a 

CAPES. 

O Prof. Isnaldo acredita que ações que estimulem a participação de 

coordenadores de convênios internacionais, privilegiando aqueles que formalizem 

suas ações, seja através do acesso a agências de fomento ou do acesso a 
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passagens e diárias para realização das atividades, etc. possibilite o aumento do 

número de parcerias institucionalizadas. 

5.3 As contribuições da realização do convênio 

O convênio em tela, apesar das dificuldades da sua execução, levou à edição de 

vídeos que divulgam a forma de produção agroecológica observada no sertão 

nordestino, assim como a gestão da água no Vale do submédio do São Francisco, o 

que traz maior visibilidade internacional para a região, antes voltada apenas para a 

produtividade e exportação frutícola. 

Atividades realizadas em parceria internacional trazem a possibilidade de 

desenvolvimento de ferramentas que auxiliem na redução da poluição ocasionada 

pela produtividade pecuária, além da divulgação da produção agroecológica que 

leva em consideração a prática tradicional. 

A atividade ainda possibilitou a formação multicultural dos estudantes franceses, 

que passaram boa parte de sua estadia no campo ou nas associações observando o 

modo de produzir do sertanejo nas associações, assentamentos e cooperativa. E 

esta observação e aprendizado estão sendo divulgadas para todo o mundo pelo site 

Educagri, permitindo que outros também visualizem e divulguem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÃO 

Ao se buscar o histórico da internacionalização da Univasf, verifica-se que apesar 

dos esforços do Governo Federal nos últimos anos para promover a 

internacionalização do ensino superior no país de forma alinhada com o movimento 
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mundial, as ações ainda não foram suficientes para estimular a institucionalização 

da internacionalização nesta IES, que apesar de ter sido beneficiada pelo Programa 

Ciência sem Fronteiras com cerca de 220 alunos enviados para realizar graduação 

sanduíche, quatro alunos beneficiados pelo Programa Erasmus Mundos, poucas são 

as iniciativas que abrangem a pesquisa e menores ainda as que incluem a extensão, 

com exceção do Programa CsF, a pequena internacionalização da Univasf é fruto da 

ação isolada de componentes do corpo docente. 

 Após análise dos dados quantificados e das entrevistas realizadas, verificou-se a 

necessidade do alinhamento e ciência por parte dos componentes do corpo docente, 

técnico e discente dos objetivos institucionais; Além da necessidade de capacitação 

para receber, hospedar e interagir com os entes das instituições estrangeiras, para 

desta forma reduzir a hegemonia dos países desenvolvidos na recepção dos 

estudantes e efetivar a internacionalização institucional nacional. 

Já os componentes da missão estrangeira devem passar por uma formação em 

Português como Língua Estrangeira e imersão na cultura local, para que estejam 

aptos a atuar interculturalmente, ouvir e compreender o seu anfitrião, e estabelecer 

um correto processo comunicacional. 

Uma vez que haja o intercâmbio para desenvolvimento de conhecimento e 

habilidades, ambos os lados devem estar preparados linguística e culturalmente 

para o período de recepção/hospedagem, pois esse pré-conhecimento é 

fundamental para o alcance do objetivo. 

De acordo com Jhones in HEUTS, 2013, p. 44 

Nós experimentamos culturas alternativas e pontos de vista 
diariamente. O enriquecimento cultural que ganhamos aprendendo 
outras línguas ou visitando países diferentes tem um paralelo em 
diversos contextos culturais de qualquer tipo. A maneira como 
reagimos quando confrontados com valores, opiniões ou estilos de 
vida com os quais discordamos fundamentalmente é o verdadeiro 
teste de nossa tolerância e competência intercultural, seja em casa 
ou no exterior. 

Assim, a instituição deve preocupar-se em elaborar o seu plano linguístico em 

sintonia com as instituições parceiras e com os órgãos de fomento, além de 

promover a integração cultural dos visitantes.  

Todos estes pontos devem estar devidamente elencados no edital de realização 

de atividade de extensão em mobilidade internacional. É este documento que 
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traçará a tramitação do processo, ditará as regras de participação no certame, 

dividindo-o em pré-mobilidade, mobilidade e pós-mobilidade. Pois o contato 

interinstituições  não pode finalizar completamente com o fim do convênio; as 

relações precisam ser mantidas para que novos projetos possam ser desenvolvidos. 

O período pré-mobilidade compreenderá a parte de negociações em que ambas 

as instituições realizarão reuniões através de web-conferências para discutir o objeto 

do convênio, justificativa, financiamento (se houver) resultados esperados e 

produtos a se desenvolver, culminando com a assinatura do convênio. 

O período da mobilidade abrangerá a recepção/envio de pessoal com a 

execução de toda a parte logística de transporte, hospedagem e alimentação, saúde 

e segurança. Deve-se atentar para o fato de que o estrangeiro em nossa instituição 

deverá gozar das mesmas vantagens que os componentes do quadro institucional, 

pois eles não deixam de ser discentes, pesquisadores, professores ou técnicos, mas 

o são em regime de mobilidade internacional. 

Este posicionamento possibilitará menores transtornos e melhor aproveitamento 

institucional para ambos os participantes. Vinculá-lo ao sistema, por exemplo, 

possibilitaria que o estudante aproveitasse a atividade de extensão ou de estágio, 

utilizasse os serviços de transporte Inter - campi, biblioteca ou do restaurante 

universitário, sem ter que pagar a mais por isto. 

Já o período pós-mobilidade requer um acompanhamento das atividades 

desenvolvidas e produção de trabalhos que divulguem as ações. Nesta etapa 

também faz mister o feedback para obtenção de informações do que pode ser 

melhorado. 

A Univasf apenas alcançará a institucionalização da internacionalização com uma 

legislação interna que determine os passos em quaisquer das três áreas que 

baseiam a universidade. Em 2017 obteve-se uma grande conquista com o 

lançamento do  EDITAL PRPPGI Nº 06/2017 - Incentivo à pesquisa em cooperação 

internacional na UNIVASF, institucionalizando as ações da MI voltadas para a 

pesquisa, pois com a normatização que proporciona aos participantes vantagens, 

garantirá a institucionalização dos contatos preestabelecidos. Assim, a atividade de 

extensão que gerou este trabalho indica que também se faz necessário um 

documento que delineie a extensão (e o estágio) em cooperação internacional.  
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7 PRODUTO 

 

A partir da experiência de extensão realizada por estudantes e pesquisadores 

da Instituição francesa, Lycée Louis Pasteur, em parceria com Univasf em 

comunidades da zona rural no Vale do São Francisco e considerando que a 

extensão rural é um processo comunicativo dialógico que deve respeitar o 

conhecimento tradicional e sua forma de produção. Buscou-se verificar como se deu 

o processo comunicativo e como foi difundido através dos vídeos produzidos a partir 

da experiência. Por se tratar de uma atividade em mobilidade internacional, em que 

os atores pertenciam a países com fala e cultura diversas, cabe a análise de como a 

mediação realizada pela Univasf através de seus diversos setores, como Assessoria 

de Relações Internacionais e Pró-reitoria de Extensão, poderia aproveitar iniciativas 

como estas para desenvolver as ações institucionais voltadas à internacionalização, 

com vistas à melhor formação de sua comunidade acadêmica, que pode ser 

beneficiada por acordos que possibilitem o desenvolvimento de atividades em 

mobilidade internacional voltadas à pratica extensionista, incluindo aquela em 

ambiente rural. 

Assim, surge a necessidade de desenvolver uma normativa que vislumbre tais 

situações e defina os passos a serem seguidos para a institucionalização das 

referidas ações, gerando indicadores e promovendo o desenvolvimento institucional, 

da comunidade do entorno da Universidade e de forma global, através do fomento 

da ciência e tecnologia em parceria com instituições e organismos internacionais. 
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7.1 Minuta de normativa para Extensão em Mobilidade Internacional 

1. Objetivo 

Institucionalizar e definir os procedimentos necessários para análise, registro e 

execução de atividades de extensão em fluxo contínuo, executadas com ou sem 

recursos e que contem com parcerias internacionais. 

2. Definições 

2.1. Extensão: Processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que 

promove a interação transformadora entre a universidade e outros setores da 

sociedade, mediado por alunos de graduação orientados por um ou mais 

professores, dentro do princípio constitucional da indissociabilidade com o 

Ensino e a Pesquisa. 

2.2. Projeto de extensão: Iniciativas processuais, coerentes e contínuas que, 

articuladas, visam ao cumprimento de objeto único em prazo determinado, 

vinculado ou não a Programa, com delimitação teórica e detalhamento de 

recursos necessários à execução. Deve conter objetivos geral e específicos, 

claros e tangíveis, indissociáveis da pesquisa e do ensino, com a atuação de 

discentes e servidores, além da participação de membros ou equipes de 

instituições ou organismos internacionais com o envolvimento da comunidade 

externa.  

2.3. Estas iniciativas poderão ser desenvolvidas em forma de: 

2.3.1. Curso de extensão: Atividade pedagógica de caráter teórico e prático, 

de oferta não periódica, presencial ou a distância, com objetivos, carga 

horária, ementa, cronograma e critérios de seleção  e avaliação definidos 

em formulário próprio, a ser desenvolvido pela equipe executora. 

2.3.2. Evento de extensão: É a atividade de extensão menos complexa, 

pontual, que preferencialmente deve estar contida no projeto de 

extensão, visando promover e divulgar mutuamente conhecimentos 

produzidos em parceria entre a universidade e membros ou equipes de 

instituições ou organismos internacionais, com o envolvimento da 

comunidade externa. 

2.3.3. Pesquisa extensionistas: Abordagem interdisciplinar da forma de 

produção de uma determinada comunidade ou propriedade com vistas a 

obter uma melhor compreensão das ações, sem que haja interferência, 

com o simples propósito de aprendizagem, difusão da forma de produção 

ou complemento da formação.  

2.3.4. Produto: É a atividade de elaboração de algo que, valorizando a 

produção artística e técnico-científica, se caracteriza por ser decorrente 

do fazer extensionista, sempre resultado de outra atividade de extensão 
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com registro institucional. O produto originário deste fazer extensionista 

terá em seu registro a participação de ambas as instituições envolvidas.    

2.4. A divulgação deverá ser feita sempre em português e no idioma da instituição 

parceira. 

3. Proposta 

3.1. Poderão submeter propostas servidores do quadro efetivo permanente, ativos, 

desde que não estejam em licença ou em gozo de qualquer outro tipo de 

afastamento parcial ou integral. 

3.2. Após contato estabelecido com órgão ou instituição estrangeira, o proponente 

agendará com o Bureau de Contatos Internacionais ao menos uma web - 

conferência, para que fiquem claros os trâmites do processo e outra para a 

assinatura do convênio. 

3.3. Após a web-conferência a submissão da proposta dar-se-á após cumpridas 

todas as exigências documentais deste edital, quais sejam: 

a) ficha de inscrição (ANEXO I);  

b) plano de trabalho para convênio ou acordo de cooperação internacional pré-

existente (ou para celebração de novo convênio ou acordo), contendo: 

c) carta de anuência dos proponentes; e 

d) Projeto com a seguinte estrutura: 

I.  resumo do trabalho a ser desenvolvido; 

II.  justificativa para a criação do instrumento (convênio, cooperação técnica, 

etc.); 

III.  identificação do objeto a ser executado (perfil da Extensão, resultados 

esperados, etc.); 

IV.  metas a serem alcançadas; 

V. fases de execução (com previsão de início e fim da realização do objeto a ser 

executado). 

VI. produto ou evento de extensão para apresentação dos resultados. 

4. Condições de participação 

4.1. Quanto ao servidor proponente: 

4.1.1. Dispor de carga horária para coordenar o desenvolvimento da proposta, 

atestada por autorização da chefia imediata para este fim no cronograma do 

presente edital; 

4.1.2. Dispor de carga horária para orientar os extensionistas discentes no 

desenvolvimento das atividades de extensão projetadas na proposta. 

4.1.3. Ter teste de proficiência válido, de acordo com o estabelecido pela empresa 

certificadora, e participar ou ter participado dos cursos de idiomas do NucLi; 
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4.1.4. Verificar a necessidade de apoio que poderá ser concedida pela instituição, 

observando-se que: 

Não há recursos financeiros destinados ao presente edital, que tem por 

finalidade elencar as propostas para desenvolvimento da Extensão em parceria 

internacional no âmbito da Univasf,  

4.2. Quanto ao discente extensionista: 

4.2.1. Dispor de carga horária para atuar no desenvolvimento da atividade, atestada 

por aceite do servidor coordenador; 

4.2.2. Estar regularmente matriculado durante toda a execução da atividade, quando 

se tratar de discente da Univasf; 

4.2.3. Ter teste de proficiência válido em inglês e/ou no idioma do convênio em nível 

maior ou igual a pré-intermediário; 

4.2.4. Em caso de aluno estrangeiro, matricular-se nos cursos de Português como 

Língua Estrangeira – PLE ofertados pelo Núcleo de Línguas – NucLi Univasf 

4.3. Do apoio a ser concedido 

4.3.1. A Univasf poderá conceder aos proponentes, havendo a necessidade: 

a) - apoio logístico, jurídico, administrativo e acadêmico, fornecido pelos 

órgãos competentes da estrutura organizacional da UNIVASF 

(PROGEST- Pró-reitoria de Gestão e Orçamento, Procuradoria Federal) 

e pelos órgãos competentes para assuntos internacionais (ARI – 

Assessoria de Relações Internacionais, BCI – Bureau de Contatos 

Internacionais e NucLi – Núcleo de Línguas) para construção do 

instrumento formal (nos termos da metodologia do programa “Fostering 

Bridges” – FsB descrita no Plano de Internacionalização da UNIVASF); 

b) - acesso a informações de fontes de financiamento, verificadas junto à 

FUNARB, nas agências de fomento e fundações de apoio no Brasil e no 

exterior (onde a UNIVASF possui registro como instituição credenciada); 

c) - integração do proponente à comissão nomeada em Portaria para 

composição de propostas institucionais para editais específicos de 

fomento à internacionalização universitária, através de bolsas e recursos 

para apoio à mobilidade internacional. 

5. Inscrição da proposta 

5.1. As propostas de atividades de extensão deverão ser cadastradas e submetidas 

na internet exclusivamente por meio do sistema de seleções da Univasf: 

https://www.sistemas.univasf.edu.br/ps/index.php 

5.2. As propostas devem ser elaboradas pelo coordenador da atividade de extensão, 

nos moldes dos formulários anexos. 

5.3. As propostas devem perseguir as seguintes diretrizes: 

a) Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade; 

https://www.sistemas.univasf.edu.br/ps/index.php
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b) Interação Dialógica; 

c) Indissociabilidade Ensino – Pesquisa – Extensão; 

d) Impacto e Transformação Social; 

e) Impacto na Formação do Estudante. 

f) A redação das propostas deve ser clara e concisa e estar devidamente 

preenchida seguindo as orientações para a elaboração de atividades de 

extensão constantes no Anexo XX 

5.4. Admitir-se-á o pedido de registro de atividade de extensão a qualquer tempo. 

a) Alinhamento às fontes de financiamento; 

b) Alinhamento à Agenda 2030  

6. Funções 

6.1. O projeto de extensão contará com funções, tais como: coordenador; aluno(a) 

bolsista e/ou voluntário; 

a) aluno(a) em atividade curricular; aluno(a) voluntário(s); analista de 

operações; assessor; auxiliar técnico; 

b) colaborador(a); consultor/tutor; coordenador adjunto; instrutor/ 

supervisor; ministrante; e orientador. 

c) Participante docente/aluno em Mobilidade Internacional. 

Obs. A classificação da função é feita pelo servidor proponente e deve ocorrer 

no ato do cadastro da proposta. 

6.1.1. Um membro de equipe executora pode ter uma única função em cada 

atividade. Quando a atividade principal tiver atividades vinculadas ou 

miniatividades, é possível que um membro de equipe executora venha a 

assumir mais de uma função. 

6.2. Das obrigações das funções: 

6.2.1. Coordenador(a):  

a) acompanhar o cronograma e zelar pelo êxito das diversas etapas; 

b) Providenciar a documentação necessária à habilitação e execução da 

proposta; 

c) Manter-se adimplente frente as normas institucionais vigentes; 

d) Manter atualizados a composição da equipe executora, os planos de 

trabalho e outras informações próprias da gestão das atividades; 

e) Orientar os discentes extensionistas quanto à conduta destes e demais 

membros da equipe executora durante as atividades; 

f) Promover a oficialização de parceria institucional conforme o item “Proposta” 

6.2.2. Aluno(a):  

a) Acompanhar o cronograma e zelar pelo êxito das diversas etapas sempre a 

partir das orientações dos servidores da equipe executora, especialmente o 

coordenador da atividade; 
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b) Informar imediatamente à coordenação da atividade sobre indisponibilidade 

de horário, mudança de vínculo, irregularidades na matrícula ou outros fatos 

que possam colocar em risco o bom andamento da atividade de extensão; 

c) Aceitar Termo de Voluntariado; 

d) Cumprir a carga horária disposta em seu plano de trabalho discente; 

e) Participar das ações de divulgação e fortalecimento das atividades de 

extensão. 

6.2.3. Aos alunos em Mobilidade internacional caberão as mesmas obrigações dos 

alunos da Univasf. 

6.2.4. Dos demais membros de equipe executora, independente da função : 

a) Acompanhar o cronograma e zelar pelo êxito das diversas etapas sempre a 

partir das orientações do coordenador da atividade; 

b) Aceitar Termo de Voluntariado, no caso de ser externo ou de não pertencer 

ao quadro permanente da Univasf, especialmente professor substituto e 

temporário. 

6.2.5. Os discentes não podem ser cadastrados como aluno(a) bolsista nas 

atividades de fluxo contínuo, pois essas atividades são executadas sem o 

recebimento de recursos. 

7. Parceria com outras instituições 

7.1. Propostas que necessitem da celebração de parceria com instituições públicas, 

privadas e/ou da organização civil, para o desenvolvimento de atividades de 

extensão, devem ser submetidas com antecedência, a fim de possibilitar a 

oficialização das relações interinstitucionais. 

7.2. A viabilidade de parceria é de responsabilidade do proponente da atividade de 

extensão. 

7.3. Para a celebração de parceria, o proponente deverá seguir as orientações da 

Diretoria de Extensão da PROEX - DIREX. 

7.4. A proposta que possuir outro(s) parceiro(s) nacional(is) só poderá iniciar a sua 

execução após o processo de parceria estar devidamente formalizado. 

8. Análise, avaliação e classificação das propostas: 

8.1. As propostas submetidas serão distribuídas para avaliação ad hoc. 

8.2. A avaliação será realizada por equipe interdisciplinar composta para este fim. 

8.3. Após realizada a avaliação ad hoc, as propostas serão distribuídas para 

avaliação do Comitê de Extensão. 

8.4. As propostas serão avaliadas a partir dos seguintes critérios:  

a) Atendimento a todos os requisitos constantes no item “Inscrição” deste edital;  

b) Clareza dos objetivos na transformação da sociedade, através de formas diretas 

de atuação;  

c) Clareza da metodologia e das etapas do trabalho;  
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d) Relevância social (público alvo e interatividade com a comunidade);  

e) Adequação da formação do coordenador à temática do projeto;  

f) Sustentabilidade do projeto;  

g) Adequação das atividades propostas com o orçamento disponível;  

h) Apresentação de equipe interdisciplinar;  

i) Planos de trabalho;  

j) Parcerias construídas com a carta de anuência (caso haja parceiros). 

k) Alinhamento à Agenda 2030; 

l) Alinhamento à Instituição Financiadora de Projeto de Extensão. 

8.5. A nota final da proposta é resultado da média das avaliações ad hoc e Comitê 

de Extensão; 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS  

9.1. É obrigatório que em todos os meios de divulgação, nacionais e internacionais, 

do projeto, seja citado explicitamente o apoio da Pró- reitoria de 

Extensão/Univasf, através do uso das logomarcas, disponível nos sítios 

eletrônicos.  

9.2. Não será permitida a cobrança de taxas, quando se tratar de eventos 

institucionais;  

9.3. As normas, requisitos e instruções para o processo seletivo do Programa 

Institucional de Mobilidade Internacional para Extensão (PIMIEX), encontram-se 

à disposição dos interessados na Diretoria de Extensão, da Pró-reitoria de 

Extensão da Univasf.  

9.4. A Câmara de Extensão desta Pró-reitoria reserva-se o direito de resolver os 

casos omissos e as situações não previstas no presente Edital.  

9.5. Os modelos de anexos citados neste Edital encontram-se disponíveis na página 

eletrônica http://www.ps.univasf.edu.br em formado editável (.doc) para as 

devidas inserções, se necessário, mas somente poderão ser enviados em 

formato protegido (.pdf).  

9.6.  A Assessoria de Relações Internacionais auxiliará na tramitação do processo, 

prestando orientações em relação às normas vigentes e em busca de agentes 

financiadores. 

10. Habilitação à execução 

10.1. Todas as propostas classificadas estão aptas à fase de habilitação para 

execução. 

10.2. A execução de atividade Classificada (Aprovada sem Recursos) ocorrerá às 

expensas dos proponentes, contando com o apoio institucional explicitado 

nesta minuta, caso haja necessidade previamente informada. 
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10.3. As propostas que contarem com a participação de voluntários (discentes e/ou 

convidados externos) devem enviar, ao setor responsável pela implantação de 

seguros no campus, os documentos necessários. 

10.4. Este Edital não conta com repasse de recursos financeiros. As atividades de 

extensão são executadas sem fomento. 

11. Relatório Final 

11.1. O coordenador da atividade é responsável pela condução da execução que 

culmina no cumprimento dos procedimentos de relatório final.  

11.2. O relatório final deverá ser realizado ao final da execução da atividade. 

11.3. O relatório final deverá apresentar nos anexos os registros da atividade 

realizada como: registros fotográficos, produções, relatos de experiências, 

artigos, produtos, entre outros. 

11.4. Após o cadastramento do relatório final, este será validado pela PROEX em 

parceria com a ARI e, posteriormente, pelo Comitê de Extensão. 

12. Certificação 

12.1. A certificação da atividade de extensão ficará disponível no sistema de seleção 

após a validação do seu respectivo Relatório Final a todos aqueles designados 

como concluintes do processo.  

13. CONTATOS 

13.1. A Coordenação do Programa Institucional de Mobilidade Internacional para 

Extensão (PIMIEX) possui sede na Diretoria de Extensão da Pró-reitoria de 

Extensão, situada na Av. José de Sá Maniçoba, s/n, sala , CEP56304-917, 

Centro, Petrolina 
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Tabela 01 – Lista de Convênios ARI   

Instituição País 
Ano do 

Convênio 
Objetivo Prazo 

Universidade Nacional de Rosário 
 

Argentina 
 

2011 
Estabelecer e desenvolver relações de cooperação internacional entre ambas as 
Instituições por meio da colaboração acadêmica, científica e cultura. 

5 anos 

Universidade de Évora 
 

Portugal 2011 
Estreitar relações de cooperação e intercâmbio entre as instituições signatárias, 
de modo que ambas possam beneficiar as ações de colaboração nos domínios 
de atividade a que se designam. 

3 anos 

Albright College  EUA 2012 
Intercâmbio de estudantes, membros do corpo docente e administradores em 
uma variedade de disciplinas, e ampliará a compreensão entre as culturas do 
Brasil e Estados Unidos. 

3 anos 

Universidade de Lisboa 
 

Portugal 2012 

Facilitar a cooperação universitária nas áreas de ensino e pesquisa em todas as 
áreas, possibilitando o intercâmbio de docentes e alunos oriundos das duas 
instituições; Estimular a parceria acadêmica entre Brasil e Portugal e o reforço 
recíproco das atividades de pesquisa e ensino enfatizando o intercâmbio de 
docentes e discentes de graduação e pós-graduação. 

3 anos 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro 
 

Portugal 2012 

Facilitar a cooperação universitária nas áreas de ensino e pesquisa em todas as 
áreas, possibilitando intercâmbio, de docentes e alunos oriundos das duas 
instituições; Estimular a parceria Brasil/Portugal e o reforço recíproco das 
atividades de pesquisa e ensino. 

3 anos 

Universidade dos Açores 
 

Portugal 2012 
Facilitar a cooperação universitária nas áreas de ensino e pesquisa em todas as 
áreas, possibilitando o intercâmbio de docentes e alunos oriundos das duas 
instituições; Estimular a parceria entre Brasil/Portugal. 

3 anos 

Lycee d’Enseignement General 
Technologique et Profissionel Louis 
Pasteur 

França 2012 

Facilitar a cooperação universitária nas áreas de ensino, pesquisa e extensão em 
todas as áreas, possibilitando o intercâmbio de docentes e alunos oriundos das 
duas instituições; Estimular a parceria acadêmica entre Brasil e França e o 
reforço recíproco das atividades de pesquisa, ensino e extensão enfatizando o 
intercâmbio de docentes e discentes de graduação e pós-graduação. 

 

Universidade de Washington - The 
Regents of the University of 
Washington, on Behalf of the Tacoma 
Campus 

EUA 2013 

Incrementar as relações acadêmicas, científicas e culturais entre UNIVASF e UW 
Tacoma, identificando áreas onde existam interesses mútuos em estabelecer 
Acordos de Trabalho. 
 

3anos 

Deutche Spothochschule Koln – 
German Sport University Cologne 

Alemanha 2014 Execução de projetos de extensão na área de Educação Física 1 ano 

Fonte: Assessoria de Relações Internacionais Univasf 
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Tabela 02 – Lista de Convênios PROEX 

Instituição País 
Ano do 

Convênio 
Objetivo Prazo 

Lycee d’Enseignement General 
Technologique et Profissionel Louis 
Pasteur 

França 2012 

Facilitar a cooperação universitária nas áreas de ensino, pesquisa e extensão em 
todas as áreas, possibilitando o intercâmbio de docentes e alunos oriundos das 
duas instituições; Estimular a parceria acadêmica entre Brasil e França e o 
reforço recíproco das atividades de pesquisa, ensino e extensão enfatizando o 
intercâmbio de docentes e discentes de graduação e pós-graduação. 

 

Associazione di Promozione Sociale 
Em A.R.S. – Padova/Itália 

Itália 2012 
Promover a cooperação técnica entre ambas as instituições, em áreas de mútuo 
interesse. 

 

Institut Deutsch als 
Fremdsprache/Ludwing-Maximilian – 
Universitat Munchen 

Alemanha 2013 

Facilitar a cooperação universitária nas áreas de ensino, pesquisa e extensão em 
todas as áreas, possibilitando o intercâmbio de docentes e alunos oriundos das 
duas instituições; Estimular a parceria acadêmica entre Brasil e Alemanha e o 
reforço recíproco das atividades de pesquisa, ensino e extensão enfatizando o 
intercâmbio de docentes e discentes de graduação e pós-graduação. 

 

Fonte: Pró-reitoria de Extensão Univasf 

 

Tabela 03 –Convênios NucLi 

Instituição País 
Ano do 

Convênio 
Objetivo Prazo 

Embaixada da França/Idiomas sem 
Fronteiras - IsF 

França 2016 Difusão do idioma e cultura francesa 18 meses 

Fonte: Pró-reitoria de Extensão Univasf 
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TRANSCRIÇÃO DO VÍDEO 

Vidéo « Agroécologie et enseigner à produire autrement – le cas du Nordeste 

brésilien »  

Transcription de la partie française 

 

1. Chapitre 1 : l´agroécologie vue du Nordeste 

 

 Christian Peltier, Historien Géographe, Animateur Réseau National, 

Enseignement au Développement Durable 

 

« Alors aujourd´hui il y a trois  grandes façons  d´aborder  l´agroecologie : soit on la 

considère comme une science ; la deuxième façon de considérer l´agroécologie c´est 

d´aller voir les pratiques sur le terrain, la pratique des agriculteurs. Et puis la troisième 

manière, c´est le mouvement social qui pousse vers des nouvelles pratiques comme 

c´est un peu le cas au Brésil. Alors la conception de l´agroécologie au Brésil, c´est un 

peu différent de chez nous en France. Déjà c´est une réponse alternative à la 

Révolution verte. C´est un mouvement social qui va au-delà du mouvement des sans 

terre qui touche des communautés. C´est un mouvement qui s´appuie donc beaucoup 

sur les pratiques et les réseaux mais qui s´appuie aussi sur les ONG avec un but 

évident d´abord d´assouvir les besoins des communautés et puis bien sûr de vendre.  

Le Nord-est brésilien en gros c´est le sertão, un espace qui fait à peu près trois fois la 

France. C´est un milieu semi-aride qui s´étale sur plusieurs états : dont l´état de Bahia, 

l´état du Pernambouc qui recouvrent 12% de la population brésilienne mais seulement 

4% du PIB donc il y a peu de richesses qui sont créées. C´est un espace où il y a une 

grande vulnérabilité pour l´agriculture, relativement la sécheresse, ça donne des 

conditions globales qui sont difficiles pour l´agriculture voire même d´autres ativités 

telles l´aquaculture. » 

 

2. Chapitre 2 : des pratiques en tension 

 

« Les techniciens des organisations qui travaillent avec l´agroécologie vont dans les 

villages, vont chez les agriculteurs et observent d´abord ce qu´ils font. Alors ils 

expliquent la tradition scientifique de leurs pratiques ancestrales et leur disent : « ben 

ça, tu fais sans le savoir de l´agroécologie. Alors  maintenant on va organiser des 

échanges de savoirs entre les voisins et puis ensuite entre les communautés ». 

 

 Arthur Haddou, étudiant en BTSA GEMEAU EPL de la Lozère-La 

Canourgue :  

« Pour moi c´est de l´agriculture familiale mais sans un suivi derrière donc c´est une 

agriculture familiale avec un peu d´agroécologie mais l´agroécologie, je pense que 

c´est en développement . C´est en plein développement mais ils ont encore du mal 

peut-être avec ces notions là qui pour eux ne sont pas forcément les meilleures en 

fait. » 

 

 Patrick Vandeputte, étudiant BTSA aquaculture EPL de la Lozère – La 

Canourgue : 
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« Ici on a un exemple de culture vivrière je dirais. Ça n´existe plus trop en France ça. Il  

y a juste les gens qui font des petits champs dans leur jardin ; là ils le font vraiment, 

sans ça ils ne vivraient pas. » 

 

 

 Arthur Haddou, étudiant en BTSA GEMEAU EPL de la Lozère-La 

Canourgue :  

« A la base sur la documentation que je me suis faite des sentaires, j´ai appris qu´il n´y 

avait pas de pesticides, pas d´engrais ajoutés aux productions et je me suis rendu 

compte qu´en fait ben ou j´étais si il y avait de l´engrais et il y avait aussi des pesticides 

sur les arbres fruitiers parce que sinon ils perdent entièrement leur production. Au 

niveau du sol lui-même je pense qu´il y a une atteinte et après au niveau de la qualité 

du produit ils font tout ce qu´ils peuvent pour la garantir. 

 

3. Chapitre 3 : Regards réflexif et prospectif 

 

 Christian Peltier : 

« L´enjeu c´est de savoir si ces façons de faire pourraient se développer; cette 

modernisation écologique en agronomie pourrait se développer vers aujourd´hui des 

pratiques qui sont beaucoup plus intensives et ça la réponse aujourd´hui on ne l´a 

pas. » 

 

 

Vidéo  « Production animale et gestion de l´eau : à la recherche d´une 

symbiose » 

Transcription de la partie française 

 

1. Un projet multi-filières – la gestion de l´eau 

 

 Marine Desaphy, enseignante en physique chimie EPLEFPA de la Lozère. 

« Alors là on est sur un projet qui mixe en fait les 4 BTS de l´établissement. Ils 

travaillent sur un même thème qu´on a identifié comme transversal  à toutes les 

formations : c´est la gestion des ressouces en eau. L´objectif c´est que les étudiants 

puissent percevoir en fait les différentes logiques d´acteurs sur un bassin versant et 

identifier des problématiques et comprendre en fait comment utiliser l´eau par les 

différents acteurs et pourquoi cette ressource est importante. » 

 

 Renée Heim, directrice adjointe EPLEFPA de la Lozère 

« Donc voila c´est amener les étudiants à se poser des questions par rapport à tout ça 

en les emmenant sur le terrain, en faisant en sorte qu´ils rencontrent les acteurs, que 

ce soit des elus, que ce soit des professionnels, que ce soit des administratifs pour 

avoir une vision un peu plus élargie des thématiques qui peuvent se poser par rapport 

à ça. » 

 

2. Le bassin versant de l´Urugne (karst et dialogue) 
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 Pierre Herrgott, enseignant en hydraulique et gestion de l´eau EPLEFPA 

de la Lozère 

« Alors ici en Lozère on a peut-être un moindre impact sur la ressource en eau qui est 

disponible, on parle du pays des sources.  Mais néanmoins les problématiques de 

qualité d´eau restent importantes, il y a une pression de l´élevage qui est sensible ; 

aussi en lien avec les écoulements carstiques qui font qu´une pollution potentielle sur 

le plateau cartsique pourrait arriver rapidement et sans ayant pu être en partie 

autoepuré par le milieu. »  

 

 

 Olivier Bressis, technicien pisciculture fédérale de La Canourgue : 

« En amont de la pisciculture nous avons un golf 18 trous, donc ce qui demande un 

prélèvement en eau au niveau estival quand même assez important. » 

 

 Serge Alibert, directeur et greenkeeper golf des gorges du Tarn : 

« Je peux vous le dire elle est de 30 000 mètres cube par an, 30 000 mètres cube ça 

peut paraitre énorme. Je connais un autre 18 trous qui utilise, qui pompe 2 200 mètres 

cubes d´eau par nuit d´arrosage voilà.  Donc si j´arrose 15 jours comme eux il n´y a 

plus d´eau pour l´année voila. » 

 

 Olivier Bressis, technicien pisciculture fédérale de La Canourgue : 

« Puis il y a le pompage de la commune de la canau qui se situe en amont du golf sur 

une partie de l´Urugne, en tête donc à la source pratiquement. » 

 

 Louis Vidal Canourgue : 

« La grande problématique, c´est une problématique de gestion des fuites c´est-à-dire 

améliorer le rendement du réseau. C´est un gros problème car nous avons des 

réseaux qui sont assez vieux et que financièrement parlant nous le renouvelons et on 

renouvèle en fonction des moyens financiers que nous avons. » 

 

 Benoît Rolland, technicien exploitation aquacole EPLEFPA de la Lozère : 

« Et personne ne se soucie vraiment de ce qui se passe avant la source donc par 

exemple ici c´est des infiltrations assez rapides, ce qui se passe sur les plateaux. Nous 

on sait que ça change les choses et quand il y a des travaux qui sont fait au-dessus, 

on voit que ce n´est plus pareil, il y a un taux de phosphate qui augmente par exemple 

ou on a une turbidité qui se fait beaucoup plus rapidement avec moins de 

pluviométrie. » 

 

 Daniel Valentin, exploitant agricole au GAEC de Fraissinet La Canourgue : 

« Alors ce qui nous a fait poser la question, c´est les années de sécheresse qui nous 

ont fait mal et on s´aperçoit qu´en juillet, août des fois 10-15 jours où il manque un peu 

d´eau pour finir comme il faut la récolte. Et c´est pour ça qu´on se disait toujours si on 

avait de l´eau, ça serait pratique. » 

 

 Benoît Rolland, technicien exploitation aquacole EPLEFPA de la Lozère : 
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« Eux par exemple s´il faut une retenue coulinaire, ils captent des eaux pluviales et 

voila il n´y a pas de concurrence sur la sortie ; il y a un problème sur la qualité à 

l´entrée. » 

 

 Laurent Danneville, hydrogéologue Parc Naturel Régional des Grandes 

Causses : 

« La topographie a un rôle mineur par rapport au cadastre. On est en zone calcaire et 

donc les eaux qui vont tomber dans ce bassin hydrogéologique vont se trouver plus ou 

moins rapidement en fait aux sources qui alimentent l´Urugne, la rivière principale, 

avec des temps de séjour qui peuvent durer de quelques heures à un an et demi, deux 

ans. La problématique du castre c´est de veiller à la qualité de ces eaux et faire 

attention aux  usages qu´on peut avoir dans ce bassin hydrogéologique. » 

 

 Michel Vieilledent, conseiller d´agriculture de la Lozère : 

« Il y a peu de discussions et peu de lieux de débats sur les priorités d´utilisation de 

l´eau. Donc chacun voit sa priorité à lui et chacun essaye de gérer sa priorité donc tant 

qu´on sera pas arrivé à un problème de crise un petit peu forte, la médiation et la 

discussion seront compliquées. »  

 

 Pierre Herrgott, enseignant en hydraulique et gestion de l´eau EPLEFPA 

de la Lozère : 

Parce que la ressource elle est finie à l´intérieur de ce territoire et qu´il y a la nécessité 

de prendre conscience déjà de ce territoire bassin versant pour les acteurs afin de 

pouvoir au mieux gérer et se répartir la ressource en eau. 

Alors la question de la transposabilité de ce qu´on réalise ici sur l´urugne en lozère et 

le são francisco, elle reste posée, je pense qu´elle sera posée jusqu´à leur retour, de 

savoir comment eux vont s´approprier ces outils dans un autre contexte. » 

 

3. Le bassin versant du São Francisco, changer d´échelle 

 

 Catherine Lejolivet, enseignante en aquaculture EPLEFPA de la Lozère 

« Alors je pense qu´ils vont être surpris dans la mesure où ils vont découvrir que, si je 

prends l´exemple de l´aquaculture, ils vont tomber sur des modèles très intensifiés, 

trés dépendants d´intrants, en l´occurence granulés, farine de poisson, sur de 

l´élevage de tilapia dans un grand barrage de retenue hydroélectrique et avec une 

démarche pour le moment où visiblement l´impact sur l´environnement n´est pas une 

problématique majeure. » 

 

 Patrick Vandeputte, étudiant BTSA aquaculture EPL de la Lozère – La 

Canourgue : 

« L´eau,  on ne voit pas vraiment l´impact avec toutes ces cages sur l´eau. » 

 

 Florent Ferrandes, étudiant BTSA aquaculture EPL de la Lozère – La 

Canourgue : 

« L´objectif de la pisciculture c´est surtout de produire donc on ne fait pas attention à la 

qualité de vie des poissons et à la qualité de l´eau. »  [...] 
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Il y a de moins en moins de poissons dans le lac et en ce moment le lac est très bas et 

la qualité de l´eau peut-être que ça joue un rôle et les eaux déjà ici elles sont bien 

polluées.  

Ici on est chez les ex sans terre qui se sont battus pour avoir leur terre et maintenant 

chacun a sa petite parcelle. [...] 

Et il y en a aussi qui ont des petits bassins pour produire des poissons. » 

 

 Arthur Haddou, étudiant en BTSA GEMEAU EPL de la Lozère-La 

Canourgue :  

 

« Ben justement il n´y a pas vraiment de gestion, c´est on pioche dedans, on la puise, 

on l´utilise mais il n´y a pas vraiment de gestion derrière. C´est-à-dire qu´on n se 

préoccupe pas de demain, de savoir s´il va rester de l´eau pour demain pour pouvoir 

continuer à irriguer les cultures ou pour boire tout simplement. » 

 

 

Un regard réflexif 

Projet pédagogique et apprentissages 

 Pierre Herrgott, enseignant en hydraulique et gestion de l´eau EPLEFPA 

de la Lozère : 

« Les capacités qui sont mobilisées et que l´on souhaite développer chez eux c´est de 

l´écoute, du travail au contact d´approches différentes et donc qu´ils soient sensibles 

aux approches différentes des uns et des autres qui viennent chacune enrichir le travail 

final. » 

 

 Marine Desaphy, enseignante en physique chimie EPLEFPA de la Lozère. 

« Déjà l´objectif je pense c´est qu´ils s´approprient un outil qui leur permettent de faire 

un diagnostic d´un bassin versant. Et ce qui est intéressant est qu´on essaie de les 

amener  à définir des indicateurs pour justement lancer leur analyse ou pouvoir 

comparer différents bassins versant et réutiliser l´outil bassin versant pour étudier 

d´autres bassins dans d´autres cas même au niveau professionnel, je pense qu´au 

niveau de leur stage ça pourra leur resservir. 

 

 Renée Heim, directrice adjointe EPLEFPA de la Lozère 

« Après il faudra, il faut en mesurer l´impact peut-être à moyen terme. Est-ce que c ´est 

reproductible, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c´est assez satisfaisant pour être 

reconduit ? Ça demande une évaluation un peu fine pour savoir comment le reconduire 

et si ça a été efficace. » 

 

 Manon Pénard, étudiante BTSA GEMEAU 

« Il faut pas se cantonner à juste à son besoin en eau mais de raisonner la gestion et 

de savoir qui a besoin, combien et voir l´impact qu´il a sur l´autre et voila arriver à des 

compromis pour que la gestion soit plus durable. Je pense qu´en France on commence 

à s´interroger la-dessus mais on n´est pas non plus les champions du monde pour ça. 

Au Brésil ils en sont encore très très loin. » 

 

 Elisa Charbonnel, étudiante BTSA ACSE 
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« En France c´est pas un problème, la quantité, la disponibilité mais ca va sûrement le 

devenir et les agriculteurs et les gens en général en ont pas conscience. » 

 

 Arthur Haddou, étudiant en BTSA GEMEAU EPL de la Lozère-La 

Canourgue :  

« Tout ce qu est absent ici au Brésil mérite peut-être d´être un peu plus 

approfondi encore en France parce qu´on est encore loin d´une gestion durable 

et raisonnée de l´eau, que ce soit au Brésil et en France. » 
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Tradução da Transcrição da parte francesa 
 
Vídeo "Agroecologia e ensino para produzir de forma diferente - o caso do 

Nordeste brasileiro" 
 
1. Capítulo 1: Agroecologia do Nordeste 
 

 Christian Peltier, historiador geógrafo, Animator National Network, 
Ensino de Desenvolvimento Sustentável 

 
"Então, hoje, existem três principais maneiras de abordar a agroecologia: ou a 
considera uma ciência; A segunda maneira de olhar para a agroecologia é ver 
as práticas na terra, a prática dos agricultores. E então, o terceiro caminho é o 
movimento social que impulsiona novas práticas, como é o caso no Brasil. 
Assim, a concepção de agroecologia no Brasil é um pouco diferente da França. 
Já é uma resposta alternativa à Revolução Verde. É um movimento social que 
ultrapassa o movimento Sem Terra que afeta as comunidades. É um 
movimento que depende fortemente de práticas e redes, mas também depende 
de ONGs com um propósito óbvio primeiro de atender às necessidades das 
comunidades e, claro, de vender. 
O Nordeste do Brasil é aproximadamente o sertão, um espaço que é cerca de 
três vezes a França. É um ambiente semiárido espalhado por vários estados: 
incluindo o estado da Bahia, o estado de Pernambuco, que cobre 12% da 
população brasileira, mas apenas 4% do PIB, portanto há pouca riqueza que 
são criados. É um espaço onde existe uma grande vulnerabilidade para a 
agricultura, relativamente seca, proporciona condições globais difíceis para a 
agricultura ou mesmo outras atividades como a aquicultura. " 
 
2. Capítulo 2: Práticas em tensão 
 
"Os técnicos das organizações que trabalham com agroecologia vão às 
aldeias, vão aos agricultores e observam o que fazem primeiro. Então eles 
explicam a tradição científica de suas práticas ancestrais e dizem-lhes: "Bem, 
você não conhece a agriecologia. Então, agora vamos organizar trocas de 
conhecimento entre os vizinhos e depois entre as comunidades. 
 

 Arthur Haddou, aluno da BTSA GEMEAU EPL de Lozère-La Canourgue: 
"Para mim, é uma agricultura familiar, mas sem um acompanhamento por trás 
disso, é uma agricultura familiar com um pouco de agroecologia, mas 
agriecologia acho que está em desenvolvimento. Está em pleno 
desenvolvimento, mas eles ainda estão lutando talvez com essas noções que 
para eles não são necessariamente as melhores na verdade. " 
 

 Patrick Vandeputte, BTSA Aquaculture Estudante EPL de Lozère - La 
Canourgue: 

"Aqui temos um exemplo de culturas alimentares que eu diria. Não existe 
demais na França. Há apenas pessoas que fazem pequenos campos em seu 
jardim; Aí eles realmente o fazem, senão eles não viveriam. " 
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 Arthur Haddou, aluno da BTSA GEMEAU EPL de Lozère-La 
Canourgue: 

"Basicamente, na documentação que fiz das sensações, eu aprendi que não 
havia pesticidas, nenhum fertilizante adicionado às produções e percebi que na 
verdade, Se houvesse fertilizantes e também pesticidas nas árvores frutíferas 
eles perderiam sua produção completamente. No nível do solo, acho que há 
um ataque e após, eles fazem tudo o que podem para garantir a qualidade do 
produto. 
 
3. Capítulo 3: Perspectivas reflexivas e prospectivas 
 

 Christian Peltier: 
"O problema é saber se essas formas de fazer as coisas podem se 
desenvolver; esta modernização ecológica em agronomia pode desenvolver-se 
para as práticas atuais, que são muito mais intensas e que a resposta hoje não 
a teve. " 
 
 
1. Um projeto multi-setorial - gerenciamento de água 
 

 Marine Desaphy, professor de física de química EPLEFPA da Lozère. 
"Então, aqui, estamos em um projeto que mistura realmente o 4 BTS da escola. 
Eles trabalham no mesmo tema que foi identificado como transversal a toda a 
formação: é a gestão dos recursos hídricos. O objetivo é que os alunos 
realmente possam perceber as diferentes lógicas dos atores em uma bacia 
hidrográfica e identificar problemas e entender, de fato, como usar a água 
pelos vários atores e por que esse recurso é importante. " 
 

 Renée Heim, Diretor Adjunto EPLEFPA de Lozère 
"Então, é fazer com que os alunos façam perguntas sobre tudo isso, levando-
os no chão, certificando-se de que eles conhecem os atores, eleitos, sejam 
eles profissionais, que Os administradores têm uma visão mais ampla das 
questões que podem surgir em relação a isso. " 
 
2. A área de captação do Urugne (karst e diálogo) 
 

 Pierre Herrgott, professor de gestão hidráulica e de água EPLEFPA de 
Lozère 

"Então, aqui em Lozère, podemos ter um menor impacto no recurso de água 
disponível, falamos do país das fontes. Mas, no entanto, as questões de 
qualidade da água continuam a ser importantes, existe uma pressão de gado 
que é sensível; também em conexão com o fluxo de carros automóveis que 
causam uma potencial poluição no planalto cartsique, poderia chegar 
rapidamente e sem ter sido parcialmente auto-efeito pelo meio. " 
 
 

 Olivier Bressis, fazendeiro técnico de La Canourgue: 
"A montante da fazenda de peixes, temos um campo de golfe de 18 buracos, o 
que exige uma retirada de água no nível do verão ainda bastante importante. " 
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 Serge Alibert, diretor e greenkeeper golf gorges du Tarn: 
"Posso dizer que é 30 mil metros cúbicos por ano, 30 mil metros cúbicos, pode 
parecer enorme. Conheço outros 18 buracos que usam, que bombeiam 2,200 
metros cúbicos de água por noite de água aqui. Então, se eu aguentar 15 dias 
como eles, não há água para o ano aqui. " 
 

 Olivier Bressis, fazendeiro técnico de La Canourgue: 
"Então, há o bombeamento da cidade do canal, que está localizado a montante 
do golfe em uma parte da Urugne, e, assim, dirige-se pra praticamente a fonte. 
" 
 

 Louis Vidal Canourgue: 
"O grande problema é um problema de gerenciamento de vazamentos que é 
melhorar o desempenho da rede. Este é um grande problema porque temos 
redes bastante antigas e financeiramente renovamos e renovamos de acordo 
com os meios financeiros que temos. " 
 

 Benoît Rolland, técnico agrícola da EPLEFPA da Lozère: 
"E ninguém realmente se preocupa com o que acontece antes da fonte, por 
exemplo, aqui são infiltrações bastante rápidas, o que acontece nas bandejas. 
Sabemos que isso muda as coisas e quando há um trabalho feito acima, 
vemos que não é o mesmo, há um fosfato que aumenta, por exemplo, ou 
temos uma turbidez que é faz muito mais rápido com menos chuva. " 
 

 Daniel Valentin, agricultor da GAEC Fraissinet La Canourgue: 
"Então, o que nos fez fazer a pergunta são os anos de seca que nos feriram e 
nós vemos isso em julho, agosto, 10-15 dias, quando falta um pouco de água 
para terminar como é necessário colher. E é por isso que sempre dissemos 
que se tivéssemos água, seria conveniente. " 
 

 Benoît Rolland, técnico agrícola da EPLEFPA da Lozère: 
"Eles, por exemplo, se eles precisam de um dreno de corrente, eles coletam 
água da chuva e não há competição na saída; existe um problema de 
qualidade na entrada. " 

 Laurent Danneville, hidrogeologista do Parque Natural Regional dos 
Grandes Causses: 

"A topografia tem um papel menor comparado ao cadastro. Estamos em uma 
zona de calcário e, portanto, as águas que cairão nesta bacia hidrogeológica se 
encontrarão mais ou menos rapidamente, de fato, para as fontes que 
alimentam o Urugne, o rio principal, com tempos de residência que podem 
durar de algumas horas a algumas horas. ano e meio, dois anos. O problema 
do castre é garantir a qualidade dessas águas e prestar atenção aos usos que 
podem estar nesta bacia hidrogeológica. " 
 

 Michel Vieilledent, assessor agrícola da Lozère: 
"Há poucas discussões e poucos lugares para discutir as prioridades de uso da 
água. Então, todos obtêm sua prioridade e todos tentam gerenciar sua 
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prioridade, enquanto não chegarmos a um problema de crise um pouco forte, a 
mediação e a discussão serão complicadas. " 
 

 Pierre Herrgott, professor de gestão hidráulica e de água EPLEFPA de 
Lozère: 

Como o recurso está finalizado dentro desse território e há a necessidade de 
tomar conhecimento já desse território de bacia hidrográfica para os atores, a 
fim de poderem melhor gerenciar e distribuir o recurso hídrico. 
Então, a questão da transposição do que estamos fazendo aqui em Urugne em 
lozère e são francisco, continua a ser colocada, acho que será solicitado até o 
seu retorno, para saber como eles se apropriarão disso ferramentas em outro 
contexto. " 
 
3. A bacia hidrográfica de São Francisco, escala em mudança 
 

 Catherine Lejolivet, professor de aquicultura EPLEFPA da Lozère 
"Então, eu acho que eles se surpreenderão na medida em que descobrirem 
que, se eu tomar o exemplo da aquicultura, eles cairão em modelos muito 
intensificados, muito dependentes de insumos, neste caso os grânulos , farinha 
de peixe, criação de tilápias em uma grande represa hidrelétrica e com um 
passo para o momento em que, obviamente, o impacto no meio ambiente não 
é um grande problema. " 
 

e Lozère - La 
Canourgue: 
"Água, nós realmente não vemos o impacto com todas essas gaiolas na água. " 
 

- La 
Canourgue: 
"O objetivo da piscicultura é principalmente produzir, então não prestamos 
atenção à qualidade de vida dos peixes e à qualidade da água. »[...] 
Há cada vez menos peixe no lago e neste momento o lago é muito baixo e a 
qualidade da água talvez que ele desempenhe um papel e as águas já estão 
bem poluídas. 
Aqui estamos nos “Sem Terra” que lutaram por sua terra e agora todos têm sua 
pequena parcela. [...] 
E também há alguns que têm pequenas bacias para produzir peixe. " 
 

 Arthur Haddou, aluno da BTSA GEMEAU EPL de Lozère-La Canourgue: 
 
"Bem, realmente não há gerenciamento, nós escolhemos, nós desenhamos, 
nós o usamos, mas não há uma verdadeira gestão por trás. Ou seja, não 
estamos preocupados com o amanhã, para saber se haverá água para o futuro 
para que possamos continuar irrigando as culturas ou simplesmente beber. " 
 
 
Um olhar reflexivo 
Projeto educacional e estágio 

 Pierre Herrgott, professor de gestão hidráulica e de água EPLEFPA de 
Lozère: 
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"As capacidades que são mobilizadas e que desejamos desenvolver em casa 
são ouvir, trabalhar em contato com diferentes abordagens e, portanto, são 
sensíveis às diferentes abordagens de cada um que cada enriquecem o 
trabalho final. " 
 

 Marine Desaphy, professor de física de química EPLEFPA da Lozère. 
"Já o objetivo que eu acho é que eles se apropriam de uma ferramenta que 
lhes permite fazer um diagnóstico de uma bacia hidrográfica. E o que é 
interessante é que tentamos que eles definam indicadores para lançar suas 
análises ou para comparar diferentes bacias hidrográficas e reutilizar a 
ferramenta da bacia hidrográfica para estudar outras bacias em outros casos, 
mesmo a nível profissional , Acho que no nível de seu estágio, será capaz de 
atendê-los novamente. 
 

 Renée Heim, Diretor Adjunto EPLEFPA de Lozère 
"Depois de ser necessário, devemos medir o impacto, talvez a médio prazo. É 
reproduzível, vale a pena, é satisfatório o suficiente para ser renovado? Isso 
exige uma avaliação bem fina para saber como renová-lo e se fosse efetivo. " 
 

 Manon Pénard, estudante BTSA GEMEAU 
"Não devemos limitar-nos à necessidade de água, mas a raciocinar a gerência 
e saber quem precisa, quanto e ver o impacto que tem sobre o outro e aqui 
chegamos a compromissos para que a gestão seja mais sustentável. Eu acho 
que na França começamos a nos perguntar sobre isso, mas nós não somos os 
campeões mundiais para isso. No Brasil, eles ainda estão muito longe. " 
 

 Elisa Charbonnel, estudante da BTSA ACSE 
"Na França, não é problema, quantidade, disponibilidade, mas certamente se 
tornará e os agricultores e as pessoas em geral não sabem. " 
 

 Arthur Haddou, aluno da BTSA GEMEAU EPL de Lozère-La Canourgue: 
"Tudo o que falta aqui no Brasil merece talvez um pouco mais profundo ainda 
na França porque ainda estamos longe de uma gestão sustentável e 
fundamentada da água, que é no Brasil e na França . " 
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ANEXO II 

 

Intercambistas franceses avaliam período de estágio na Univasf 

26-11-2013 15:23:37 

 

 

 
“Dentre dez países, escolhemos o Brasil para realizar o estágio”. Foi o que relatou Hugo Bernard, 
um dos três franceses que estão participando de intercâmbio acadêmico na Universidade Federal 

do Vale do São Francisco (Univasf). Os alunos permanecem na instituição até amanhã (27), 
encerrando um período de estágio com duração de um mês. Os intercambistas Maxime Arbon, 
Hugo Bernard e Valentim Veisset são alunos do curso de Aquicultura, do Lycee d’Enseignement 
General Technologique et Professionel Agricole, na cidade francesa de La Canourgue. 
 
Os estudantes tinham a possibilidade de optar por vários países, entre os quais Espanha, Irlanda, 
Finlândia, Noruega, Suécia e Peru, para realizar o estágio. Escolheram o Brasil, porque os peixes 
daqui são tropicais e não são encontrados em outros países. Além disso, há espécies nativas só 
desta região. “Essa oportunidade ampliou nossos conhecimentos na área de Piscicultura. 
Acompanhamos a secagem das frutas e fizemos produtos a partir do peixe”, disse Maxime Arbon.  
 
As atividades de estágio estão sendo desenvolvidas no Laboratório de Tecnologia de Produto de 

Origem Animal – Produção e Tecnologia de Pescado, localizado no campus Ciências Agrárias. Lá, 
os alunos tiveram a oportunidade de produzir hambúrgueres e salame. Os estudantes visitaram 
ainda a cooperativa de pescadores na cidade de Casa Nova (BA), onde conheceram as criações de 
Tilápia e Tambaqui. 
 
De acordo com o orientador do estágio, o professor Rogério Campos, é importante abrir as portas 
da universidade para o mundo. Além disso, é gratificante o reconhecimento do trabalho 
desenvolvido na Univasf. “Utilizamos os recursos nativos do Vale do São Francisco, como as 
frutas, para fazermos ração e para a composição de derivados de peixes”, explicou.  
 
O aluno Valentim Veisset destacou que outro aspecto que motivou a vinda ao Brasil foi a indicação 

dos franceses Marine Sabin e Damien Dupont , também estudantes do Lycee, que participaram 
desse mesmo estágio na Univasf no ano passado. Para o professor Rogério Campos, esta 
oportunidade traz benefícios para os dois lados. “Eles aprenderam um pouco de português e 
nossos alunos, francês. Eu acredito que, no próximo ano, iremos para a França conhecer o Centro 
e posteriormente encaminharemos os alunos da Univasf para realizar estágio lá”, afirmou o 
professor. 
 
O intercâmbio é resultado de um Convênio firmado pela Univasf e pelo Lycee d’Enseignement 
General Technologique et Professionel Agricole, que é vinculado ao Ministério da Agricultura da 
França. O acordo bilateral permite a mobilidade de alunos, professores e técnicos entre os dois 
países.  
 

Karine Nascimento  
Fotos: Karine Nascimento e Arquivos Pessoal dos estudantes 
 

ANEXO III 

 

http://www.epl.carcassonne.educagri.fr/le-lycee-denseignement-general-et-technologique-agricole-charlemagne.html
http://www.univasf.edu.br/detalhe_noticias.php?cod=1408
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Estudantes franceses participam de estágio na Univasf 
19-11-2012 18:35:46 
 
 

 

 

 
Dois estudantes franceses estão participando de intercâmbio acadêmico na Universidade Federal 
do Vale do São Francisco (Univasf). Marine Sabin e Damien Dupont são alunos do curso de 
Aquicultura do Lycee d’Enseignement General Technologique et Professionel Agricole, na cidade 
francesa de La Canourgue. 
 

O plano de estágio é voltado à produção e tecnologia de pescado e envolve atividades de campo e 
em laboratório que contam com a participação de discentes da Univasf, bolsistas de diferentes 
projetos de pesquisa na área. Ainda esta semana os estudantes franceses visitarão cooperativas 
de pescadores nas cidades de Casa Nova (BA) e Sobradinho (BA). 
 
“O objetivo maior é que estes estudantes participem de nossas pesquisas e práticas na utilização 
de resíduos de frutas como ração e na composição de farinha para produção de derivados de 
peixes, como hambúrgueres e outros produtos”, explicou o orientador do estágio, professor 
Rogério Campos. 
 
Mesmo sem domínio da língua portuguesa, a comunicação entre os estudantes franceses e os 
brasileiros não parece ser um problema. Além da experiência decorrente do trabalho realizado no 

Laboratório de Tecnologia de Produto de Origem Animal – Produção e Tecnologia de Pescado, no 
campus Ciências Agrárias, Marine e Damien também ressaltaram “a oportunidade do contato com 
a cultura do Brasil”, enfatizaram os estudantes. Eles retornarão ao país de origem no início de 
dezembro. 
 
A vinda de Marine e Damien para a Univasf ocorreu em virtude de parceria com o Lycee 
d’Enseignement General Technologique et Professionel Agricole que é vinculado ao Ministério da 
Agricultura da França. O convênio prevê ações recíprocas entre as duas instituições e viabilizará 
que estudantes, professores e técnicos da Univasf também participem de intercâmbio na França. 
 
Klene Barreto de Aquino 

 

 

 

 

 

 

 

 


