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EDITORIAL

Intensificar a mobilidade
de staff
A última década tem sido marcada por um
grande número de contactos e acordos entre IES de todas as regiões do mundo. Este
movimento inscreve-se no esforço de internacionalização que marca a agenda das
universidades.
Porém, uma grande parte destes acordos
não têm passado do papel, não se traduzindo em resultados. A sua celebração tem
sido entendida pelas universidades como
um estímulo ao estabelecimento de novas
relações, ou como um gesto de cortesia por
parte dos reitores.
As reservas à celebração destes acordos
têm, por isso, aumentado e muitas universidades já só aceitam celebrar acordos que
estejam viabilizados por planos de acção e
definam os compromissos das partes relativamente ao financiamento. Uma excepção a
este quadro têm sido os acordos para a mobilidade e intercâmbio de estudantes, que
continuam a merecer o interesse das universidades. Com efeito, a celebração destes
acordos serve, ainda, a vontade destas em
proporcionar aos seus estudantes uma experiência fora de portas.
Nos últimos tempos tem-se acentuado o
interesse das IES em conferir uma maior
dimensão e importância à mobilidade de
docentes, investigadores e pessoal administrativo. Não porque a mobilidade estudantil
tenha vindo a perder importância, mas porque os fluxos de mobilidade que envolvem
docentes, investigadores e funcionários não
docentes têm vindo a permitir o estabelecimento de novas parcerias e alianças, com
repercussão na criação de projectos de ensino e de investigação conjuntos e na partilha de experiências nas áreas académica e
administrativa.
A aposta no reforço das relações institucionais parece passar por isso, e cada vez
mais, pela mobilidade de staff, a qual tem
vindo a ser valorizada como um dos instrumentos mais efectivos para a criação e
consolidação de parcerias. Em causa estão,
designadamente, o reconhecimento mútuo
de programas, o desenvolvimento e a participação em programas de ensino e projectos de investigação conjuntos, ou a partilha
de experiências na gestão e organização de
projectos.
Desta forma, a aposta na mobilidade de
staff deverá merecer, da nossa parte, uma
maior atenção no futuro.

António Marques
Coordenador do Projecto MUNDUS 17

NOTÍCIAS
3ª Convocatória do Projecto
Terminou no dia 25 de Maio o prazo para apresentação de candidaturas à 3ª e última
Convocatória do Projecto MUNDUS 17. Esta convocatória foi destinada a investigadores
de pós-doutorado europeus, estudantes de doutorado brasileiros e de estudantes de
mestrado e doutorado, bem como investigadores de pós-doutorado uruguaios e pretendia
ocupar as vagas ainda disponíveis neste projecto.
Está neste momento a decorrer o processo de selecção dos candidatos, sendo que
durante o mês de Junho serão conhecidos os resultados finais deste processo. Todos os
candidatos serão, como ocorreu nas convocatórias anteriores, notificados por e-mail e a
lista final será publicada na página oficial do consórcio.

A próxima Newsletter…
Em Janeiro de 2010 foi publicada a primeira newsletter
MUNDUS17, revelando-se um instrumento bastante eficaz
de divulgação do projecto e comunicação entre o consórcio.
Esta newsletter mensal pretende dar a conhecer um pouco
os bastidores do projecto: desde as experiências dos bolseiros
durante todo o período de mobilidade, passando pelas últimas
novidades no âmbito do projecto e dando também a conhecer a
perspectiva das pessoas envolvidas na implementação do projecto nas
várias instituições parceiras.
Sendo os meses de Junho a Agosto meses de preparação das mobilidades, a
periodicidade das publicações terá uma pequena paragem.
Assim, estaremos de volta em Setembro com ainda mais novidades e testemunhos.

OS BASTIDORES DO MUNDUS 17

Como classificaria a receptividade e o
impacto que o Projecto MUNDUS 17 teve
na comunidade académica da sua Universidade?
Considero a participação no Projecto
MUNDUS17 do Programa Erasmus Mundus, um marco no processo de internacionalização da UNIFESP. A receptividade não
poderia ter sido melhor e o impacto foi
sentido em todos os níveis académicos,
nos 5 campi da universidade, o que possibilitou a criação de uma visão institucional
sobre os benefícios da internacionalização
e a importância estratégica da inserção
internacional da instituição (e não de seus
atores isolados) no cenário da cooperação
acadêmica universitária global.
Com quais das instituições parceiras europeias a sua Universidade já tinha cooperação anterior à implementação deste
projecto?
Só com a Universidade do Porto, a única
instituição com a qual realizavamos intercâmbio de estudantes de Medicina e médicos residentes. Tínhamos também duas
adendas com a Faculdade de Desporto e
com o Instituto de Ciências Biomédicas
Abel Salazar (ICBAS).
Considera que as actividades desenvolvidas no âmbito do projecto têm contribuído para o aprofundamento da cooperação
já existente com as instituições parceiras
na Europa?
Sim, temos aprofundado os vinculos com
a nossa mais tradicional parceira, a Universidade do Porto, ampliando a cooperação
para outras áreas além da Medicina.

Em que medida este projecto contribuiu
para o estabelecimento de novas ligações de cooperação?
A participação no MUNDUS17 tem nos
possibilitado criar novas parcerias com as
universidades europeias, o que teria sido
muito mais dificil sem a participação neste
consórcio. A participação no MUNDUS17,
como disse no início, foi e tem sido um marco na ampliação da cooperação internacional da instituição. Acredito que por muitos
anos nós beneficiaremos da participação
neste consórcio e, da mesma maneira, esperamos poder contribuir com os nossos
parceiros de maneira a garantir o beneficio
de todos.
Considera que este projecto pode ser a
base para o desenvolvimento de situações de co-tutela ao nível de doutorado
(mobilidade de doutorado sandwich com
duração igual ou superior a 10 meses)?
Acredito que sim. Entretanto, do ponto de
vista da UNIFESP, é necessário que haja
um interesse científico-académico mútuo,
e bem consolidado para que possamos
criar acordos de co-tutela com as instituições parceiras.
Em que grau a implantação das actividades no âmbito deste projecto contribuiu
para uma melhor organização das estruturas internas dos serviços de cooperação internacional da sua instituição?
Tivemos que criar práticas e envolver todas as instâncias directivas da Universidade para a implantação do projecto:
Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de
Pós-Graduação, Pró-Reitoria da Administração, Directorias Acadêmicas e Coordenações de Cursos. Esta interacção com os
outras instancias acabou tendo um “efeito
colateral” muito positivo na medida e que
deu visibilidade tanto para a Assessoria
Internacional, quanto para o Projecto
MUNDUS17. Além disso, e com base no
aprendizado que vimos adquirindo com a
implantação do Projecto, acabamos por
criar algumas “boas-práticas” que estão
sendo utilizadas para implementar a mobilidade com as instituições com as quais
temos acordos bilaterais. Neste sentido, a
participação no MUNDUS 17 nos obrigou
a “acelerar” a estruturação e organização
interna da Assessoria Internacional.

Que alterações de fundo considera que
seriam relevantes para o maior sucesso
do projecto?
Acredito que seria interessante um conhecimento mais abrangente das actividades
de pesquisa das instituições participantes
para podermos criar colaborações duradouras e sustentáveis.

Vera Salvadori
Universidade Federal de São Paulo
Assessoria de Relações Internacionais

MUNDUS 17 NA PRIMEIRA PESSOA

A experiência de estudar em outro país
está superando as minhas expectativas.
Entrar em contacto com a minha profissão
aqui na Espanha me faz perceber o quanto
posso aprender com as diferenças e reafirmar conceitos com as semelhanças.
Além do ponto de vista profissional, o intercâmbio está me proporcionando um crescimento pessoal principalmente por estar
em contacto com diversas culturas. Acredito que isso se deve principalmente ao fato
de estar em uma universidade onde o programa Erasmus de uma forma geral é bem
estabelecido, o que permite o convívio com
pessoas de diversos países, além de uma
recepção que nos faz sentir mais acolhido
e amparado.
Fazer parte do Mundus 17 está sendo uma
experiência única. Gostaria de aproveitar
para agradecer o projecto por essa oportunidade e pela orientação.
Nome: Beatriz Oliveira Amorim
Estudante de Graduação
Instituição de origem:
Universidade Federal de São Paulo

“Fazer parte do Mundus 17 está sendo uma experiência única.
Gostaria de aproveitar para agradecer o projecto por essa oportunidade e pela orientação.”

Instituição de acolhimento:
Universidade de Valladolid

Nome: Perla Nancy Sosa de Wood
Investigadora de Pós-doutorado
Instituição de origem:
Universidade Nacional de Itapúa
Instituição de acolhimento:
Universidade de Valladolid

O programa de mobilidade de pós-doutorado
está a revelar-se uma experiência académica muito interessante, considerando que
favorece a possibilidade de trocar conhecimentos e conhecer outra cultura. Desde o
mês de Fevereiro que incorporei como professora e investigadora no Departamento
de Didáctica das Matemáticas da Faculdade de Educação e Trabalho Social da Universidade de Valladolid, para desenvolver
o meu plano de trabalho baseado em três
aspectos fundamentais: o ensino, a aprendizagem e a investigação que me permitem
adquirir experiência internacional no Ensino Superior.
Importa mencionar que desde o primeiro
dia me adaptei muito bem e há um bom
ambiente de trabalho entre os professores.
Por um lado, gostaria de referir que Valladolid é uma cidade com uma grande riqueza cultural muito reconhecida pelas suas
diversas festividades, um dos aspectos
que faz com que possa valorizar a minha

estada na sua real dimensão, tendo em
conta que o objectivo da mobilidade não
se refere só ao aspecto académico mas
também ao cultural. Por outro lado, gostaria também de referir que assumi este desafio com muita responsabilidade e com a
confiança de que é uma excelente oportunidade para adquirir experiência no Ensino
Superior Europeu e estabelecer redes de
investigação que se ocupem da problemática do Ensino no mundo globalizado, considerando que o intercâmbio é uma oportunidade de fortalecer os vínculos entre as
pessoas e instituições.
Finalmente, quero agradecer a todas as
pessoas que permitiram que esta oportunidade se concretizasse, pelo apoio que me
brindaram em todos os momentos e pela
gestão de mobilidade realizada. Espero
que se possam consolidar os vínculos entre universidades e consórcios de maneira
a propiciar maior espaço para a mobilidade
de estudantes, docentes e investigadores.

“Espero que se possam consolidar os vínculos entre universidades e consórcios de maneira a propiciar maior espaço para a mobilidade de estudantes, docentes e investigadores.”

CONHECER MELHOR...
Universidade de Milão

AGENDA

A Universidade de Milão (Università degli
Studi di Milano) é uma instituição pública
e multidisciplinar de ensino e investigação
com 9 Faculdades que oferecem 134 cursos
(dividida entre o 1º e 2º ciclos), 19 Escolas
Doutorais e 92 Escolas de Especialização.

JUNHO
Notificação dos resultados aos candidatos
à 3ª Convocatória
JUNHO
Reuniões de preparação de mobilidade
nas instituições de origem

Os seus 2,500 professores representam a
maior concentração de conhecimento científico da região.
Instituição líder em Itália e na Europa na
produção científica, é a maior universidade
da região com aproximadamente 65,000
estudantes inscritos; é também um importante recurso no contexto sócio-económico
do qual faz parte. A Universidade tem 9 faculdades, que oferecem um total de 134
cursos de 1º e 2º ciclos. 58 departamentos
levam a cabo actividade de investigação.
Os departamentos e faculdades da Universidade têm sede em importantes edifícios
históricos no centro de Milão e em edifícios
modernos na área conhecida como Città
Studi (Cidade dos Estudos).

As actividades de ensino estão organizadas por faculdades. Uma grande variedade de áreas de estudo está representadas
nas seguintes Faculdades:
• Agricultura (Agraria)
• Ciências do Desporto (Scienze Motorie)
• Humanidades (Lettere e Filosofia)

JUNHO A AGOSTO
Preparação das mobilidades
AGOSTO
Reuniões de boas-vindas nas instituições
de acolhimento
1 DE SETEMBRO
Data limite para início de todas as mobilidades MUNDUS 17

• Direito (Giurisprudenza)

30 DE SETEMBRO
Publicação da próxima Newsletter

• Ciências Naturais, Físicas e Matemáticas (Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali)

AS 20 INSTITUIÇÕES
		
DO MUNDUS 17

• Farmácia (Farmacia)
• Escola de Medicina
(Medicina e Chirurgia)
• Ciências Sociais e Políticas
(Scienze Politiche)
• Medicina Veterinária
(Medicina Veterinaria)

Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (Brasil)
Universidade Católica do Uruguai (Uruguai)
Universidade da República (Uruguai)
Universidade Federal da Bahia (Brasil)
Universidade Federal da Paraíba (Brasil)
Universidade Federal de Alagoas (Brasil)
Universidade Federal de São Paulo (Brasil)
Universidade Federal do Acre (Brasil)
Universidade Federal do Ceará (Brasil)
Universidade Nacional de Assunção
(Paraguai)
Universidade Nacional de Itapúa
(Paraguai)
Universidade de Barcelona (Espanha)
Universidade de Gent (Bélgica)
Universidade de Giessen (Alemanha)
Universidade de Göttingen (Alemanha)
Universidade de Lille (França)
Universidade de Milão (Itália)
Universidade de Valladolid (Espanha)
Universidade do Porto (Portugal)
Universidade Politécnica de Valência
(Espanha)

CONTACTOS MUNDUS 17:
Instituição coordenadora,
Universidade do Porto
Email: mundus17@reit.up.pt
Website: http://mundus17.up.pt

