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ANEXO 04 – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 

  
 
  
1. PRÁTICA EFICAZ DE GESTÃO EDUCACIONAL 

  
1.1. Histórico da Prática Eficaz – descrever como surgiu o programa/prática 

e indicar a data de início das ações. 
 
O planejamento e a implantação da Diretoria de Internacionalização na 
ESPM são resultados de um processo estruturado de reflexão e definição de 
ações estratégicas por parte dos dirigentes da escola, juntamente com um 
processo orgânico de  internacionalização “emergente”, conforme relatado a 
seguir. 
  
Em abril de 2007, o prof. Luiz Celso de Piratininga assumiu a presidência da 
instituição, após uma gestão do professor Francisco Gracioso de quase 26 
anos, durante os quais a ESPM passou por diversas mudanças. Dos quatro 
pilares sobre os quais o então presidente assentou sua administração, 
destacou-se a internacionalização: “O processo de internacionalização é 
inexorável”, afirmou Piratininga logo após sua posse, “Todas as áreas de 
serviços estão em processo de internacionalização e o ensino não pode ficar 
longe disso. Ou nos internacionalizamos ou seremos internacionalizados“ 
(REVISTA ESPM MAIS, 2007, p.19). Naquele momento, a escola já contava 
com disciplinas no curso de Relações Internacionais oferecidas em inglês, 
uma oportunidade para alunos estrangeiros estudarem no Brasil. Entretanto, 
do ponto de vista “operacional”, a ESPM não contava com um departamento 
de intercâmbios, mas apenas com uma Assistente que atendia e auxiliava os 
poucos estudantes interessados em mobilidade. A partir de 2008, quando a 
ESPM aumentou consideravelmente o número de estudantes outgoing 
observou-se a necessidade de criar uma área específica para atendimento 
aos alunos e pais, chamado de Departamento de Intercâmbios. 
 
Aqui vale lembrar, para fins de registro, que o primeiro acordo de mobilidade 
internacional ocorreu entre a ESPM e a McGill University (Canadá); tratava-
se de um acordo informal entre professores, iniciado desde o final da década 
de 1990. Assim como ocorre na maioria das IES, a internacionalização inicia-
se de uma forma incipiente a partir da pro-atividade de alguns professores, 
que a partir de sua rede de contatos, devido à presença em congressos 
internacionais, inicia relacionamentos que desdobram em Acordos 
Internacionais.  
 
Em novembro de 2009 a ESPM iniciou o processo de revisão de seus planos 
para o futuro, por meio do exercício de planejamento estratégico com o apoio 
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da consultoria Kaiser Associates. Tal movimento resultou no “Encontro de 
Itatiba”, em março de 2010, no qual os dirigentes da escola reuniram-se para 
a construção de uma Visão para 2015. Em outubro do mesmo ano ocorre a 
aprovação do Plano Estratégico Versão I pelo Conselho Deliberativo e pela 
Assembleia, que resulta em 2011 no início da implantação da nova Estrutura 
Organizacional – estrutura de Topo (com Vice Presidências, Diretorias de 
Unidades e 1o nível abaixo das Diretorias das Unidades). A visão e os 
objetivos estratégicos para 2015, construídos na reunião de Itatiba de março 
de 2010 foram revisados em abril de 2012. Nesse contexto foi criada a 
Diretoria de Internacionalização, dentro da Vice Presidência Acadêmica. Vale 
ressaltar que, dentre as linhas de ação estabelecidas pelo Planejamento 
Estratégico de 2012, “avançar na internacionalização” é definida como linha 
de ação para excelência, visando manter a ESPM preparada para enfrentar a 
competição, aprofundar sua estratégia de diferenciação e assegurar saúde 
financeira. Ademais, em 2013, prosseguir com a internacionalização por meio 
de (a) processos de certificação e (b) ampliação e melhor aproveitamento das 
parcerias, são dois destaques dentre as ações prioritárias da VPA (Vice-
presidência Acadêmica). Percebe-se, portanto, uma transição entre 
“internacionalização emergente” e “internacionalização institucionalizada”: se 
há uma década as ações de mobilidade eram muito incipientes, com a 
implantação a Diretoria de Internacionalização, alocada na VPA, sua atuação 
passa a ser nacional e internacional - nacional, pois a ESPM possui quatro 
campi: 2 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro e 1 em Porto Alegre. 
 
  
1.2. Objetivos da Prática Eficaz. 
 
O planejamento e a implantação da Diretoria de Internacionalização na 
ESPM objetiva contribuir com a excelência e padrão internacional para 
manter a ESPM preparada para enfrentar a competição, aprofundar sua 
estratégia de diferenciação e assegurar saúde financeira.  
 
  
1.3. Público Alvo Atingido – indicar se incluem clientes, fornecedores, 

funcionários, docentes, terceirizados, comunidade etc. 
 
A internacionalização é uma “ação transversal” e portanto abrange vários 
públicos, tanto internos quanto externos. Por meio do alinhamento com 
demais áreas, as pró-reitorias são atingidas porque devem adequar 
processos e infraestrutura aos padrões exigidos pela EQUIS, AACSB, 
ANAMBA e outras acreditações. Ao ampliar as oportunidades de intercâmbio 
e reavaliar ou intensificar as parcerias existentes face às novas demandas  
(Europa, América Latina, países lusófonos, África e Ásia), atingimos alunos, 
professores e pesquisadores da ESPM. Vale mencionar também os 



 
 

VICE-PRESIDÊNCIA ACADÊMICA 
DIRETORIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

3 
 

funcionários administrativos que precisaram se adequar, desde a portaria – 
capacitados para fazer a recepção aos estrangeiros em idiomas inglês e 
espanhol – ao departamento financeiro e jurídico – que passou a tratar de 
transações e acordos internacionais. Ao mesmo tempo, ao ampliar a 
mobilidade estudantil conseguimos atingir um público amplo. Por parte do 
aumento do nº de alunos INCOMING (por meio da participação em feiras 
internacionais, EAIE – Europa, NAFSA – EUA, etc.), conseguimos atingir 
maior número de alunos estrangeiros, que vêm ao Brasil e impactam todos 
aqueles que com eles interagem; por parte do aumento do número de alunos 
OUTGOING, esses alunos brasileiros tornam-se nossos embaixadores, 
representando a escola no país de destino e muitas vezes divulgando a 
ESPM por meio da experiência de intercâmbio.  
 
A Diretoria de internacionalização também é responsável por capacitar o 
corpo docente e colaboradores, promovendo visitas às Universidades 
parceiras, participação em eventos  internacionais, cursos de qualificação 
internacionais, cursos de idiomas, cursos FAUBAI, e outros cursos nacionais 
e internacionais. Criamos programas de qualidade com parceiros 
internacionais, e organizamos “Missões Acadêmicas Internacionais” – vale 
citar a recente “Missão Índia”, ocorrida em janeiro de 2013, no qual 10 
professores da escola realizaram uma “viagem de conhecimento” por duas 
semanas na Índia. Em 2007 e 2010 ocorreu a “Missão China”, e para 2014 
está agendada a “Missão Rússia”. Essas viagens, viabilizadas pela Diretoria 
de Internacionalização, afetam diretamente os docentes da escola, e geram 
conhecimento para a comunidade acadêmica pois cada professor fica 
responsável por publicar um artigo em sua área de expertise sobre o país 
visitado. 
 
  
1.4. Descrição das Atividades Implantadas. 
 
Como já informado anteriormente, os alunos se mostravam desejosos de 
obter intercâmbios. Isso também coincidia com o desejo de empresas, que 
gostariam de estagiários e alunos egressos com experiências internacionais. 
Em 2007 começou-se a delinear um planejamento estratégico para a 
internacionalização, durante a gestão do Prof. Piratininga, que infelizmente 
ficou no cargo somente 2 anos (pois, faleceu). Com a nomeação do novo 
Presidente Whitaker Penteado esse processo reiniciou em 2010 e em 2011 
foi implantada a DIRETORIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO alocada na VPA 
– Vice Presidência Acadêmica – e é composta, em sua dimensão estratégica 
(Mantenedora) por uma Diretoria, um Comitê de Internacionalização e uma 
Equipe de Internacionalização. Na unidade em São Paulo Graduação 
(Operação) contamos com uma Equipe de Intercâmbios e em outras 
unidades (SP – Pós; RJ e Sul) contamos com um “ponto focal” que relaciona-
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se diretamente com a Unidade de São Paulo, pois as ações estratégicas de 
internacionalização são discutidas e aprovadas nesta Unidade.  
 
O planejamento e a implementação da Diretoria de Internacionalização 
implicaram na definição de 7 (sete) macro processos de internacionalização, 
são eles:  
 

1. Processo de revisão da estratégia de internacionalização da ESPM;  

2. Processo de intercâmbios de alunos, professores e pesquisadores;  

3. Processo de desenvolvimento de cursos de extensão (curta duração) para 
estrangeiros;  

4. Processo de participação em eventos internacionais;  

5. Processo de fortalecimento da marca ESPM no exterior;  

6. Processo de promoção de eventos de discussão de internacionalização;  

7. Processo de organização de missões internacionais.  
 
Como a ESPM possui quatro campi – 2 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro e 
1 em Porto Alegre, é na unidade de São Paulo Graduação que está instalada 
a Diretoria de Internacionalização, como já informado, atuando 
nacionalmente e internacionalmente. No entanto, as estratégias são 
aprovadas por um Comitê de Internacionalização que é presidido pelo Diretor 
de Internacionalização com a coparticipação dos Pro Reitores e dos Diretores 
Acadêmicos de cada unidade. 
 
Ademais, as seguintes atividades foram implementadas: 
 

(a) Filiação às redes e associações internacionais, incluindo:  FAUBAI, 
ISEP, FIABCI, AACSB, IES ABROAD, EQUIS. 

(b) Implementação de intercâmbios de curta e longa duração (alunos, 
professores, estrangeiros, pesquisadores, duplas titulações, estágios 
internacionais, summer programs. (Por exemplo: por primeira vez 
recebemos em Fevereiro de 2013 um grupo de alunos americanos no 
Campus Rio de Janeiro para o curso Doing Business in Brazil, em 
parceria com a IES Abroad). 

(c) Promoção de eventos internos sobre Internacionalização e outros 
temas internacionais para alunos e professores. (Ex.: Evento Summit 
Marketing(RJ); Eventos com professores para discussões sobre 
Internacionalização e apresentação de temas; International Day com 
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alunos e participação em Feiras de intercâmbios. 
(d) Redesenho dos processos e políticas de intercâmbio e 

internacionalização (Regulamento, termos, padrões, critérios para 
parceria, processo do professor embaixador ESPM etc.) 

(e) Por fim, ao divulgar e fortalecer a marca da ESPM no exterior, criamos 
materiais Institucionais em inglês,: impresso, online, vídeos, , brindes, 
incentivo à publicação internacional, participação em eventos, 
congressos, premiações, seminários, simpósio, conferências, todos 
internacionais (Ex. FAUBAI, Cannes, Clio, ALAIC, IBERCOM, IMTA 
etc.), envolvendo uma série de atores. 

 
  
2. LIDERANÇA  

  
2.1. Equipe Envolvida com a Prática – apresentar cargos ou funções. Indicar 
a área onde a prática eficaz se situa. 
 
De forma geral, ainda que em um primeiro momento o processo de 
“internacionalização emergente” da ESPM apoiou-se na dedicação de 
professores e administrativos engajados em intercâmbio, posteriormente a 
liderança institucional da ESPM esteve ativamente envolvida no processo de 
“institucionalização” da internacionalização. Esse processo inclui pessoas 
chave responsáveis por ações preliminares, como o Prof. Ilan Avrichir, 
responsável pelo programa com a McGill University a partir de 1997até 2009, 
com o apoio da Michele Correa Lima, responsável pela operação de todos os 
processos de intercâmbio.  Apesar de ser positiva, esta é uma experiência 
que remete ao posicionamento da escola naquele momento: era fruto de um 
pessoa que acreditava nisso, mas não existia ainda um respaldo institucional. 
A partir da década de 2000, a ESPM começa a fazer mais contatos 
internacionais. Em 2007 o Prof. Ivan Pinto assume o cargo de Coordenador 
de Assuntos Internacionais; nesse momento a liderança institucional da 
ESPM começa a perceber a vinda de grandes grupos estrangeiros, de 
educação e de fundos de investimentos, comprando escolas no Brasil. Ao 
mesmo tempo em que o número alunos intercambistas outgoing da ESPM 
cresce a proporção de 70% entre 2007 e 2008 . O prof. Piratininga, quando 
percebeu isso, preocupou-se com a competitividade no mercado. A principal 
mola de sua preocupação transparece com o posicionamento e saúde da 
organização, não tanto com a “técnica” mas sim com a preservação da 
capacidade distintiva da escola. Vale lembrar que a ESPM, como qualquer 
instituição de ensino, opera em um campo altamente institucionalizado 1 . 

                                                        
1 Ao longo desse processo, a teoria das organizações distingue ambientes técnicos, nos 
quais as organizações são reconhecidas pela sua eficiência em desempenhar certas 
atividades, de ambientes institucionais, nos quais o reconhecimento se dá 
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Nesse sentido, a internacionalização representa uma tentativa da liderança 
institucional de construir objetivos e métodos distintos dentro da ESPM. Ainda 
que essa não seja a intenção inicial, “avançar na internacionalização” 
certamente tem (e terá) o papel de harmonizar programas prioritários dentro 
da estrutura maior da escola, criando significados (legitimidade) e 
apresentando técnicas (eficiência) compatíveis com as diretrizes 
estabelecidos pela instituição. 
 
Vale lembrar que, primeiramente, o que pensou-se era internacionalizar para 
fora, abrindo uma unidade no exterior, Miami ou Buenos Aires. Mas 
percebeu-se que não era possível pela constituição da escola. Então entra-se 
com a Diretoria de Assuntos Internacionais. O Prof. Ivan Pinto ficou à frente 
da diretoria até 2011, tratando-se de entender o que a escola definia por 
internacionalização. A diretoria, como constituída na época, fazia com que as 
ações de internacionalização não passassem necessariamente por ela. 
Quando o Prof. Piratininga assumiu, ele cortou várias diretorias, e considerou 
que todas aquelas que eram “especializadas” não teriam caráter executivo. 
Ou seja, quando as diretorias executivas foram reduzidas, o pessoal da Área 
de Assuntos Internacionais deixou de ter opinião. Esse arranjo a área deixava 
fadada à inoperância. 
 
Em paralelo, começa o envolvimento do Prof. Sergio Pio com a 
internacionalização, quando é lançado o curso de Relações Internacionais 
em 2007. Nesse processo, o Prof. Sergio tornou-se muito ativo na busca de 
convênio, e os papéis começaram a se confundir com o prof. Ivan. Portanto, 
de forma natural, quando ele se aposenta, o prof. Sergio assume seu papel 
em dezembro de 2011. E desde o segundo semestre de 2011, começa-se a 
dar formas e contornos a essa nova Diretoria de Internacionalização, que se 
torna mais completa, abrangente e provocativa.  
 
 
2.2. Participação da Alta Direção – indicar como ocorre o envolvimento e o 
comprometimento da alta direção com a prática eficaz. 
 
Conforme mencionado anteriormente, a Alta Direção fez questão de chamar 

                                                                                                                                                               
principalmente quando as práticas coincidem com normas e crenças consideradas 
adequadas ou legítimas (SCOTT & MEYER, 1991). Uma organização pode atuar em um 
ambiente mais técnico ou mais institucional, dependendo de suas atividades. Há 
organizações altamente institucionalizadas, como escolas, polícias, universidades e 
igrejas, mais preocupadas com a própria legitimidade do que com eficiência. A ESPM faz 
parte desse grupo, atuando em ambientes sociais que fazem mais pressão institucional e 
apresentam menos demandas técnicas.  
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uma consultoria externa para o delineamento do planejamento estratégico da 
ESPM, e por isso veio a Kaiser Associates. Nesse momento, realizou-se um 
“trabalho em várias mãos”, no qual vários diretores participaram, incluindo a 
participação ativa do então presidente, que começa a acomodar a estrutura 
proposta pela Kaiser. A consultoria externa continuou com respaldo da alta 
direção, avançando-se no planejamento proposto: reestruturação e 
estruturação organizacional, pois novas áreas foram criadas. Uma delas é a 
Diretoria de Internacionalização, juntamente com outras, como a Área de 
Marketing. Vale ressaltar que as próprias ações do Marketing institucional 
lançam-se em cunho internacional, incluindo anúncios na Revista Newsweek, 
apoio a eventos internacionais (The Economist), e a criação da revista de 
jornalismo em parceria com a Columbia Journalism Review (CJR) em 2012.  
 
Durante o “Encontro de Itatiba”, ficou claro que os benefícios da 
internacionalização não são tanto negociais, mas acadêmicos. Naquele 
momento havia uma série de empecilhos para a inovação da escola, e a 
internacionalização entrou numa discussão muito rica e abrangente. Havia 
cerca de 30 pessoas da alta direção, debatendo as possibilidades – e 
internacionalização foi percebida como um ganho de imagem e de produto. 
Também foram definidas algumas metas, de filiação a organismos 
internacionais importantes, como o AACSB. Entretanto, naquele momento 
não foi definida a criação de uma diretoria de internacionalização – nem era o 
momento. Depois, com a continuidade da Kaiser, foi definida a criação da 
Diretoria de Assuntos Internacionais, o qual o Prof. Ivan Pinto assumiu, com o 
Prof. Sergio se reportando a ele.  
 
A alta direção percebeu que a ESPM deve conquistar espaço lá fora, para 
nos tornarmos “desejáveis no exterior”. Nesse sentido, esse é um trabalho 
não apenas da Diretoria de Internacionalização, mas do corpo docente como 
um todo. Precisamos de um ambiente favorável para a busca de 
oportunidades pelos professores, e que depois essas oportunidades sejam 
tratadas institucionalmente. Muitos acordos nascem de interesse de 
pesquisa, é uma geração mais orgânica. Nesse sentido, o papel de 
organização e representação institucional é sem dúvida da Diretoria de 
Internacionalização, que também tem o papel de agente provocador. 
Certamente, esse tem sido um processo, de aprender a trabalhar com as 
unidades nessa definição dos papéis.  
 
  
3. FOCO 
  
Apresentar qual (ais) o foco da Prática Eficaz, justificando a escolha.  
 
O foco é a internacionalização que tem como objetivo a Internacionalização 
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da ESPM no que diz respeito ao ensino, pesquisa e extensão. Em outras 
palavras, a ESPM compreende a internacionalização como: Ser reconhecida 
globalmente (institucional, cursos, docentes e discentes). Para tanto, os 
focos da prática centram-se em: 
 
Ter certificação global (EQUIS e AACSB, para cursos de administração, por 
unidade da ESPM). Isso Implica:  
   Ter dupla titulação para os cursos atuais 

Investimento na mobilidade de professores para construção 
internacional da marca 

· Investimento em materiais, publicações em língua 
estrangeira 

· Divulgação das pesquisas realizadas da ESPM no 
exterior 

·  
Aumentar o intercâmbio de alunos e professores (a escola 

ESPM continuará no Brasil – quem se desloca são professores e 
alunos – não teremos unidades fora do Brasil) 

- Envio de professores e alunos para o exterior: aumentar 
de 2% hoje para 10% dos alunos em 5 anos. 

- Recepção de professores e alunos estrangeiros no 
Brasil: estabelecer meta. 

- Preparar o corpo docente. 
- Oferecer cursos em língua estrangeira no Brasil (para 

estrangeiros que procuram o Brasil). 
- Produção de conhecimento (pesquisa) e divulgação no 

exterior. 
- Trabalhar a marca dentro e fora do país como uma 

escola internacional. 
- Buscar oportunidades em países lusófonos.  

 
Ter parcerias com IES no exterior. Isso implica: 

‒  Buscar IES percebidas como: Inovadora, Relevante 
socialmente, Líder em sua área de atuação, Oferta 
compatível com a da ESPM, Intercâmbio de 
conhecimento, Países expressivos na área de 
conhecimento que nos interessa. 

‒  Reavaliar parcerias atuais 
 
  
3.1. Clientes  
 
A ESPM vê que ser internacional, além de possibilitar experiências de 
mobilidade internacional que impactarão o processo de aprendizado de 
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nossos steakholders (principalmente alunos, professores, pesquisadores e 
funcionários), aumenta a percepção dos alunos sobre a qualidade percebida. 
 
3.2. Docentes/Funcionários 
 
Oferecemos disciplinas em inglês, ao mesmo tempo em que recebemos 
professores visitantes e enviamos professores em programas no exterior. Por 
exemplo, em janeiro de 2013 a Diretoria de Internacionalização conquistou 
uma bolsa completa para o curso “Global Governance”, na University of East 
London, no qual enviamos um professor de marketing da unidade São Paulo 
– Graduação. Ao mesmo tempo, ainda em janeiro de 2013, criamos a 
“Semana Internacional dos Cursos de Férias”, no qual recebemos 
professores da Espanha, para dar o curso “Marketing y Grandes Eventos 
Internacionales”, e de Portugal, para o curso “Marketing e Negócios 
Internacionais”.  
 
3.3. Administrativo 
 
Oferecemos ao pessoal administrativo a oportunidade de participação em 
feiras de intercâmbio internacionais, bem como eventos relacionados à 
temática da internacionalização. Isso incluiu, por exemplo, a participação do 
assessor de internacionalização em reunião na sede do CNPQ (Brasília) em 
novembro de 2012 para debater o Programa Ciência Sem Fronteiras, bem 
como envio de nossa analista de intercâmbios em evento do Ciência Sem 
Fronteiras em São Paulo. Nossa supervisora de intercâmbios participou do 
programa acadêmico e de estágios em Orlando, EUA, em dezembro de 2012. 
Oferecemos capacitação em idiomas para diversos funcionários. Vale 
mencionar que uma recepcionista da unidade São Paulo já fala inglês. 
Devemos pensar na internacionalização de forma transversal, para oferecer 
um serviço integralmente em inglês. 
 
3.4. Econômico-Financeira 
 
Vale mencionar que a internacionalização gera receita, devido às taxas de 
mobilidade que são cobradas dos alunos, bem como receita com cursos 
oferecidos. De todos modos, pelo fato da ESPM ser um Associação sem fins 
lucrativos, possuímos restrições quanto à transferência de recursos 
internacionais.   
 
3.5. Acadêmico  
 
Atualmente está sendo debatido no Projeto Pedagógico o processo de 
internacionalização do currículo. Um dos trabalhos da Área de Inteligência 
Competitiva da escola, junto com o pró-reitor de Graduação, é a inovação 
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dos cursos de graduação. Eles chegaram à conclusão de que a 
internacionalização é inevitável para a inovação acadêmica. Foi feito um 
trabalho sistemático, com o fim de auxiliar as Pró-reitorias  de Graduação, 
Pós-Graduação e Extensão a identificar  métodos, conteúdos e modelos de 
ensino que possam ser implementados aos nossos, trazendo benefícios ao 
corpo docente, discente e para as próprias unidades de negócio da ESPM. 
Dentre esses pontos de contato, de benchmarking com outras instituições, 
uma das políticas atuais é a ESPM “olhar para fora” (estrangeiro). As 3 fases 
desse trabalho incluíram (1) Reuniões com departamentos da ESPM, 
incluindo-se o Prof. Sérgio Pio, Diretor de Internacionalização; (2) 
Monitoramento e busca por informações em instituições nacionais e 
internacionais, destacando os principais diferenciais em métodos, grades e 
trilhas acadêmicas; e (3) Entrevistas com professores da ESPM que também 
dão aulas em outras IES; 
 
Percebemos que hoje a regulamentação do MEC impacta de forma 
prejudicial os cursos de graduação, uma vez que age de forma restritiva e 
inibidora quando o assunto é INOVAÇÃO: seja ela em práticas pedagógicas 
ou em novas trilhas/estrutura acadêmica. Esse “engessamento” faz com que 
os gestores acadêmicos analisem determinado curso olhando para o 
retrovisor; 
 
Levando em consideração o tópico anterior, ficou claro que o foco do 
monitoramento e busca por informações em instituições sobre métodos, 
grades e trilhas acadêmicas deve ser mantido nas instituições internacionais.  
Ficou claro ainda que inovação e internacionalização andam juntas no ensino 
da graduação. 
 
Finalmente, dentro do grupo de interesse das instituições internacionais  
existem dois países que se destacam em inovação: Finlândia e Austrália; 
Ambos os países citados encontram-se em condição demográfica 
semelhante: crescimento vegetativo baixo e consequente excesso de vagas 
nas instituições de ensino superior. A obrigatoriedade em captar alunos de 
outros países para preencher a quantidade de vagas resulta em inovação de 
práticas e modelos, sempre visando uma grade atraente.  
 
Hoje um curso inovador é internacional, por excelência. A ESPM não fala em 
inovação sem olhar para fora. Percebemos, por exemplo, que oferecer 13 
disciplinas por semestre é muito: as faculdades no exterior oferecem menos 
disciplinas por período, entram com mais disciplinas optativas, há mais 
trabalhos e isso faz com que o aluno passe menos tempo em sala de aula. 
Buscamos com isso oferecer aos alunos maior possibilidade de escolha, e 
nesse processo há incremento no número de disciplinas eletivas em inglês, 
facilitando a vinda de estrangeiros ao Brasil. Além disso, quando diminuímos 
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o número de disciplinas por período, aumentamos a possibilidade de Dual 
Degree, porque fica mais fácil conseguir a equivalência de grades no exterior.  
 
 
3.6. Comunidade 
 
As ações da Diretoria de Internacionalização expandem-se para um rede de 
relacionamentos com uma série de organizações, entre elas AIESEC, CIERI, 
GLOBAL JR, CAMARA JR., CINTEGRA. Por exemplo, juntamente com a 
AIESEC trabalhamos com os alunos o sistema de “buddy”, no qual um aluno 
brasileiro torna-se responsável por tutorear e apoiar o aluno estrangeiro 
durante sua estadia no Brasil.  
 
 
4. RESULTADOS 

  
4.1. Formas de Avaliação 
 

A) Avaliação 
 
Conforme mencionado acima, houve e há levantamento constante de 
necessidades e avaliação prévia antes da implementação de ações de 
internacionalização. Hoje não podemos mais nos dar ao luxo de trabalhar 
com “feelings” de diretores e professores, por isso a Diretoria de 
Internacionalização começou a trabalhar juntamente com a Área de 
Inteligência Competitiva – dentro da necessidade de sair do achismo e entrar 
no diálogo com a realidade global, para saber que lançamos propostas de 
internacionalização com embasamento. O Gestor da Área de Inteligência, 
respondendo para o Gestor da Área de Marketing Institucional, gera 
subsídios para a tomada de decisão, usando base de dados da escola, 
analisando várias vertentes, competidores dentro e fora do mercado 
brasileiro, entre outros. Por exemplo, hoje sabemos quantos alunos temos, 
de forma sistêmica, porque temos acesso nacional às unidades. Antes isso 
era feito “manualmente”, de unidade em unidade. 
 
Em relação ao orçamento, foi feita uma pesquisa na qual cada unidade 
indicou suas previsões de investimentos em internacionalização. Essa 
pesquisa revelou a necessidade de capacitação de professores (cursos de 
inglês, cursos específicos em universidades no exterior), participação em 
eventos internacionais (ex.: Festival de Cannes, EAIE em Istanbul, SET2013; 
NAFSA em Missouri, Maio 2013), convidar professores estrangeiros para 
ministrar aulas no Brasil, apoio para pesquisa internacional desenvolvida com 
parceiros, participação em congressos (ex.: Congresso Latino-americano em 
2013), cursos de curta duração em parceria com universidades de fora 
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(ministrados tanto no Brasil quanto no exterior), curso de português para 
estrangeiros, cursos de curta duração para estrangeiros, capacitação de 
colaboradores, entre outros.  
 
Esse material foi apresentado para análise e aprovação por parte do 
Conselho Deliberativo e da Assembleia, resultando no “Orçamento de 
Internacionalização 2013”, o primeiro na história da instituição que 
contemplou de forma sistêmica e transversal a temática da 
internacionalização em todas as áreas da ESPM. Quando comparado ao 
orçamento destinado à internacionalização em 2012, percebe-se um 
crescimento de mais de 450%. 
 
As ações contempladas no orçamento estão alinhadas com o planejamento 
estratégico da escola, contribuindo portanto para a missão da VPA – Vice 
Presidência Acadêmica, que são: (a) fortalecer o marketing da ESPM; (b) 
pesquisa e geração de conhecimento centralizada; (c) criação e orientação 
no desenvolvimento de novos produtos: criar novas graduações e repensar a 
pós-graduação; (d) preservar/melhorar a qualidade acadêmica; (e) inovar no 
projeto pedagógico; e (f) avançar na internacionalização.  
 
   
b) indicar (se houver) os instrumentos utilizados (questionários, pesquisas, 
entrevistas, etc.) e periodicidade de aplicação. 
 
Conforme mencionado acima, o trabalho de construção do orçamento incluiu 
a aplicação de questionários a cada uma das 4 unidades da escola a nível 
nacional. Anteriormente a isso, no âmbito do Comitê de Internacionalização, 
houve um  Grupo Focal para debater como seria aplicada a pesquisa junto às 
unidades, definindo-se assim que a pesquisa ocorreria nacionalmente.  
 
  
  
4.2. Orçamento – mostrar o orçamento envolvido com a prática eficaz 
quantificando o valor investido ou se existe um budget específico. 
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4.3. Análise financeira – indicar (se houver) indicadores de retorno sobre o 
investimento. 
  
Vale mencionar que a internacionalização gera receita, devido às taxas de 
mobilidade que são cobradas dos alunos, bem como receita com cursos 
oferecidos. De todos modos, durante o “Encontro de Itatiba”, ficou claro que 
os benefícios da internacionalização não são tanto econômicos, mas 
acadêmicos. 
 
  
4.4. Indicadores acadêmicos – mostrar (se houver) indicadores relacionados 
à melhoria acadêmica. 
  
 Acompanhando debates com colegas de outros países, a equipe envolvida 
com a prática percebe que o principal benefício da internacionalização é 
questão da qualidade. Não é necessariamente ganhar mais dinheiro, mas 
oferecer um produto acadêmico diferenciado, de maior valor agregado, à 
sociedade. Um dos maiores desafios das maiores universidades do mundo é 
conferir à formação que oferecem aos estudantes uma educação de caráter 
global.  
 
4.5. Indicadores de produtividade e/ou de satisfação dos colaboradores – 
apresentar (se houver) indicadores relacionados à gestão de pessoas. 
 
Há um processo de avaliação semestral, sendo que os funcionários tem um 
“bônus” que pode chegar ate 55% do valor do seu salário.  
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4.6. Indicadores de satisfação de clientes – apresentar (se houver) 
indicadores relacionados à satisfação dos clientes da instituição. 
 
Ver em anexo gráficos e fotos de pesquisa de satisfação com o Programa 
MBA Atlântico, ocorrido em 19 Outubro de 2012, no qual alunos de Portugal, 
Angola e Brasil tiveram cursos de “Cultura Brasileira”, “O Consumidor 
Brasileiro diante das Gôndolas”, “O Gigante Acordou: razões da emergência 
do Brasil como player Global”, “Consumo da Nova Classe Emergente”.  
  
  
4.7. Indicadores de captação de clientes – indicar (se houver) indicadores 
relacionados ao aumento do número de alunos. 
 
Ver gráficos em anexo, sobre quantidade de convênios ativos, bem como 
fotos de algumas das 20 visitas de universidades interessadas em assinar 
convênios com a ESPM, incluindo visitantes de Angola, Cingapura, França, 
Irlanda, México e Suíca, entre outros. 
  
  
4.8. Resultados obtidos junto à comunidade - apresentar (se houver) 
indicadores relacionados aos resultados de responsabilidade social. 
 
Neste quesito, vale mencionar a possibilidade de um aluno com bolsa 
participar de intercâmbios, sem perder a bolsa. Normalmente estes são 
alunos com FIES ou dificuldades financeiras. 
 
  
4.9. Outros indicadores de resultados organizacionais – indicar (se houver) 
indicadores tangíveis e não tangíveis apurados durante a avaliação da prática 
eficaz e não contemplados nos itens anteriores. 
  
  
  
IMPORTANTE: comprovar as ações descritas por meio de gráficos, 
estatísticas, fotos, etc. 
   
  
5. LIÇÕES APRENDIDAS 
  
Apresentar erros e/ou acertos que possam servir de referência para futuras 
ações. 
 
Como pudemos observar o processo de internacionalização na ESPM é 
muito recente. Notamos que as ações de internacionalização iniciaram a 
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partir do corpo docente e suas redes de relacionamentos internacionais 
(devido à participação de Congressos ou por ter cursado pós-graduação no 
exterior). Com o desenvolvimento das ações de internacionalização, 
aprendemos que  “contrato não necessariamente gera compromisso”, o que 
gera o compromisso é o relacionamento, principalmente face a face. Como 
trabalhamos em diversas frentes e com inúmeros atores, percebemos a 
importância de um trabalho integrado e estruturado por ações estratégicas 
delineados pela liderança institucional da escola. Nesse sentido, a Diretoria 
de Internacionalização possui uma papel institucional importante porque atua 
como um “intérprete institucional”, respondendo de forma transversal às 
demandas de internacionalização da ESPM. Com a nova estrutura, 
aumentamos a capacidade de resposta frente às demandas das unidades de 
São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, ganhando assim legitimidade 
dentro da escola e conquistando espaço para desconstruir a ideia de quem 
trabalha nessa área “só passeia”. Ademais, a implementação da Diretoria de 
Internacionalização tem prestado respaldo institucional para o enfrentamento 
de diversas resistências organizacionais, tanto internas como externas, como 
por exemplo a resistência brasileira ao uso do idioma inglês.  
 
Com as mudanças globais, o mercado de trabalho passou a ser o “mundo”. 
Portanto, as IES iniciaram suas inovações nos projetos pedagógicos 
tornando-os mais globais. Esse fenômeno ocorreu mundialmente e, o fato o 
Brasil ter despontado como um país emergente estando no bloco dos BRICs 
e também do Governo Dilma criar o Programa Ciência Sem Fronteira, as IES 
brasileiras estão num intenso processo de mobilidade internacional, pois até 
2015 está previsto a concessão de 101 mil bolsas de estudos e um gasto 
estimado em R$ 3 bilhões de reais. (FONTE:  
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/o-programa) 
 
Finalmente, por parte da Diretoria de Internacionalização, devemos entender 
que os esforços recentes desta gestão apresentam um sentido integrado de 
missão, atuando, portanto, na construção da identidade internacional da 
instituição ESPM. Para tanto, devemos buscar o apoio institucional à 
internacionalização nos mais altos níveis hierárquicos da ESPM, contribuindo 
para a consolidação de novas práticas ligadas à “avançar na 
internacionalização”.  
 
Em nosso plano de trabalho, contemplamos forças coercivas que afetavam a 
organização como um todo, pois ordens escritas serão dadas pela direção da 
escola para especificar como se deve entender a internacionalização dentro 
da organização. Além disso, forças normativas e miméticas também afetarão 
a ESPM, uma vez que capacitação continuada – seminários, treinamentos – 
ocorrem para explicar a necessidade de adoção dessas novas práticas – 
algumas delas adaptadas de modelos de outras universidades. Dessa forma, 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/o-programa
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sob o guarda-chuva da internacionalização, visualizamos que a liderança 
institucional ESPM possui um papel fundamental para “avançar na 
internacionalização”. Sem esse apoio institucional, será difícil esperar 
resultados exitosos. No final, o processo de internacionalização origina-se, 
seguramente, de uma necessidade sentida de melhorar o desempenho 
institucional e a moral da ESPM. Mas sua principal contribuição, mais do que 
técnica, é a de aprimorar a construção desse novo organismo social 
integrado, ou seja, a internacionalização de uma instituição de ensino 
superior brasileira.  
  
  
  
6. AÇÕES DE CONTINUIDADE 

  

Especificar qual o planejamento de continuidade da Prática Eficaz. Quais são 
as perspectivas e metas futuras. 

  
Como mencionado anteriormente, a internacionalização é irreversível, e esse 
é o grande ganho. Em 2013 iremos prosseguir com a internacionalização por 
meio de (a) processos de certificação e (b) ampliação e melhor 
aproveitamento das parcerias, que são dois destaques dentre as ações 
prioritárias da VPA (Vice-presidência Acadêmica). O crescimento das ações 
de internacionalização na ESPM ainda comtempla que (c) no futuro os 3 
pontos focais (SP-pós, RJ, Porto Alegre) passem a ter estrutura robusta. O 
campus Rio de Janeiro projeta-se como sendo a porta de entrada da 
internacionalização na ESPM, e quiça a centralidade passe de São Paulo 
para o Rio.  
 
Ainda, contemplamos as seguintes ações de continuidade: 
(d) Criar uma oferta de disciplinas optativas para os alunos. Estudar a 
viabilidade de ser interdisciplinar, “inter-curricular” e ter opções na língua 
inglesa ou espanhola. Estruturar o processo de oferta, modus operandi e 
critério de seleção de alunos, caso necessário; 
(e) Trabalhar os cursos de graduação atuais buscando balanceá-los e 
posicioná-los, a fim de evitar dissonâncias e canibalizações, tendo como foco 
as opções de saídas profissionais; 
(f)Após definidas, criar formas didáticas de explicar os atributos e diferenciais 
dos cursos em todos os pontos de contato com o target (site, folhetos, 
relacionamento, etc); 
(g)Criar “pontes de formação” entre programas das unidades de Graduação, 
Pós-Graduação, Férias, CIC e MAS; 
(g)Aprofundar a exigência de experiências extracurriculares, balanceando as 



 
 

VICE-PRESIDÊNCIA ACADÊMICA 
DIRETORIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

17 
 

horas necessárias de ACOM por disciplina; 
(h)Avaliar a possibilidade de oferecer aos alunos orientação ou tutoramento, 
aumentando o valor do curso e expandindo o contato do corpo discente com 
os professores;   
(i)Estudar a oferta de dupla titulação entre os programas de graduação; 
 
Por fim, agradecemos aos organizadores do PNGE 2013 a oportunidade de 
apresentar nosso trabalho, certos da importância desta iniciativa para 
construção e melhoria da educação em nosso país.  
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