CAPÍTULO 10
RELAÇÕES EXTERNAS
10.1 RELAÇÕES E PARCERIAS COM A COMUNIDADE, INSTITUIÇÕES E
EMPRESAS
Para o cumprimento da missão institucional, o IFSC empreende esforços para
fortalecer e ampliar suas relações com a comunidade por meio da articulação e
formalização de parcerias com instituições governamentais, não governamentais e
empresas.
Em seu planejamento estratégico, o IFSC estabeleceu o objetivo estratégico P7:
“ampliar e qualificar a intervenção na sociedade civil organizada”, compreendendo que a
instituição deve participar ativamente das esferas pública, privada e do terceiro setor,
atuando como agente de divulgação e de reconhecimento da EPCT.
Um dos indicadores de acompanhamento do alcance desse objetivo estratégico é o
número de parcerias estabelecidas. A formalização das parcerias é um importante
instrumento para aqueles que dedicam suas atividades a ações que garantem a
articulação entre Ensino, Pesquisa e Extensão e que, dessa forma, contribuem para a
consecução dos objetivos do IFSC conforme a Lei nº 11.892/2008 em seu artigo 7º.
As parcerias desenvolvidas possuem diversas finalidades. Uma delas é o
fortalecimento das atividades de inovação, alinhando as ações institucionais com as
diretrizes nacionais, que, por meio de editais, vêm financiando projetos de pesquisa e
extensão tecnológica que visam a alavancar a interação entre setor público e privado,
assim como desenvolver mecanismos legais para impulsionar a transferência de
tecnologia. Além desta, possui a finalidade de promover a cooperação mútua da
instituição com a sociedade para o desenvolvimento de projetos de extensão que causem
impacto direto na comunidade local e regional dos Câmpus onde o IFSC está inserido.
A aproximação do IFSC com os diversos atores da sociedade qualifica o ensino e
impulsiona as atividades de pesquisa e de extensão, ampliando a captação de recursos
financeiros e permitindo que o IFSC atenda às demandas da sociedade.
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Programas especiais como, por exemplo, Proeja, Certific, Pronatec e Mulheres Sim
(oferta para mulheres e meninas em vulnerabilidade social e oferta para mulheres
imigrantes e refugiadas) também necessitam da articulação entre o IFSC e a sociedade a
fim de garantir as ações entre os diversos setores da sociedade que atuam de forma
transversal com as demais políticas públicas e sociais, buscando potencializar e fortalecer
as ações de educação, assistência social, saúde, organizações populares, movimentos
sociais, entre outros.
A formalização de parceiras com as diversas instituições garante segurança nas
ações planejadas, contribui para aumentar o leque de atividades, podendo ser de forma
periódica ou pontual, e para incluir novos atores sociais no processo de ensino.
Termos de Cooperação Técnica e Contratos de Prestação de Serviço são
exemplos de instrumentos utilizados para viabilizar a execução de projetos ou atividades
de duração certa. Os Acordos de Cooperação Técnico-científica, por sua vez, destinam-se
a formalizar intenções de se desenvolver futuramente projetos e ações em conjunto.
Na necessária articulação com os diversos setores da sociedade, o IFSC intervém
por meio de ações de ensino, pesquisa e extensão, construindo processos que
contribuem para o desenvolvimento local e regional, assumindo que a educação
profissional e tecnológica atua atendendo o seu compromisso com o todo social.
Portanto, as relações sociais construídas com diferentes interesses e expectativas
fazem com que o IFSC seja um agente estratégico na estruturação de diretrizes regionais
e de formação com base nas demandas reais, contribuindo para o desenvolvimento com
base nos aspectos sociais, culturais e econômicos de uma região.

10.2 RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Segundo o Ministério das Relações Exteriores, “internacionalização é o processo
de inclusão das dimensões do global, do internacional e do intercultural nos currículos, no
processo ensino/aprendizagem, na pesquisa, na extensão e na cultura organizacional da
universidade com o objetivo de proporcionar a sua comunidade uma diversidade de
conceitos, ideologias e princípios gerenciais contemporâneos sem, contudo, perder de
vista suas origens e suas motivações próprias.”
A internacionalização se refere a um processo de mudanças organizacionais, de
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inovação curricular, de desenvolvimento profissional do corpo acadêmico e da equipe
administrativa, de desenvolvimento da mobilidade acadêmica com a finalidade de buscar
a excelência na docência, na pesquisa e em outras atividades (RUDZKI, 1998) 1.
O IFSC pretende, nos próximos cinco anos, fortalecer sua internacionalização com
redes acadêmicas, ampliando as oportunidades de mobilidade de estudantes e
servidores, realizando divulgação, produção científica e tecnológica. Esse é um dos
objetivos estratégicos da instituição para os próximos cinco anos.
A internacionalização no IFSC tem como objetivo o desenvolvimento e a
implementação de políticas e programas para integrar as dimensões internacional e
intercultural. Por meio da internacionalização, tende-se a formalizar os benefícios da
cooperação internacional, que visam a atender a toda a comunidade do IFSC.
O processo de internacionalização implica uma série de ações, incluindo, mas não
se limitando, aos seguintes itens:
•

mobilidade de estudantes e servidores;

•

internacionalização do curriculum;

•

oferta educativa internacional;

•

duplas titulações;

•

acordos interinstitucionais;

•

pesquisa e pós-graduação conjuntas;

•

ensino-aprendizagem de idiomas e culturas estrangeiras;

•

programas de cooperação para o desenvolvimento de pesquisa, extensão e de
interesses comuns entre o IFSC e as instituições parceiras.
A fim de promover tais ações, o IFSC trabalha para propor diretrizes com vistas em

uma política institucional na área de cooperação internacional, ensino de idiomas e
mobilidade, divulgando suas atividades em outros países, no interesse do ensino, da
pesquisa e da extensão.
A instituição conta com uma Coordenação de Assuntos Internacionais, que a
assessora e a representa em questões referentes a assuntos internacionais. A
1

RUDZKI, R. E. The strategic management of internationalization: towards a model of theory and
practice.

Thesis submited for the Degree of Doctor of Philosophy at the School of Education. University of Newcastle
upon Tyne, United Kingdom, 1998.
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Coordenadoria também dá apoio, propõe e realiza eventos internacionais em conjunto
com os câmpus, assim como recebe e apoia as demandas externas de propostas de
cooperação internacional em suas diversas modalidades, emitindo, quando necessário,
pareceres nos processos de acordos e convênios internacionais.
Assim sendo, o IFSC gerencia as informações referentes a programas de
cooperação internacional existentes, como é o caso do Programa Ciências sem Fronteiras
do Governo Federal e o Programa de Cooperação Internacional para Intercâmbio de
Estudantes do IFSC – Propicie. A instituição também apoia o intercâmbio internacional de
estudantes, coordenando os processos de homologação e demais procedimentos
necessários a sua viabilização.
Os programas de mobilidade visam ao intercâmbio de servidores e discentes, não
somente nas áreas técnicas e de pesquisa, mas também na capacitação, certificação e
proficiência em idiomas. Inúmeras ações têm sido realizadas, como a criação de cursos
de línguas, a participação em editais nacionais, a aplicação de testes de proficiência em
idiomas e a promoção de encontros para o debate de políticas nessa área.
O IFSC dá assistência a participantes estrangeiros que se encontram em atividade
na instituição, promovendo sua inserção junto aos câmpus. Em linhas gerais, o IFSC
divulga e promove a conscientização da importância das atividades de cooperação
internacional, enfatizando a relevância de uma experiência internacional para alunos,
professores e técnicos administrativos, sempre buscando intercâmbio com instituições e
agências de cooperação técnica, tecnológica, científica e cultural no exterior.
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