
  

 
 
 

Conferência FAUBAI 2018 
reúne mais de 770 participantes para discutir internacionalização da educação superior  

Encontro internacional realizado no Rio de Janeiro promove workshops, palestras e 
apresentações sobre internacionalização da educação superior no Brasil e no mundo.  

A cidade do Rio de Janeiro sediou, entre os dias 14 e 18 de abril, a FAUBAI 2018, 30ª edição da 
Conferência Anual da FAUBAI - Associação Brasileira de Educação Internacional, que reuniu 
representantes ligados à internacionalização da educação superior do Brasil e do mundo. 

 
A edição deste ano contou com mais de 770 participantes – quase metade estrangeiros de 29 
países, representando todos os continentes1 -, entre Gestores de Relações Internacionais, Pró-
Reitores e Reitores de IES, representantes de organizações internacionais e diplomatas, além de 
especialistas de internacionalização da educação superior, docentes, pesquisadores e membros 
de organizações governamentais e empresas do Brasil e do exterior. 
 
Em torno da temática geral “Internacionalização e Pesquisa: Desafios e Estratégias”, os 
participantes puderam discutir os desafios e estratégias para implantar políticas abrangentes de 
internacionalização e a atratividade da pesquisa brasileira e do Brasil como destino para 
estudantes e pesquisadores internacionais. 

Os treze workshops realizados antes da conferência ofereceram oportunidade para capacitação 
em temas relacionados à Gestão de um Escritório de Relações Internacionais, Estratégias de 
Internacionalização da Educação Superior, Políticas para Recepção de Refugiados em 
Instituições de Ensino Superior, Uso do inglês como Língua de Instrução, Inclusão e Mobilidade 
Internacional de Estudantes e Professores com Necessidades Especiais, Universidades Latino-
Americanas e Rankings,  dentre outros. 

Na sessão de abertura da FAUBAI 2018, Angelica Dass, artista brasileira radicada na Espanha, 
apresentou seu premiado Projeto Humanae, que fotografa pessoas em diversas parte do 
mundo e cataloga os diversos tons de pele, afirmando a riqueza da diversidade e buscando 
derrubar paradigmas pré-estabelecidos no inconsciente coletivo. A sessão contou com a 
apresentação do Coral Altivoz da UERJ e com participação do Presidente da FAUBAI, do Reitor 
da UERJ e do Embaixador dos Estados Unidos no Brasil. 

                                                        
1     Países representados: África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Colômbia, Eritreia, 

Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Gana, Haiti, Holanda, Hungria, Índia, Irlanda, Itália, Nigéria, Noruega,  
Nova Zelândia, Peru, Portugal, Reino Unido, Suécia, Ucrânia e Uruguai. 

  



  

 
 
 
Como o mais importante evento sobre internacionalização da educação superior do Brasil e um 
dos maiores da América Latina, a FAUBAI 2018 abordou temas como Impactos da Cooperação 
Internacional da Pesquisa, Internacionalização: Porque e como? e Rankings: Para que servem?, 
nas conferências plenárias.  

A FAUBAI 2018 acolheu especialistas com grande reconhecimento mundial na área de 
internacionalização da educação superior, como, dentre outros, John Hudzik, ex-Vice-Reitor de 
Global Engagement and Strategic Projects da Michigan State University e autor do livro 
Comprehensive Internacionalization: Institutional pathways to success, e Hans de Wit, Diretor 
do Center for International Higher Education do Boston College e um dos maiores especialistas 
mundiais de internacionalização da educação superior. 

Em 48 sessões paralelas, a FAUBAI 2018 contou com a apresentação de 126 trabalhos 
científicos e de experiências e boas práticas, relacionadas ao tema do evento e à 
internacionalização da educação superior em geral.  

Durante a FAUBAI 2018, foi realizado um Presidents’ Day, encontro exclusivo de Reitores, em 
torno do tema “Compromisso Global: Relevância e impacto”, que contou com a participação de 
mais de 50 reitores no Brasil e do exterior.  

Como evento paralelo, a FAUBAI 2018 acolheu Reunião Oficial da NIEA - Rede Internacional de 
Educação Internacional, que reúne representantes das mais importantes associações de 
educação internacional do mundo, que atuam em prol de uma internacionalização mais 
inclusiva, horizontal e diversificada. 

A plenária final Global Dialogue reuniu, ao lado do Presidente da FAUBAI, representantes de 
importantes associações de educação internacional - Associação de Educadores Internacionais 
(NAFSA), Associação Europeia de Educação Internacional (EAIE), Associação de Educação 
Internacional da África do Sul (IEASA), Consórcio de Colaboração de Educação Superior Norte-
Americana (CONAHEC), Organização Universitária Interamericana (OUI), Rede de Cooperação 
Internacional das Universidades Nacionais Argentinas (RedCIUN-CIN) e da agência francesa 
Campus France. Juntos, destacaram o papel das associações na capacitação dos seus filiados e 
na sensibilização dos governos, em um mundo que passa por tão rápidas e profundas 
transformações e que ainda permanece fortemente desigual, e reconheceram a existência de 
diferentes formas de entender e realizar a internacionalização da educação superior, que deve 
estar sempre a serviço da melhoria da condição de vida das pessoas.  

Em um contexto especialmente favorável para a internacionalização da Educação Superior, 
pelas crescentes mobilidades internacionais e cooperações em diversas áreas de pesquisa,  a 
FAUBAI 2018 foi um momento privilegiado para o desenvolvimento de parcerias estratégicas e 
de discussão sobre a agenda mundial de internacionalização da Educação Superior com alguns 
dos principais players e protagonistas da Educação Internacional do mundo.  



  

 
 
 
Durante os cinco dias do evento, os participantes puderam desenvolver parcerias, promover 
seus programas, serviços e expertises em educação internacional, obter visibilidade junto aos 
principais atores da Educação Superior no Brasil e do exterior, além de aprofundar seus 
conhecimentos sobre os atuais desafios da educação internacional. 

A próxima edição da FAUBAI 2019 acontecerá em Belém, no Pará, de 13 a 17 de abril de 2019.  

 

  

Patrocinadores  

A FAUBAI 2018 contou com o apoio de importantes entidades patrocinadoras envolvidas com a 
temática da internacionalização da educação superior, como ETS - Educational Testing Service, 
FFP EDU Media, Agência Campus France, Embaixada dos Estados Unidos, Education in Ireland, 
British Council, New Zealand Education, Embaixada da França, BMI, DAAD - Serviço Alemão de 
Intercâmbio Acadêmico, Embaixada e Consulado da Austrália, QS Intelligence Unit, SEPIE – 
Serviço Espanhol para Internacionalização da Educação, Portugal Polytechnics, Consulado Geral 
do Canadá em São Paulo, AUF - Agence Universitaire de la Francophonie, Victoria University 
(Nova Zelândia), Kent State University (EUA) e Pontifícia Universidade Católica do Paraná, além 
da CAPES e do Ministério de Educação. 

 

Sobre a FAUBAI 

Criada em 1988, a Associação Brasileira de Educação Internacional - FAUBAI é uma associação 
sem fins lucrativos, com mais de 250 associados, dentre as mais importantes Instituições de 
Ensino Superior públicas e privadas, que promove a internacionalização da Educação Superior 
brasileira, a capacitação profissional de seus associados e a divulgação do sistema de educação 
superior do país no exterior e junto a organizações e agências internacionais. 

 

 

 

 

Associação Brasileira de Educação Internacional 

http://www.faubai.org.br 

 

http://www.faubai.org.br/conf/2016/


  

 
 
 

 

 

 



  

 
 
 

 

 

 



  

 
 
 

 

 

 

 



  

 
 
 

 

 

 



  

 
 
 

 

 

 

Conferência FAUBAI 2018 – Rio de Janeiro, 14 a 18 de abril 

 ➔ 771 participantes 

➔ 341 estrangeiros 

➔   30 países representados 

➔   48 sessões paralelas 

➔ 126 trabalhos apresentados 

 

 

 

 

 

CONFERÊNCIA FAUBAI 2019  
Belém, 13 a 17 de abril de 2019  
 
 

 



  

 
 
 

 



  

 
 
 

 


