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DECLARAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA INTERNACIONALIZAÇÃO  
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR E DA PESQUISA 

Preâmbulo 
 
O principal objetivo da Rede de Associações de Educação Internacional, (Network of International 
Education Associations - NIEA), uma associação não-governamental sem fins lucrativos, é 
“promover a internacionalização da educação superior para melhorar a qualidade da educação 
superior e da pesquisa”. A Rede fomenta a aprendizagem global em instituições de ensino superior,  
por meio da troca de informações e diálogos, da defesa da internacionalização da educação, do 
desenvolvimento professional e de novas abordagens para educação internacional.1   
 
A pandemia do coronavírus teve um enorme impacto na Educação Superior, particularmente na 
Internacionalização da Educação Superior, com o cancelamento de conferências agendadas, 
encontros e atividades. Durante esse período, as associações tiveram que se adaptar rapidamente, 
aumentando os eventos e atividades online. 
 
Nós, membros da NIEA, reconhecemos que algumas medidas implementadas por governos 
nacionais e Instituições de Ensino Superior, impondo limites à internacionalização da educação 
superior, foram absolutamente necessárias e adequadamente implementadas, como resposta à 
pandemia. Ao mesmo tempo, acreditamos que as soluções para os desafios trazidos pela pandemia 
da COVID-19 requerem colaboração internacional e que medidas restritivas devem ter prazos 
definidos. Reafirmamos a importância da internacionalização da educação superior para um futuro 
mais sustentável e melhor para todos, reconhecendo a colaboração internacional como essencial 
para encontrar soluções aos problemas globais, que se manifestam diferentemente em nossos 
contextos locais. Para tanto, fazemos um apelo para: 

 
A.  Governos nacionais:  
 
● Garantir que as instituições de ensino superior sejam consideradas como protagonistas  

centrais para se atingir o desenvolvimento sustentável: adotar uma abordagem holística 
para a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU e reconhecer a importância da internacionalização da educação superior 
para a concretização desses objetivos; 

 
● Apoiar a internacionalização da educação superior e da pesquisa: garantir que as 

instituições de ensino superior e de pesquisa sejam adequadamente financiadas e que marcos 
regulatórios favoreçam a cooperação internacional e evitem obstáculos ao progresso, garantindo 
simultaneamente qualidade; 

 

																																																													
1 A lista completa de membros da NIEA encontra-se no Anexo 1 

Na qualidade de membro da Network of International Education Associations - Rede de 
Associações de Educação Internacional (NIEA), a FAUBAI divulga esta declaração, que 
traduz o compromisso de todos os membros da rede.	
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● Aumentar globalmente o acesso a oportunidades de internacionalização da educação 
superior: adotar uma abordagem holística que inclua todos os níveis e áreas de estudo e um 
esforço coordenado por governos nacionais; 

 
● Garantir equidade: adotar estratégias nacionais inclusivas para a internacionalização da 

educação superior, eliminando discriminação a estudantes, professores, pesquisadores, 
baseada em sua nacionalidade, raça, etnia, situação socioeconômica, gênero, orientação sexual, 
crença política ou religiosa ou qualquer outro aspecto de sua identidade. Além disso, garantir 
que não haja discriminação entre os diferentes tipos de instituições de ensino superior; 

 
● Ter maior abertura para promover inovação na cooperação em pesquisa e 

internacionalização da educação superior, especialmente no imediato período pós-pandemia 
do coronavírus, visando mitigar os efeitos da crise em estudantes e instituições de ensino 
superior.  

 

B.  Instituições de Ensino Superior: 
 
● Promover e participar de colaboração transetorial: aumentar as parcerias entre diferentes 

tipos de instituições de ensino superior e outros atores da educação superior, aproveitando 
novas formas de cooperação, como programas de aprendizagem colaborativa online (COIL). As 
parcerias devem promover e facilitar a busca por soluções globais, promover e oferecer 
capacitação em competências de cidadania global e envolver as comunidades locais e globais; 

 
● Aumentar o desenvolvimento e a disseminação do conhecimento: ampliar a colaboração 

internacional e a abertura para o desenvolvimento e disseminação de novos conhecimentos que 
sirvam a toda a humanidade, especialmente às pessoas e comunidades mais pobres do mundo; 

 
● Aumentar a diversidade e eliminar a discriminação: garantir que nossa abordagem de 

desenvolvimento de (novos) conhecimentos considere a diversidade de novas e multifacetadas 
perspectivas e vozes sobre problemas e soluções, em nossos respectivos contextos. Atuar 
ativamente para identificar, superar e desmontar sistemas tácitos de opressão dentro das 
instituições. Ao eliminar discriminações, garantir que as oportunidades e os benefícios oferecidos 
pela educação internacional sejam mais equitativamente partilhados; 

 
● Desenvolver programas cocurriculares e implementar Internacionalização em Casa: 

Promover a formação de egressos responsáveis, conscientes e solidários, aumentando a oferta 
de programas de competência intercultural, cidadania global e antirracismo; 

 
● Estabelecer compromisso institucional com a sociedade: aumentar o compromisso 

institucional  com uma internacionalização da educação superior mais propositiva; um processo 
que reforce a qualidade de todas as dimensões da educação superior em cada instituição, cada 
sociedade, e que, em última instância, contribua para a criação de um mundo melhor para todos. 
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Lista de membros da NIEA 

 
● Associação Brasileira para Educação Internacional / Brazilian Association for International Education (FAUBAI)  
					http://faubai.org.br/ 
 
● Asociación Mexicana para la Educación Internacional / Mexican Association for International Education (AMPEI)	

https://www.ampei.org.mx/ 
 
● Association of International Education Administrators / Associação de Administradores de Educação Internacional (AIEA) 
					https://www.aieaworld.org/ 
 
● Asia Pacific Association for International Education / Associación da Ásia e do Pacífico para Educação Internacional (APAIE) 
						https://www.apaie2019.org/about/apaie 

 
● Canadian Bureau for International Education / Escritório Canadense para Educação Internacional (CBIE) 
						https://cbie.ca/ 
 
● Consortium for North American Higher Education Collaboration  
    Consórcio para Colaboração de Educação Superior da América do Norte (CONAHEC) 
					https://conahec.org/ 
 
● International Education Association of Australia / Associação de Educação Internacional de Austrália (IEAA) 
						https://www.ieaa.org.au/ 
 
● International Education Association of South Africa / Associação de Educação Internacional da África do Sul (IEASA) 
						https://www.ieasa.studysa.org/ 
 
● Institute of International Education / Instituto de Educação Internacional (IIE) 
						https://www.iie.org/ 
 
● Japan Network for International Education / Rede Japonesa para Educação Internacional (JAFSA) 
						https://www.jafsa.org/ 
 
● Korean Association of Foreign Student Administrators  

Assciação Coreana de Administradores de Estudantes Estrangeiros (KAFSA) 
					http://www.kafsa.kr/ 
 
● Association of International Educators / Assciações de Educadores Internacionais (NAFSA) 
					https://www.nafsa.org/ 
 
● Red de Cooperación Internacional de las Universidades Nacionales (RedCIUN) del Consejo Interuniversitario 

Nacional (CIN) 
Rede de Cooperação Internacional das Universidades Nacionais da República Argentina (RedCIUN) do Conselho 
Interuniverstário Nacional (CIN) 

					https://www.cin.edu.ar/ 
 
● European Association for International Education / Associação Europeia para Educação Internacional (EAIE) 

https://www.eaie.org/ 
 
● Inter-american Organization for Higher Education / Organização Universitária Interamericana (OUI-IOHE) 

https://oui-iohe.org/en/ 
 

 Coordenador da NIEA 

● International Association of Universities / Associação Internacional de Universidades (IAU)  
https://iau-aiu.net/ 

 


