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Resumo 
 

Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa realizada no 

período 2010-2011, com apoio CNPq, a qual teve por objetivo examinar os 

percursos entre Brasil/Moçambique, Brasil/Cabo Verde e Brasil/Guiné-Bissau, 

realizados por jovens no âmbito do Programa de Estudantes-Convênio de 

Graduação (PEC-G). Este programa prevê o apoio para a formação de 

estudantes africanos e latino-americanos em nível de graduação em 

universidades brasileiras, os quais depois de diplomados retornam a seus 

países de origem para auxiliar no seu desenvolvimento. Pela primeira vez na 

UFRGS se propôs uma análise sobre os impactos dessa formação, num 

projeto que consistiu em missões de trabalho a países de língua portuguesa na 

África, as quais incluíram atividades de intercâmbio com pesquisadores locais, 

realização de eventos conjuntos, observações, e realização de entrevistas com 

profissionais formados pelo PEC-G no Brasil. Nas entrevistas, buscou-se 

conhecer as mudanças individuais e sociais ocasionadas pela inserção do 

estudante nesse Programa, como era sua expectativa quanto ao lugar de 

destino, como foi o contato com a realidade encontrada, e os novos desafios 

que enfrentou no período de retorno ao país de origem. Compartilhar 

resultados desse trabalho e refletir sobre o desenvolvimento de pesquisas 

pelos técnicos na universidade são os objetivos desse relato para o Salão de 

Ensino 2012.    

                                                
1 Essa é uma parte do título de um Projeto de Pesquisa sob minha coordenação, que obteve 
apoio financeiro através de concurso a Edital do CNPq (037-2010, Chamada 1: Apoio 
Financeiro a Visitas Exploratórias), e contou com a participação de uma equipe da UFRGS: 
Andrea Benites, Denise Jardim e  Cristian Salaini, além de uma equipe dos países africanos 
estudados: Adilson da Penha Lopes em Cabo Verde, Dulce Mungoi em Moçambique e José 
Fernandes em Guiné-Bissau. 
 


