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PESQUISA DE PERCEPÇÃO SOBRE OS PCIs
Em nove anos de realização de Projetos Colaborativos Internacionais nas Fatecs, aproximadamente
5.000 pessoas participaram dessas atividades de Internacionalização em Casa. Somente em 2021,
foram 69 PCIs, com cerca de 1.800 participantes de 32 Fatecs: 725 alunos no primeiro semestre e
mais de 1.000 no segundo semestre.
Para 93% dos 593 estudantes que responderam à pesquisa de percepção sobre os PCIs realizados
nas Fatecs durante o segundo semestre de 2021, participar do projeto melhora o desempenho
acadêmico e as chances de sucesso no mercado de trabalho. Assim como na pesquisa
anterior, realizada no primeiro semestre de 2021, os maiores desafios para os alunos foram
administrar o tempo, interagir e comunicar-se com a equipe.
As pesquisas de percepção, realizadas desde 2020 para professores e estudantes envolvidos nos
PCIs das Fatecs, são aplicadas no fim de cada semestre letivo. Esse instrumento foi desenvolvido
pela equipe dos PCIs/Cesu para avaliação e melhoria contínua dos projetos. Resumos sobre os
principais resultados das pesquisas anteriores (segundo semestre de 2020 e primeiro semestre de
2021) estão publicados nas edições 5, 8 e 9 de VEm:
https://cesu.cps.sp.gov.br/vem-newsletter-bimestral-dos-projetos-colaborativos-internacionais-pci/

Pesquisa de percepção com alunos dos PCIs (dezembro 2021)
593 respondents – 85%
participando pela segunda vez

95% dos alunos
recomendariam aos
colegas participar de um PCI

70% realizaram PCIs em inglês

22% em espanhol
90% dos discentes avaliam
a interação com colegas
brasileiros como “ótima” ou “boa”
8% em português
70% dos alunos acham a
interação com colegas
estrangeiros “ótima” ou “boa”

Ferramentas digitais mais utilizadas
Whatsapp (424) – Lark (247) – Teams (202) - E-mail (171) – Zoom (163)

A AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES
No segundo semestre de 2021, 38 docentes responderam à pesquisa de percepção. Seis deles
participaram em dois ou mais PCIs e 15 realizaram o projeto pela primeira vez. Na pesquisa
anterior, relativa ao primeiro semestre de 2021, esse número era de apenas 8 em 30 professores.
Isso mostra que a divulgação dos PCIs e a capacitação dos docentes, desenvolvida pela equipe dos
PCIs/Cesu, vem diversificando o time de participantes envolvidos. Entre agosto e dezembro de

2021, 25 Fatecs e 23 instituições de Ensino superior internacionais participaram dos PCIs.
Todos os professores que responderam à pesquisa recomendariam um PCI para seus colegas de
Fatec e concordam que os PCIs possibilitam novas atividades acadêmicas. Como houve
professores envolvidos em mais de um projeto, ao todo o questionário retornou 45 respostas,
das quais 35 pretendem manter projeto e parceiro. Três pretendem continuar com o projeto,
mas trocar de parceiro; 2 desejam manter o parceiro, porém, trocar o projeto e 4 querem buscar
novo parceiro e projeto. No entender dos pesquisados, as palavras-chave para o sucesso de um
PCI são comprometimento, organização, motivação, engajamento, flexibilidade, foco e interação.

Pesquisa com professores dos PCIs (dezembro 2021)

30 respostas consideram que a interação professor-aluno melhorou
muito com os PCIs, 6 avaliam que melhorou um pouco

38 respostas avaliam a interação com o colega estrangeiro
“ótima” ou “boa”, apenas 3 consideram regular

Ferramentas digitais mais utilizadas
E-mail (44)

Whatsapp (43)
Zoom (37)
Google Drive (29)
Padlet (24)
Teams (24)

COLABORAÇÕES COM UNIVERSIDADE DE AVEIRO
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Esses intercâmbios virtuais,
também chamados de COIL
(Collaborative Online
International Learning) ou PCIs
(Projetos Colaborativos
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Técnicas de Expressão Oral e
Escrita (UA). Mais detalhes
sobre o PCI/COIL, que deve ser
continuado no segundo
semestre de 2022, estão
disponíveis em:
https://www.ua.pt/pt/noticias/
0/72337
LEGENDA: Trabalhos de alunos da Fatec Ipiranga e da
Universidade de Aveiro no Padlet

