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O processo de internacionalização do Ensino Superior tem se apresentado como estratégico na
busca pela excelência acadêmica e tem impulsionado as instituições à aquisição de uma nova
cultura organizacional. A inserção internacional da universidade brasileira, principalmente a
baiana extrapola a pauta de compromissos num esforço para superar os desafios que lhes são
impostos, tendo esta que implementar políticas públicas de educação e de desenvolvimento
humano, científico e tecnológico, através da oferta e do compromisso com o ensino, a
pesquisa e a extensão, a inovação tecnológica e a interação social, com abrangência nacional e
internacional. No âmbito das relações internacionais, é fundamental o estabelecimento de uma
cultura para institucionalizar essas interlocuções, efetivando politicas para esses fins. A
institucionalização da Política de Internacionalização da UNEB constitui um estudo
oriundo a partir da criação e gestão da Secretaria Especial de Relações Internacionais SERINT, tendo como objetivos analisar o processo de internacionalização da UNEB,
apresentar os impactos de uma política de internacionalização no contexto da multicampia e a
gestão destas relações, visando responder as questões que nortearam a pesquisa: A Política de
internacionalização da UNEB está consubstanciada? Como ocorre o processo e a gestão da
internacionalização numa universidade multicampi? A partir da abordagem sociológica e da
pesquisa qualitativa, exploratória, utilizamos como metodologia, a análise que considera
como ponto de partida os comunicados, os contextos e a prática. Está estruturada em três
eixos: o contexto, no qual o processo de internacionalização da Educação Superior se insere, a
descrição deste processo na UNEB com os devidos embasamentos teóricos e documentais.
Aqui, a internacionalização vem se constituindo para além de uma estratégia, como um
exercício de práticas emancipadoras.
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