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RESUMO

O objetivo desta monografia é analisar os principais programas de intercâmbio da
Universidade de Brasília, os vinculados à Assessoria de Assuntos Internacionais (INT)
e o Ciência sem Fronteiras (CsF). Primeiro foi verificado o perfil socioeconômico dos
estudantes. Os dados mostraram que os alunos que participaram de intercâmbio possuíam
status socioeconômico maior do que os não participantes. No entanto, não havia diferença
significativa em termos de renda entre os alunos do INT e do CsF, indicando que a
disponibilização de bolsas pelo CsF não gerou acesso a estudantes menos favorecidos
economicamente. Em um segundo momento foi verificado se a mobilidade internacional
do estudante gerou efeitos sobre o rendimento acadêmico e a probabilidade de se formar.
Foi encontrado uma relação positiva entre a mobilidade e o rendimento acadêmico, usando
os métodos de regressão linear e de pareamento. O efeito sobre a probabilidade de formar é
ambíguo, dependendo do grupo de controle utilizado. Neste caso foram usados o modelo
de probabilidade linear, o probit e o pareamento. Para as análises foram utilizados os
dados do sistema de graduação, do INT, do CsF, do Vestibular e do PAS.

Palavras-chave: Programas de intercâmbio. Perfil socioeconômico. Pareamento.
Desempenho acadêmico.



ABSTRACT

The objective of this monograph is to analyze the main exchange programs of
the University of Brasília, linked to Office of International Affairs (INT) and the Science
without Borders (SwB). First, the socioeconomic profile of the students was verified.
The data showed that the students who participated in exchange program have a higher
socioeconomic status than nonparticipants. However, there was no significant difference
in income between students of INT and SwB, indicating that the scholarships available in
SwB did not generate access to economically disadvantaged students. In a second moment,
it was verified if the international mobility of student had effects in academic performance
and in probability of get the degree. A positive relationship between the mobility and the
academic performance was found, using the linear regression and matching methods. The
effect on the probability of get the degree is ambiguous, depending of the control group
used. It was used the linear probability model, probit and matching methods. For the
analyzes were used the data base of the graduation system, INT, SwB, Vestibular and
PAS.

Key-words: Exchange programs. Socioeconomic profile. Matching. Academic
outcomes.
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1 INTRODUÇÃO

O crescente processo de mobilidade internacional de estudantes é uma realidade ao
redor do mundo. Dados da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) revelam o contínuo aumento do fluxo de alunos estudando em instituições es-
trangeira – de 1.3 milhões de alunos em 1990 para mais de 4.2 milhões em 2011. (OCDE,
2013).

A Universidade de Brasília (UnB) se inseriu nesse contexto de mobilidade inter-
nacional discente através de dois principais meios: os programas vinculados à Assessoria
de Assuntos Internacionais (INT) e o programa Ciência sem Fronteiras (CsF). O obje-
tivo desta monografia é analisar esses programas à luz das bases de dados do sistema de
graduação (SIGRA), do INT, do CsF, do Vestibular e do Programa de Avaliação Seriada
(PAS).

A primeira hipótese a ser testada neste trabalho é se a disponibilização de bolsas
gera uma participação de estudantes de menor condição socioeconômica, em termos de
renda. Para tanto serão comparados os perfis socioeconômicos dos alunos que participa-
ram dos programas vinculados ao INT, os quais não tem bolsas em sua maioria, com os
perfis dos alunos do CsF, todos bolsistas.

O perfil socioeconômico dos intercambistas também foi estudado por Souto Otero
(2008), analisando o programa Erasmus1 . Esse autor encontrou que os estudantes que
fizeram intercâmbio tinham um status socioeconômico maior do que os que não fizeram e
com o passar do tempo esse cenário não mudou muito. Esta monografia busca, além de
levantar o perfil socioeconômico dos estudantes, verificar se a disponibilização de bolsas
gerou uma mudança nesse perfil.

A segunda hipótese a ser testada é referente à relação positiva entre a participação
em programas de intercâmbio e um maior desempenho acadêmico, medido pelo o índice de
rendimento acadêmico e pela probabilidade de se formar. A lógica por trás dessa hipótese
é que ao ter contato com pessoas qualificadas, ao usar laboratórios de melhor estrutura e
ao ampliar a visão da área de estudo, os alunos retornaram mais motivados e interessados
pelo seu curso, tendo isso um reflexo positivo no desempenho acadêmico.

Estudo semelhante foi elaborado pela Indiana University Bloomington em 2009, o
qual encontrou uma correlação positiva entre a participação em programas de mobilidade
e o rendimento dos alunos, medido pelo grade point average (GPA). Entretanto, esse
trabalho não abordou a questão da probabilidade de formatura. (Indiana University
Bloomington, 2009).

1O Erasmus é um programa de mobilidade estudantil entre os Estados-membros e Estados-associados
da União Europeia lançado em 1987. O programa oferece a oportunidade de estudantes europeus estu-
darem em outras universidades do continente por até 12 meses a um custo relativamente baixo.
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O impacto do programa Ciência sem Fronteiras na capacidade cognitiva dos es-
tudantes foi objeto do artigo de Conceição et al. (2016). Os autores encontraram que
a participação no programa tem impacto positivo e significante na nota dos alunos que
prestaram o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) em 2013.

Esta monografia é estruturada como segue. A seção 2 trata da revisão de literatura
dos fundamentos da teoria do capital humano e a relação entre essa teoria e a mobilidade
internacional estudantil. A seção 3 explica o funcionamento dos programas de intercâmbio
do INT e do CsF, apresenta os dados da UnB e compara os perfis dos estudantes. A seção
4 trata da análise da relação intercâmbio e desempenho acadêmico. Por fim, na seção 5
constam as conclusões.
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2 TEORIA DO CAPITAL HUMANO

Para entender melhor o fenômeno de mobilidade internacional dos estudantes é
necessário, antes, revisar a literatura sobre teoria do capital humano. Essa teoria busca
entender os incentivos e efeitos da busca de qualificação por parte das pessoas e os impactos
disso para as nações. Será feito, então, um levantamento histórico do desenvolvimento
da teoria do capital humano e depois a relação dela com a mobilidade internacional dos
estudantes.

2.1 Fundamentos da Teoria do Capital Humano

Autores clássicos como Adam Smith, Karl Marx e Alfred Marshall dedicaram parte
de suas obras para tratar das qualificações das pessoas e dos impactos disso no sistema
produtivo. No entanto, essas primeiras análises eram difusas e relegadas a um segundo
plano. O Capital Humano ganhou maior relevância teórica, de fato, no final da década
de 1950 com os trabalhos de Jacob Mincer e Gary Becker. (SOARES, 2011).

Mincer (1958) foi um dos primeiros teóricos a tratar do tema capital humano em
si. Este autor buscou entender as razões da diferença entre as rendas das pessoas através
da teoria da escolha racional, negando, assim, a ênfase anteriormente dada à habilidade
inata. No modelo proposto pelo autor, os salários dependem do nível de qualificação dos
indivíduos, devido à educação formal e à experiência (equação de Mincer). A decisão de se
qualificar é baseada no valor esperado da renda futura. Assim, a diferença de capacitação
entre as pessoas depende da taxa de desconto intertemporal de cada um – a impaciência
nas palavras de Soares (2011).

Em sua análise, Becker (1962) separa o investimento em capital humano em treina-
mentos no emprego e em escolas, além da saúde das pessoas. Segundo o autor, “[...] muitos
trabalhadores aumentam sua produtividade aprendendo novas habilidades e aprimorando
as antigas durante o trabalho”2 (BECKER, 1962, p. 11). Todavia, esses aprendizados
têm um custo associado, pois se não houvesse, existiria uma tendência de capacitação in-
finita no trabalho. Quem arcará com os custos do aprendizado dependerá da natureza do
treinamento. Um treinamento de uso geral, o qual as habilidades poderão ser utilizadas
em qualquer outra firma, deverá ser pago pelo trabalhador. Isso porque a empresa não
teria incentivo a custear tal tipo de treinamento, visto que não poderia colher os resulta-
dos, dado que o funcionário, após o treinamento, poderia trocar de empresa para receber
um salário melhor. Já se o treinamento for relacionado a um conhecimento específico da
firma, os custos podem ser compartilhados entre a empresa e o funcionário. Este não te-

2Tradução própria. Original: “Many workers increase their productivity by learning new skills and
perfecting old ones while on the job.”
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ria incentivos para deixar a empresa após o treinamento, pois sua produtividade naquela
firma específica, e assim seu salário, seria maior do que em qualquer outra.

Becker não se limita ao acumulo de capital humano apenas em treinamentos vin-
culados ao trabalho, ele também reconhece as escolas como instituições especializadas
em treinar as pessoas. Para o autor, conhecimentos novos e com alto valor econômico
normalmente são aprendidos diretos no trabalho, mas com o passar do tempo esses co-
nhecimentos são incorporados às instituições de ensino. Outra consideração feita por
Becker em relação às escolas diz respeito aos custos. Estes tendem a ser vistos como
apenas as despesas diretas, como mensalidades e material didático, e normalmente são
esquecidos os custos indiretos, como o custo de oportunidade de estar na escola ao invés
de trabalhar. (BECKER, 1962).

Em relação à escolha de se capacitar, Becker segue a linha teórica de Mincer, ba-
seando a análise na teoria da escolha racional. Fazendo a equalização do valor presente
do fluxo de renda futura de uma pessoa qualificada, a escolha pela capacitação repousa
sobre as preferências intertemporais das pessoas. Quanto menos impaciente, maior seria
a capacitação. No entanto, Becker faz algumas ressalvas, pois acreditava em algumas
falhas de mercado distorcendo essas escolhas individuais. Primeiro ele concebia a restri-
ção de crédito como um empecilho às pessoas de menor condição financeira. Segundo,
Becker alegava a existência de informações incompletas em relação ao risco e retorno do
investimento em educação. (BECKER, 1962).

Embora houvesse um relativo consenso sobre as ideias e modelos propostos por
Mincer e Becker, houve também várias críticas em relação a essa teoria do capital hu-
mano, conforme expôs Soares (2011) em sua tese. A primeira crítica diz respeito da
interpretação causal da equação de Mincer, a qual relaciona escolaridade e experiência
com salários. Os críticos alegavam que escolaridade apenas revelava diferenças preexis-
tentes (como habilidade inata, condição socioeconômica etc.), não sendo a causa, assim,
da diferença salarial. Outro grupo de críticos, vinculados à teoria marxista, viam a escola
como uma instituição disciplinadora dos alunos, adaptando-os ao sistema produtivo que
exigia obediência por parte dos funcionários. Com o passar do tempo, os economistas
marxistas passaram a enfatizar a aquisição de habilidades não cognitivas como principal
conteúdo econômico da educação. Uma terceira linha crítica à teoria capital humano aos
moldes de Mincer e Becker foi a formulada por Spencer e Arrow, segundo Soares (2011).
Estes autores sugeriram que a educação poderia ser um mero sinalizador de mercado,
que separava os indivíduos menos produtivos dos mais produtivos através do esforço para
obter o diploma.

Para lidar com a crítica da causalidade entre educação e rendimentos, Soares fez
um levantamento de vários trabalhos que, através de diversos métodos econométricos,
comprovam tal relação causal. Estudos utilizaram a data de nascimento das pessoas, o
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início do período letivo e a obrigatoriedade de ir à escola até os 17 anos como instrumentos
para verificar o impacto causal da educação nos rendimentos. Cada ano a mais na escola
gerou um acréscimo de 10% no salário (ANGRIST e KREUGER, 1991 em SOARES, 2011;
PONS e GONZALO, 2001 em SOARES, 2011).

Visando contrapor as outras duas críticas, a marxista e a de Spencer e Arrow,
Soares se dedicou ao papel das habilidades cognitivas aprendidas na escola – como ler,
escrever e resolver problemas matemáticos. A maioria dos trabalhos nesse nicho específico
se encontram em países desenvolvidos, que dispõe de uma base de dados única com infor-
mação tanto de renda como das habilidades cognitivas das pessoas. O modelo utilizado
nesses estudos é a equação de Mincer ampliada, a qual separa o efeito da escolaridade ge-
ral do efeito da capacidade cognitiva. Em países desenvolvidos, as habilidades cognitivas
correspondiam, no máximo, a 50% do retorno da educação. Já em países em desenvolvi-
mento, essas habilidades explicavam até dois terços dos retornos educacionais. (SOARES,
2011).

Até então foram vistas diversas contribuições para a teoria do capital humano com
um enfoque microeconômico, relacionado aos indivíduos e às firmas. Em seguida serão
expostas as principais contribuições dessa teoria para a macroeconomia, especificamente
em relação ao crescimento e desenvolvimento econômico.

Um marco importante na teoria de crescimento econômico foi o modelo proposto
por Solow em 1956. Esse modelo se baseia no processo de acumulação de capital físico
e numa função de produção da economia que depende de capital, trabalho e tecnologia,
sendo os dois primeiros sujeitos a rendimentos marginais decrescentes. Considerando o
crescimento populacional e a tecnologia como variáveis exógenas, o modelo prevê que a
renda per capita dependente positivamente da taxa de investimento da economia e nível de
tecnologia aplicada, e negativamente da taxa de crescimento populacional. Todavia, a taxa
de crescimento da renda per capita depende apenas da taxa de crescimento tecnológico,
que é considerada exógena pelo modelo. (JONES, 2000).

Schultz (1961), em seu artigo Investment in Human Capital, questionou o foco
dado ao capital físico nas teorias de crescimento econômico então vigentes. Segundo ele,
“[. . . ] falhamos na ação em levar em conta o capital humano e seu importante papel na
produção em uma economia moderna”3 (SCHULTZ, 1961, p. 7). Havia um problema
moral para alguns teóricos anteriores em conceber o ser humano como um insumo do
processo produtivo que necessitasse de investimento. Porém, Schultz contorna essa ques-
tão argumentando que ao investirem em si mesmas, as pessoas aumentam suas escolhas
disponíveis, sendo, assim, uma maneira do homem livre aumentar seu bem-estar. Para
esse autor, existiam várias formas as quais se manifesta o aumento do capital humano,

3Tradução própria. Original: “[. . . ] failed to take account of human capital and the important part
that it plays in production in a modern economy.”
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entre elas: (i) serviços de saúde; (ii) treinamentos no trabalho; (iii) educação formal.

Considerando o capital humano, Schultz conseguiu resolver alguns problemas em-
píricos que não encontravam solução na teoria de crescimento focada no capital físico.
Esses problemas estavam relacionados a um crescimento acima do esperado em alguns
países, aumento expressivo dos salários reais e rápida recuperação da Europa no pós-
guerra. O autor argumentou que todos esses acontecimentos eram melhores entendidos
se fosse levado em consideração o capital humano.

Em trabalho desenvolvido por Nelson e Phelps (1966), buscou-se entender melhor
a relação entre o capital humano com a tecnologia empregada no processo produtivo.
Para esses autores, em uma economia dinâmica – com progresso tecnológico – a produção
requer uma constante adaptação a mudanças, e quanto mais educado for o trabalhador,
mais rápido esse progresso será incorporado à produção. Assim, a educação funcionaria
como um acelerador da difusão tecnológica.

Lucas (1988) segue a linha de Schultz (1961) no que diz respeito a criticar a teoria
de crescimento então vigente que não considerava de maneira adequada o capital humano.
No entanto, Lucas deu uma robustez matemática maior ao seu argumento. Para ele, o
modelo de crescimento proposto por Solow não respondeu satisfatoriamente às diferenças
na taxa de crescimento nem nos níveis de renda per capita dos diversos países. Não havia
um grande fluxo de capitais de países ricos para países pobres, tampouco uma convergência
entre as economias, como eram previstos nos modelos. Visando preencher essas lacunas
na teoria, Lucas incorporou nesses modelos o capital humano. Segundo esse autor, parte
da diferença de produtividade entre os países era explicada pelos conhecimentos dos seus
trabalhadores. Esses conhecimentos, por sua vez, eram adquiridos através da educação
formal ou dentro do próprio processo produtivo, o learning-by-doing.

No início da década de 1990, Paul Romer publicou o artigo Endogeneous Technolo-
gical Change, no qual buscava entender os mecanismos por trás do progresso tecnológico.
Romer entendia que esse progresso era algo endógeno ao sistema econômico. O desejo de
se buscar maior lucro induzia os agentes a alocarem mais recursos no setor de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D). Todavia, dado que o conhecimento possui como características
a não rivalidade (todos podem usar ao mesmo tempo) e a não exclusibilidade (não se
pode impedir o uso por outrem), não haveria incentivo para o setor de P&D operar em
concorrência perfeita, pois os investidores não teriam como colher os retornos. Então,
para estimular esse setor, deveria haver algum mecanismo de imperfeição no mercado,
como a propriedade intelectual e as patentes. (JONES, 2000).

Considerando esses modelos de crescimento econômico com capital humano e tec-
nologia, Hanushek e Kimko (2000) focaram numa questão mais empírica sobre mensuração
do capital humano. O capital humano relevante, segundo estes autores, seria o focado
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em conhecimentos nas áreas de matemática e ciências, pois elas estariam mais envolvidas
nas atividades de P&D. Isso porque, numa formulação simples, as taxas de crescimento
dos países são afetadas por ideias e invenções, sendo estas relacionadas com o estoque
de capital humano, seja através de atividades de pesquisa e desenvolvimento seja através
de comportamento de aderência e adaptação às novas tecnologias (NELSON e PHELPS,
1966).

Para fazer a mensuração do capital humano, Hanushek e Kimko (2000) utilizaram
dados sobre testes internacionais nas áreas de matemática e ciências como indicadores
para qualidade da mão de obra. Estes autores também consideraram outras variáveis
convencionais de medida indireta de capital humano, como remuneração dos professores,
relação professores-alunos por classe e gastos com educação. Os resultados mostraram
um forte e significante impacto positivo da qualidade da força de trabalho no crescimento
econômico – o aumento de um desvio padrão da qualidade da força de trabalho aumentaria
a taxa real de crescimento anual em 1,4%.

2.2 Capital Humano e Mobilidade Estudantil

Tendo a teoria do capital humano em mente, fica mais fácil entender, agora, os
fluxos internacionais de estudantes.

O país que envia seus cidadãos para estudar no exterior busca, entre outros aspec-
tos, aumentar seu estoque de capital humano. Estudo realizado por Le (2010) mostrou
que o fluxo de alunos de países em desenvolvimento para países desenvolvidos contribuiu
para o aumento da produtividade no país de origem desses estudantes, medida pela Pro-
dutividade Total dos Fatores (PTF). Le argumentou que um dos mecanismos por trás
desse aumento da PTF é a aquisição de conhecimentos sobre novas tecnologias, novos
materiais, métodos de produção e organização do trabalho por parte dos estudantes.

Beine et al. (2014) denominou de brain gain4 o fenômeno de acesso a conhecimentos
não disponíveis ou de qualidade superior ao ensino doméstico. Deste modo, considerando a
educação como redutor da distância entre a tecnologia disponível e a tecnologia realmente
aplicada na produção (PHELPS e NELSON, 1966), o processo de internacionalização do
ensino seria, assim, um fator de convergência para os países em desenvolvimento.

Entretanto, programas governamentais que visem promover a mobilidade interna-
cional de estudantes podem acabar gerando um efeito adverso, a fuga de cérebros. Este
fenômeno ocorre quando pessoas qualificadas deixam seu país para viver em outro, re-
duzindo, assim, o estoque de capital humano do seu país de origem. Nesse sentido, em
estudo realizado com estudantes holandeses e empregando o método de Variáveis Instru-
mentais, Oosterbeek e Webbink (2011) encontraram um aumento na probabilidade de

4Uma possível tradução seria “ganho de cérebro”, em contraposição ao fenômeno de “fuga de cérebros”.
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morar fora da Holanda devido à participação em programa de intercâmbio. Esse possível
efeito de fuga de cérebros do país que envia estudantes pode ser interpretado como um
incentivo aos países que recebem os alunos, visando aumentar a migração de mão de obra
qualificada (BEINE et al., 2014).

Em contraposição à ideia de fuga de cérebros, estudo feito entre os países da
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) mostrou que até
75% dos estudantes estrangeiros deixam o país que os recebeu após a conclusão dos seus
estudos. Deste modo, Murat (2014) defende que o fenômeno deveria ser olhado muito
mais pelo lado de uma circulação de cérebros do que de fuga destes. (MURAT, 2014).

Também existem outros fatores associados à recepção de estudantes estrangeiros,
entre eles: (i) difusão de valores econômicos, políticos e culturais; (ii) facilitação do co-
mércio bilateral; (iii) promoção da inovação. (SPILIMBERGO, 2009; MURAT, 2014;
CHELLARAJ et al., 2008). Cada um desses fatores será analisado brevemente abaixo.

Sobre a difusão dos valores, trabalho realizado por Spilimbergo (2009) encontrou
forte e significante impacto do fato de estudar fora no aumento no índice de democracia
do país de origem, porém apenas se o país de destino fosse democrático. Assim, a mobi-
lidade internacional dos alunos atuava como vetor de propagação do ideal democrático.
Para endereçar o problema de mensuração da democracia, Spilimbergo utilizou o Freedom
House Political Rights Index. Esse índice mede o ‘nível’ de democracia de vários países
por um longo período de tempo. Os dados dos estudantes que saíram de seus países em
busca de educação foram retirados do UNESCO Statistical Yearbook. Essa base conta
com dados dos países de origem e destino de estudantes ao redor do mundo a partir de
1950.

Já no estudo feito por Murat (2014), verificou-se o efeito positivo da quantidade de
alunos estrangeiros em universidades britânicas no comércio bilateral entre o Reino Unido
e o país de origem desses estudantes. O principal raciocínio por trás dessa constatação é
que a rede de amizade e confiança, criada entre os indivíduos durante o tempo de estudo
em outro país, tenderiam a reduzir os custos fixos e as barreiras informais que impedem
o funcionamento regular dos mercados. Esses estudantes internacionais normalmente
pertencem a uma elite intelectual do seu país, o que os coloca como atores privilegiados
no mercado internacional. (MURAT, 2014).

Chellaraj et al. (2008) analisaram a relação entre estudantes estrangeiros e a
inovação nos Estados Unidos. Os autores encontraram que um aumento na proporção
de estudantes de estrangeiros em relação ao total de estudantes de graduação tem um
impacto positivo e significante na inovação. Esta foi mensurada tanto na quantidade de
requisição de patentes como no recebimento do direito sobre a inovação. O resultado
suporta fortemente a visão de que a presença de estudantes estrangeiros nos Estados
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Unidos promove a inovação.

Dentro da abordagem microeconômica da teoria do capital humano, Beine et al.
(2014) buscaram entender quais os determinantes da escolha de local de estudo no exte-
rior. Eles consideraram a mobilidade estudantil sob a perspectiva de dois modelos: o de
restrição ao acesso ao ensino superior e o de migração permanente. No caso do modelo
de restrição, considera-se que os retornos para educação no país de origem são altos, po-
rém não há instituições de ensino suficientes para atender à demanda, gerando, assim,
uma busca dos estudantes por instituições de ensino em outros países. Já no modelo de
migração permanente, tem-se uma perspectiva de baixo retorno da educação no país de
origem, deste modo, os indivíduos tendem a migrar com um visto de estudante visando
conseguir um visto para trabalho futuramente. (BEINE et al., 2014).

Beine et al. acharam um forte efeito da ‘rede’ na decisão do destino de migração,
ela representa uma redução equivalente no custo de vida entre 40% e 55%. Essa variável
‘rede’ representa a presença de compatriotas no país de destino e age como fator de atração
para estudantes que buscam intercâmbio. O efeito é ainda mais forte quando considerada
a rede de pessoas com nível superior. Também foi achado influência de variáveis como
nível de salário corrente no país de destino, custo de vida, qualidade das universidades,
porém as mensalidades não apresentaram impacto significativo. (BEINE et al., 2014).

Na linha do modelo de migração permanente, Parey e Waldinger (2011) citaram
vários canais pelos quais estudar fora do país pode reduzir os custos de migração no
futuro. Entre esses canais se destacam: (i) aperfeiçoamento em língua estrangeira; (ii)
maior conhecimento sobre o mercado de trabalho em outros países; (iii) contato com
possíveis empregadores; (iv) contato com amigos estrangeiros que facilitem encontrar
emprego em outro país. Assim, utilizando a implementação do programa Erasmus como
um instrumento para mobilidade, estes autores encontraram um impacto positivo entre
12% e 24% – dependendo das variáveis de controle consideradas – sobre a chance de
trabalhar em outro país no futuro entre estudantes alemães que participaram do programa.

A Comissão Europeia também realizou estudo para avaliar o programa Erasmus.
Segundo a Comissão:

“O programa Erasmus, no geral, e programas de mobilidade estudantil para estudo,
em particular, têm três diferentes objetivos: eles desejam oferecer aos indivíduos
experiência pessoal, mas, adicionalmente, eles foram pensados para ter um impacto
econômico e acadêmico.”5 (EUROPEAN COMISSION, 2014, p. 23).

Deste modo, a Comissão Europeia centrou a análise sob o prisma de traços de
5Tradução própria. Original: “The Erasmus programme, in general, and the student mobility program-

mes for studies and placements, in particular, have three different aims: they wish to offer individuals
personal experience, but in addition they are meant to have an economic as well as an academic impact.”
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personalidade dos estudantes e os seus efeitos sobre a empregabilidade dos participantes.
Foi constatada a existência de uma lacuna entre as competências exigidas pelo mercado
de trabalho e o que os estudantes aprendiam nas faculdades. Entre essas competências
podem-se destacar: habilidade de lidar com diferentes situações e culturas, ser aberto a no-
vas perspectivas, ser mais decidido, conhecimento melhor das fraquezas e potencialidades,
e autoconfiança. Para mensurar essas competências foi aplicada a abordagem proprietária
memo c©. Esta se baseia em um questionário que capta as habilidades acimas citadas e
as converte em um índice. Foi feita uma comparação entre um grupo que participou do
programa Erasmus e outro grupo que não participou. Dos alunos que experimentaram
mobilidade acadêmica internacional, 52% tiveram aprimoramento nessas competências
medidas pelo índice memo c©, segundo o estudo. (EUROPEAN COMISSION, 2014).

Nesse trabalho da Comissão Europeia ainda foi levantado o perfil dos estudantes
que participaram do Erasmus. Dentre as principais características pode-se destacar: (i)
mais de 60% dos estudantes eram do sexo feminino; (ii) 80% tinha entre 21 e 26 anos de
idade; (iii) os cursos com mais representantes eram de Administração e negócios, seguido
por engenharia e tecnologia, ciências sociais e linguagens e filosofia; (iv) mais da metade
dos alunos tinham pais com nível superior e status socioeconômico privilegiado (o trabalho
não definia esse ‘privilégio’ em termos quantitativos). (EUROPEAN COMISSION, 2014).

Esse status socioeconômico superior dos intercambistas em relação aos demais estu-
dantes também foi encontrado por Souto Otero (2008). Esse autor argumentou ainda que
pouca atenção tem sido dada aos efeitos redistributivos do programa Erasmus. Em seu
desenho, o Erasmus servia muito mais de subsídio para um consumo pessoal (o intercâm-
bio), do que um programa para aumentar a produtividade dos estudantes. Entretanto, o
próprio Souto Otero considerou que os efeitos do programa sobre a identidade e cidadania
dos participantes poderia justificar o financiamento público.

Usando uma amostra de estudantes universitários suíços, Messer e Wolter (2007)
avaliaram o impacto de programas de intercâmbio sobre salários iniciais e probabilidade
de escrever uma tese de pós-graduação. Utilizando o método de variáveis instrumentais,
não se constatou o elo causal entre as variáveis, apesar de uma correlação positiva. No
entanto, os autores utilizaram como instrumento a escolaridade da mãe no modelo de
salários iniciais. Isso pode ser questionável, pois o grau de instrução da mãe pode ter um
efeito direto no salário inicial do indivíduo, ou até mesmo indireto por outro canal que não
seja a participação em programas de intercâmbio. Esses problemas podem comprometer
a validade do instrumento.

A Indiana University Bloomington, dos Estados Unidos, publicou em 2009 um
relatório sobre os impactos acadêmicos da mobilidade internacional (Indiana University
Bloomington, 2009). Como no estudo da Comissão Europeia, foi feito um levantamento
do perfil dos estudantes que participaram de intercâmbio. A maior probabilidade de parti-

19



cipação era de: (i) mulheres; (ii) não nascidos no estado de Indiana; (iii) não dependentes
de ajuda financeira da faculdade; (iv) alunos com maior nota no processo seletivo para in-
gressar na universidade (SAT); (v) alunos com maiores notas (GPA) no primeiro semestre
de curso.

Ainda no estudo da Universidade de Indiana foi feita uma análise de correlação
entre a participação no intercâmbio e a nota dos alunos. Controlando pela nota do pro-
cesso seletivo (SAT), notas do primeiro semestre, área de estudo e status socioeconômico,
estudantes que participaram de intercâmbio tiveram um GPA maior do que os que não
participaram. No entanto, essa diferença não foi muito grande, passando de 3,12 dos
não participantes para 3,21 dos estudantes que experimentaram a mobilidade. (Indiana
University Bloomington, 2009).

Em relação à avaliação de programas de intercâmbio no Brasil, Conceição et al.
(2016) buscaram verificar qual o impacto do programa Ciência sem Fronteiras na for-
mação dos estudantes. Para tanto, os autores utilizaram dados do Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes (ENADE), que avalia a capacidade cognitiva geral e específica
dos alunos universitários brasileiros que estão concluindo o curso. Foram usados dados do
ENADE de 2013, o qual foi aplicado a estudantes das áreas de saúde e ciências da terra.

Conceição et al. (2016) adotaram como estratégia de identificação a comparação
entre alunos que participaram do CsF com alunos que participaram de outro programa
de mobilidade. Assim, os autores alegam mitigar o efeito de autosseleção. Utilizando o
método de pareamento, foi verificado que a participação no CsF aumentou a nota geral
do ENADE entre 1,48 e 2,16, sendo esses resultados significativos ao nível de 5%. Mesmo
com esse resultado positivo, Conceição et al. questionam a viabilidade do programa, visto
que o custo médio de um bolsista do Ciência sem Fronteiras é quase cinco vezes o custo
por estudante nas universidades públicas brasileiras.

Sumarizando o exposto até aqui, foi visto que as pessoas têm incentivo para buscar
qualificação, conforme Mincer (1958) e Becker (1962), pois assim teriam um salário maior
no futuro. Os países também têm incentivos em aumentar o seu estoque do capital
humano, vide Schultz (1961), Nelson e Phelps (1966), Lucas (1988) e Jones (2000). Porém
esse capital humano não deve ser visto apenas como tempo na escola ou gasto no sistema
educacional, deve-se olhar para o aumento da capacidade cognitiva dos indivíduos, pois
isso representa boa parte do seu impacto econômico, como mostrado por Hanushek e
Kimko (2000) e Soares (2011).

Nessa discussão, a mobilidade internacional dos estudantes entra como uma das for-
mas de aumentar o capital humano, a nível individual e social. Fluxo de estudantes entre
os países aumenta a inovação do país que os recebe e a produtividade do país que os envia,
conforme Chellaraj et al. (2008) e Le (2010), respectivamente. Estudantes que participam
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de programa de intercâmbio tem uma maior probabilidade trabalhar em outro país, onde,
possivelmente, encontram melhores oportunidades (OOSTERBEEK e WEBBINK, 2011;
PAREY e WALDINGER, 2011). Estudantes que experimentaram a mobilidade interna-
cional tiveram um aumento no índice que mensura os traços de personalidade valorizados
pelo mercado (EUROPEAN COMISSION, 2014). Por fim, participação em intercâmbio
também está relacionada a um desempenho acadêmico melhor, como consta no relatório
da Indiana University Bloomington (2009) e no estudo de Conceição et al. (2016).
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3 MOBILIDADE ESTUDANTIL NA UNIVERSIDADE DE

BRASÍLIA

3.1 Programas de Intercâmbio do INT

A mobilidade internacional dos estudantes é um tema tratado na Universidade
de Brasília (UnB) há bastante tempo. Um marco importante foi a criação de um setor
específico na Universidade para lidar com essa demanda, o Centro de Apoio a Intercâmbio
e Programas Internacionais, criado em 1987. Após 10 anos de criação, o setor passou a
se chamar Assessoria de Assuntos Internacionais (INT), refletindo a maior abrangência
das políticas e interesses da UnB em relação à sua inserção no cenário internacional.
(ASSESSORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS, [201-?]).

A Assessoria de Assuntos Internacionais é responsável pela coordenação de acordos
de cooperação e parcerias com organismos e instituições de ensino superior internacionais,
principalmente no que diz respeito a programas de intercâmbio. O INT coordena vários
programas de intercâmbio, como o Santander Universidades, Erasmus Mundus, CAPES-
BRAFITEC, Programa Interinstitucional de Intercâmbio, entre outros. A Assessoria tam-
bém coordenou, no início, o Programa Ciência sem Fronteiras (CsF), que depois passou
para uma coordenação própria, dado seu tamanho.

Para se candidatar a um intercâmbio do INT o estudante deve atender aos seguintes
requisitos:(i) ser aluno regular de graduação e não possuir processo administrativo contra
sua pessoa; (ii) ter entre 40% e 90% dos créditos exigidos do curso; (iii) ter IRA igual
ou maior que 3,5; (iv) não ser provável formando; (v) comprovar o nível B2 (de acordo
com o Quadro Europeu), no mínimo, no idioma escolhido. Também são computados no
processo de seleção, a participação do aluno em programas de pesquisa e extensão na
Universidade.

Os intercâmbios oferecidos pelo INT, em sua maioria, cobrem apenas as taxas aca-
dêmicas das universidades de destino dos alunos. Os próprios intercambistas que devem
arcar com as demais despesas como de passaporte, vistos, passagem aérea, seguro-saúde,
moradia, alimentação, transporte, entre outros. Assim, além de atender aos requisitos de
seleção, os candidatos devem estar preparados financeiramente para lidar com tais custos.

3.2 O Programa Ciência sem Fronteiras

Lançado em dezembro de 2011, o Programa Ciência sem Fronteiras buscava pro-
mover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação
e da competitividade brasileira por meio da mobilidade internacional. Com vigência de 4
anos, o CsF tinha como meta a concessão de 101 mil bolsas de estudo. (CIÊNCIA SEM
FRONTEIRAS, [201-?]).
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O Programa era operacionalizado pelas agências de fomento Capes e CNPq. O
Governo Federal era responsável pelo financiamento de 75 mil bolsas, o restante seria a
cargo da iniciativa privada, tendo como principais colaboradores a Petrobras, a Vale, a
Federação Brasileira de Bancos, a Eletrobrás, entre outros. (SENADO FEDERAL, 2015).

O público-alvo do Programa Ciência sem Fronteiras foi alunos de graduação, de
pós-graduação e de cursos tecnológicos brasileiros, além de pesquisadores e jovens talentos
estrangeiros. Não havia restrição relativa a cursos específicos, porém o Programa trazia
algumas áreas prioritárias as quais os cursos teriam que estar relacionados, tais como:
Engenharias e demais áreas tecnológicas; Ciências Exatas e da Terra; Biologia, Ciências
Biomédicas e da Saúde; Computação e Tecnologias da Informação; Tecnologia Aeroespa-
cial; Fármacos; Produção Agrícola Sustentável; Petróleo, Gás e Carvão Mineral; Energias
Renováveis; Tecnologia Mineral; Biotecnologia; Nanotecnologia e Novos Materiais; Tecno-
logias de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais; Biodiversidade e Bioprospecção;
Ciências do Mar; Indústria Criativa (voltada a produtos e processos para desenvolvi-
mento tecnológico e inovação); Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva; Formação
de Tecnólogos. (SENADO FEDERAL, 2015).

Os critérios de elegibilidade variavam de acordo com a modalidade da bolsa. No
caso da modalidade graduação-sanduíche, o candidato deveria cumprir, no mínimo, os
seguintes requisitos: (i) ser brasileiro ou naturalizado; (ii) estar regularmente matriculado
em instituição de ensino superior no Brasil em cursos relacionados às áreas prioritárias do
Ciência sem Fronteiras; (iii) ter sido classificado com nota do Exame Nacional do Ensino
Médio - ENEM - com no mínimo 600 pontos, considerando os testes aplicados a partir
de 2009; (iv) possuir bom desempenho acadêmico; (v) ter concluído no mínimo 20% e no
máximo 90% do currículo previsto para o curso de graduação. Os candidatos também
deveriam ter currículo atualizado na Plataforma Lattes e anuência formal do coordenador
do curso, do orientador e da instituição de ensino de destino. O grau de conhecimento
em língua estrangeira era definido em cada edital pelas instituições de ensino de destino.
Teriam prioridade os alunos ganhadores de medalhas nas olimpíadas científicas e bolsistas
de programa de iniciação científica. (SENADO FEDERAL, 2015).

Quando selecionados, os participantes recebiam uma bolsa mensal, auxílio insta-
lação, auxílio material didático, passagens aéreas e seguro saúde. Os alunos também não
precisavam pagar pelo curso, caso as faculdades de destino fossem privadas. A duração
da bolsa era de 12 meses, podendo se estender até 18 meses quando incluía um curso in-
tensivo do idioma. O custo médio da bolsa de graduação-sanduíche foi de US$ 33.752,43.
(SENADO FEDERAL, 2015).

O Programa Ciência sem Fronteiras mantém, em seu portal na internet, um painel
de controle com diversos dados sobre o programa (CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS, 2016).
Os dados são disponibilizados de forma agregada. Utilizando essa fonte, verifica-se que
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a implementação do Programa foi gradual, conforme se pode observar na figura 1. As
bolsas implementadas englobam todas as modalidades disponíveis no programa.

Figura 1: Bolsas implementadas por trimestre
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Fonte: Painel de controle do Programa Ciência sem Fronteiras.
(CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS, 2016).
Elaboração própria.

A figura 2 mostra como as bolsas foram distribuídas entre as modalidades.

Figura 2: Bolsas implementadas por modalidade
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Fonte: Painel de controle do Programa Ciência sem
Fronteiras. (CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS, 2016).
Elaboração própria.

Observando a figura 2 nota-se, claramente, que o foco do Ciência sem Fronteiras
foi a mobilidade voltada para a graduação. A modalidade de bolsa graduação-sanduíche
correspondeu a 79% das bolsas implementadas. As modalidades de doutorado e pós-
doutorado corresponderam, juntas, a quase 20% das bolsas implementadas. As demais
modalidades tiveram uma importância relativa menor, não chegando nem a 3% das bolsas
implementadas.
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Por fim, na figura 3 pode-se verificar as instituições de ensino superior que mais
receberam bolsas do Programa. Nota-se a presença da Universidade de Brasília como
quarta instituição com maior número de bolsas implementadas, foram 2863 ao total.

Figura 3: Instituições com maior número de bolsistas (+10)
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Fonte: Painel de controle do Programa Ciência sem Fronteiras.
(CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS, 2016).
Elaboração própria.

Na próxima seção serão analisados os dados específicos da UnB.

3.3 Dados da Universidade de Brasília

Para desenvolver a análise dos programas de intercâmbio na Universidade de Bra-
sília foi necessário o acesso a cinco bases de dados diferentes: do INT, do CsF, do sistema
de graduação (SIGRA), do vestibular e do Programa de Avaliação Seriada (PAS). Foram
analisados os dados dos alunos que ingressaram na UnB entre os anos de 2009 e 2012.

A base de dados da Assessoria de Assuntos Internacionais (INT) continha informa-
ções dos alunos que se candidataram aos intercâmbios do INT, sendo eles selecionados ou
não. Os dados do Programa Ciência sem Fronteiras foram disponibilizados pela Coorde-
nadoria de Acompanhamento de Programas Especiais da Diretoria de Acompanhamento
e Integração Acadêmica (DAIA/CAPE). No entanto, os dados fornecidos referentes ao
CsF continham apenas informação dos alunos selecionados para o Programa.

Os dados acadêmicos dos alunos vieram do Sistema de Graduação (SIGRA), cedi-
dos pela Coordenadoria de Informações Gerenciais da Diretoria de Avaliação e Informação
Gerenciais (DAI/CIG). Nessa base de dados há informações sobre o período e forma de
ingresso na Universidade, período e forma de saída, se estudou em escola pública no ensino
médio, gênero, curso, matérias cursadas por período e rendimento acadêmico.

As informações socioeconômicas dos estudantes foram obtidas através dos Questio-
nários Socioculturais (QSC) aplicados no Vestibular e no PAS, que são as duas principais
formas de ingresso na Universidade.
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Todos esses dados foram obtidos através de comunicação oficial e mediante a termo
de sigilo, visto que os dados tinham que ser identificados para posterior concatenação das
bases de dados. Os dados só serão apresentados de maneira agregada neste trabalho,
evitando, assim, exposição de informações individuais.

Algumas considerações devem ser feitas antes da análise os dados. Primeiro, de
posse dos dados sobre os cursos dos estudantes, foi feita uma categorização dos cursos
por área de conhecimento, seguindo o padrão do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq, 2012), com pequenas alterações. Deste modo, os 143
cursos que constavam inicialmente na base de dados do SIGRA foram agrupados em 8
grandes áreas de conhecimento: ciências agrárias, ciências biológicas, ciências da saúde,
ciências exatas e da terra, ciências humanas, ciências sociais aplicadas, engenharias e
linguística, letras e artes.

Segundo, ainda na base do SIGRA foram excluídos estudantes que não tinham
código identificador e estudantes que não tinham registro do índice de rendimento aca-
dêmico (IRA). Foi considerado apenas o primeiro curso para as pessoas que fizeram mais
de um.

Terceiro, nos dados do INT foi considerada apenas uma observação para cada
estudante. Na base original, cada tentativa do estudante era representada como uma
observação. Assim, se o estudante se candidatou por várias vezes e, por fim, logrou parti-
cipar do intercâmbio, na observação desse estudante constará que tentou e conseguiu. Se
o aluno nunca obteve êxito em suas tentativas, será considerado que apenas tentou. Esses
casos podem ser devido ao não atendimento dos requisitos mínimos, não aprovação de sua
ida pela instituição de destino ou desistência antes da viagem. Alunos com status indefi-
nido ou não encontrados na base do SIGRA foram excluídos. Este último procedimento
também foi feito na base do CsF.

Quarto, nos dados do Vestibular e do PAS foram excluídos estudantes que não
responderam ao QSC, ou seja, os quais não se tem informações socioeconômicas. Foram
excluídos também os alunos dos cursos que não tiveram nenhum participante de programa
de intercâmbio.

Ao final de todas essas restrições nos dados, a base ficou com o total de 19292 ob-
servações. Deste total, 600 estudantes (3,11%) se candidataram a um intercâmbio através
do INT, porém só 444 (2,30%) conseguiram. Já referente ao Ciência sem Fronteiras, o
número de selecionados foi bem maior, 1800 estudantes (9,33%). Essa diferença pode ser
atribuída ao tamanho do programa CsF e também à disponibilização de bolsas para todas
as vagas, reduzindo, assim, o custo para os estudantes. Na tabela 1 tem-se a descrição de
cada uma das variáveis utilizadas nesta monografia, assim como sua respectiva fonte.

Na figura 4 pode-se verificar os principais países de destino dos estudantes que
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Tabela 1: Descrição das variáveis utilizadas

Variável Descrição Percentual (%) Base de dados
ten_int Tentou intercâmbio no INT 3,11 INT

sel_int Selecionado para
intercâmbio no INT 2,30 INT

sel_csf Selecionado para
intercâmbio no CsF 9,33 CsF

feminino Sexo feminino 50,56 SIGRA
casado Casado(a) 3,54 Vestibular e PAS
publica Estudou em escola pública 31,98 SIGRA
sup_pai Pai com nível superior 47,07 Vestibular e PAS
sup_mae Mãe com nível superior 50,07 Vestibular e PAS
trabalha Trabalha mais de 30 horas 8,67 Vestibular e PAS

renda_3 Renda familiar menor que
3 salários mínimos 15,51 Vestibular e PAS

renda_10 Renda familiar maior que
10 salários mínimos 33,67 Vestibular e PAS

negro Cota para negro 12,47 SIGRA
pas Ingresso através do PAS 18,02 SIGRA

Área do curso:
agrarias Ciências agrárias 8,04 SIGRA
biologicas Ciências biológicas 2,97 SIGRA
saude Ciências da saúde 13,84 SIGRA
exatas Ciências exatas e da terra 15,03 SIGRA
humanas Ciências humanas 13,77 SIGRA
sociais Ciências sociais aplicadas 24,08 SIGRA
engenharias Engenharias 13,00 SIGRA
artes Linguística, letras e artes 9,27 SIGRA

N 19292
Elaboração própria.

logram fazer intercâmbio pelo INT. Portugal, França e Espanha são os principais países
que receberam alunos através do INT, todos de idioma com origem latina. Portugal
sobressai como país que mais recebeu estudantes, o total de 150, e para este país não
necessitava de comprovante de domínio no idioma, que é, oficialmente, o mesmo falado
no Brasil. Há de se notar também a presença de um país sul-americano (o Uruguai) no
rol de países que mais recebem estudantes através INT.

Destaca-se, no entanto, que esse cenário não deve ser olhado como uma questão
de preferência dos estudantes, mas sim reflexo dos acordos de cooperação institucional
firmados pela Universidade de Brasília.

A figura 5 traz o análogo para o Ciência sem Fronteiras. Destaque para os países
de língua inglesa, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, que ocupam as três primeiras
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Figura 4: Países de destino - INT (+10)
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Fonte: Assessoria de Assuntos Internacio-
nais.
Elaboração própria.

posições. Esse quadro reflete a intensão do CsF de firmar acordos com instituições de
ensino de alta qualidade, principalmente em países desenvolvidos. Logo, assim como no
caso do INT, esses dados não devem ser interpretados como preferências dos estudantes,
mas como a priorização desses destinos pelo Programa.

Figura 5: Países de destino - CsF (+10)
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Fonte: Coordenadoria de Acompanha-
mento de Programas Especiais.
Elaboração própria.

Na tabela 2 encontra-se a comparação de três perfis de estudantes, os que par-
ticiparam de intercâmbio do INT, os que participaram do intercâmbio do Ciência sem
Fronteiras e os que não participaram de nenhum dos dois (designados como Controle na
tabela).
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Tabela 2: Comparação dos perfis dos estudantes

INT (%) CsF (%) Controle (%) Diferença das médias
1 2 3 4 5 6

Sexo feminino 67,79 43,89 50,82 *** *** ***
Casado(a) 0,45 0,22 3,97 *** ***
Estudou em escola pública 15,09 16,00 34,10 *** ***
Pai com nível superior 68,24 63,83 44,75 * *** ***
Mãe com nível superior 69,14 69,00 47,57 *** ***
Trabalha mais de 30 horas 2,93 0,94 9,63 *** *** ***
Renda familiar menor que 3 salários 7,21 6,44 16,68 *** ***
Renda familiar maior que 10 salários 53,15 48,56 31,59 * *** ***
Cota para negro 9,01 7,33 13,11 ** ***
Ingresso através do PAS 24,55 27,61 16,83 *** ***

Área do curso:
Ciências agrárias 2,03 9,83 8,01 *** *** ***
Ciências biológicas 1,13 7,94 2,49 *** * ***
Ciências da saúde 3,15 12,83 14,22 *** ***
Ciências exatas e da terra 1,58 17,89 15,08 *** *** ***
Ciências humanas 15,09 0,44 15,15 *** ***
Ciências sociais aplicadas 64,86 13,61 24,11 *** *** ***
Engenharias 0,68 36,72 10,62 *** *** ***
Linguística, letras e artes 11,49 0,72 10,11 *** ***

N 444 1800 17048
Nota: Três asteriscos indica diferença significante a nível de 1%. Dois asteriscos indica diferença significante a nível
de 5%. Um asterisco indica diferença significante a nível de 10%. A coluna 4 se refere à comparação entre INT e o
CsF. A coluna 5 se refere à comparação entre o INT e Controle. A coluna 6 se refere à comparação entre o CsF e o
Controle.
Fonte: INT, CsF, SIGRA, Vestibular e PAS.
Elaboração própria.
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Dos estudantes que participaram do intercâmbio do INT 68,24% declararam que o
pai possui nível superior, essa proporção foi de 63,83% entre os alunos que participaram
do Ciência sem Fronteiras. Essa diferença só é significativa ao nível de 10%. Já entre os
alunos que não participaram, a proporção é de 44,75%, sendo significante ao nível de 1%
tanto comparado aos participantes do INT quando aos do CsF. Quadro similar pode ser
visto em relação à escolaridade da mãe, porém sem diferença significante entre os alunos
do CsF e do INT.

A proporção de estudantes intercambistas do INT e do CsF que declararam renda
familiar abaixo de 3 salários mínimos foi menos da metade da proporção dos alunos do
grupo não intercambista, sendo 7,21%, 6,44% e 16,68%, respectivamente, não sendo a
diferença entre os dois primeiros significativa. Já referente à renda familiar alta, acima de
10 salários mínimos, a proporção dos intercambistas é superior: 53,15% do INT, 48,56%
do CsF e 31,59% dos não participantes.

Apenas 15,09% dos alunos do INT e 16,00% dos alunos do CsF declararam ter
estudado em escola pública, ao passo que essa proporção é de 34,10% entre os alunos não
participantes.

Verifica-se que muito mais mulheres participaram dos programas de mobilidade do
INT (67,79%) do que do Ciência sem Fronteiras (43,89%), sendo a diferença significativa
ao nível de 1%. Outra diferença significante entre os dois tipos de intercambistas se dá
em relação ao trabalho. Cerca de 2,93% dos alunos do INT declararam trabalhar mais
de 30 horas semanais, apenas 0,94% do CsF, porém essa proporção do INT ainda é bem
inferior se comparada a dos alunos do grupo de controle (9,63%).

No entanto, a maior diferença entre os estudantes que participaram do intercâmbio
do INT e dos que participaram do Ciência sem Fronteiras é a área do curso. O INT é
mais voltado para as áreas de Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas, já o CsF
tem o foco em Engenharias e Ciências Exatas e da Terra. Um fato interessante a notar na
tabela 2 é que, mesmo o Ciência sem Fronteiras sendo um programa institucionalmente
desenhado para privilegiar as ciências voltadas à tecnologia, há estudantes das áreas de
Linguística, Letas e Artes que também conseguem a bolsa. Isso pode ser explicado pelo
fato de que o Programa não faz restrição específica a nenhum curso, mas sim diz que a
bolsa deve estar contemplada dentro de uma determinada área de estudo.

Portanto, vê-se muito claramente que não há diferença socioeconômica significa-
tiva entre os alunos que participaram do INT e os alunos que participaram do Ciência
sem Fronteiras. A existência de bolsas para todos os alunos do Ciência sem Fronteiras
não parece ter surtido efeito na redução do perfil socioeconômico. A diferença entre os
estudantes de ambos os programas de intercâmbio repousa, de fato, na área de estudo.
Entretanto, os intercambistas, no geral, apresentam um perfil socioeconômico maior com-
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parado aos alunos que não participaram de nenhum intercâmbio, sendo esse resultado
estatisticamente significante.
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4 ESTIMAÇÃO DO EFEITO DO INTERCÂMBIO NO

DESEMPENHO ACADÊMICO

4.1 Métodos de avaliação de programas utilizados

Como aponta Barros et al. (2012), o principal problema na área de avaliação
de programas é encontrar um bom contrafactual para o grupo tratado pelo programa.
Idealmente, o melhor contrafactual para um indivíduo tratado seria ele mesmo na situação
de não tratado, porém isso é impossível. Assim, cabe ao pesquisador encontrar um grupo
de indivíduos que represente adequadamente a situação de não tratamento, constituindo,
deste modo, um bom contrafactual para o grupo tratado.

Os modelos apresentados a seguir foram baseados no modelo causal de Rubin, tam-
bém conhecido como modelo de resultados potenciais, e na abordagem do livro Avaliação
Econômica de Projetos Sociais de autoria de Barros et al. (2012).

Dado Yi(1) o valor potencial da variável de resultado do indivíduo i quando ele
é tratado (o IRA para alunos que participam de intercâmbio, por exemplo) e Yi(0) o
valor potencial da variável de resultado quando o indivíduo não é tratado, o efeito do
tratamento para o indivíduo i seria:

βi = Yi(1)− Yi(0)

Deste modo, cada indivíduo i possui um par de resultados potenciais (Yi(1),Yi(0))
e um vetor de características observáveis Xi. Então, o modelo pode ser representado, para
o resultado potencial do indivíduo i caso ele fosse tratado, pela seguinte forma linear:

Yi(1) = X
′

iα + βi + εi (1)

E no caso do resultado potencial sem o tratamento:

Yi(0) = X
′

iα + εi (2)

Onde εi é o componente não observável que afeta os resultados potenciais do indi-
víduo i.

Seja Ti a variável que indica participação no tratamento quando é igual a um e a
não participação quando for igual a zero. Considerando Yi(Ti) = Yi e que β representa o
efeito médio do tratamento, pode-se juntar as equações 1 e 2 formando a equação 3:
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Yi = X
′

iα + βTi + εi (3)

O maior problema de determinar o efeito do tratamento através do modelo re-
presentado pela equação 3 é que a variável Ti é potencialmente correlacionada com o
componente não observável εi. Isso é bastante provável, principalmente quando a parti-
cipação não é feita de modo aleatório.

Assim, a primeira abordagem para lidar com o problema de avaliação de programas
seria aleatorizar a participação - conhecida como regra de ouro da avaliação. A aleato-
rização garante que o grupo de tratamento e controle tenham características observáveis
e não observáveis semelhantes, tornando-os bons contrafactuais mútuos. Nos termos da
equação 3, a aleatorização implica em E[εi|Ti] = 0, logo β identifica o efeito médio do
tratamento.

Apesar de ser o melhor método para avaliar o impacto de uma política pública, nem
sempre o pesquisador pode contar com a aleatorização. A aplicação desse método depende
do desenho institucional do programa. No caso específico de intercâmbios, a participação
não é feita de forma aleatória, cada indivíduo pode tentar participar ou não. E entre os
indivíduos que tentam, alguns conseguem e outros não. Nada garante ao pesquisador que
o indivíduo que tentou participar do intercâmbio e conseguiu é similar ao indivíduo que
não tentou ou não conseguiu. O indivíduo que conseguiu participar do intercâmbio pode
ter atributos não observáveis, como aptidão, que tanto afetam seu sucesso na participação
como o resultado medido pela variável Y .

Outro método utilizado na área de avaliação de programas é o pareamento. O
método de pareamento monta o grupo de controle similar ao grupo de tratamento baseado
nas características observáveis (Xi). Os supostos do método de pareamento garantem
que ao comparar dois indivíduos, um tratado e outro não, com as mesmas características
observáveis a diferença na variável de interesse (Y ) é devido à participação no tratamento.

O principal suposto do método de pareamento para encontrar o efeito médio do
tratamento sobre os tratados (average treatment effect on the treated - ATT) é que o vetor
de variáveis observáveis Xi contém toda a informação do resultado potencial na ausência
de tratamento (Yi(0)) e que afeta a decisão de participar ou não no programa (Ti). Deste
modo, controlando por Xi, Yi(0) passa a ser independente de Ti. De maneira formal:

Ti ⊥ Yi(0)|Xi

Esse suposto é conhecido como seleção nos observáveis ou não confundimento. Ele
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implica que o resultado de um indivíduo não tratado é um bom previsor do resultado
potencial de não tratamento de um indivíduo tratado, se ambos possuírem o mesmo vetor
de variáveis observáveis X.

O outro suposto do método de pareamento é o de sobreposição que pode ser for-
malizado da seguinte maneira:

Pr[Ti|Xi] < 1

O suposto acima garante que dado um vetor X de características observáveis,
existirão representantes tanto de indivíduos tratados como de não tratados.

O efeito médio sobre os tratados para a subpopulação em que X = x é:

ATT (x) = E[Yi(1)|Ti = 1, X = x]− E[Yi(0)|Ti = 1, X = x]

Porém o problema persiste, pois não há como encontrar o termo E[Yi(0)|Ti =

1, X = x]. Não se sabe qual é o resultado potencial de não tratamento para um indivíduo
tratado. Todavia, sob o suposto de seleção nos observáveis, tem-se:

E[Yi(0)|Ti = 1, X = x] = E[Yi(0)|X = x] = E[Yi(0)|Ti = 0, X = x]

Logo, o ATT (x) pode ser escrito como:

ATT (x) = E[Yi(1)|Ti = 1, X = x]− E[Yi(0)|Ti = 0, X = x] (4)

Agora há dados para encontrar o ATT (x) da equação 4, pois E[Yi(0)|Ti = 0, X = x]

é a média do resultado de interesse para os indivíduos do grupo de controle com o mesmo
vetor de características do indivíduos tratados. O suposto de sobreposição garante que
existirão indivíduos não tratados para serem comparados aos tratados.

Para saber o efeito médio do tratamento sobre os tratados no geral, tem-se que
calcular o valor esperado das diferenças da equação 4 na distribuição de X, condicional a
Ti = 1. Assim:
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ATT = E[E[Yi(1)|Ti = 1, X = x]− E[Yi(0)|Ti = 0, X = x]|Ti = 1]

No entanto, a implementação do modelo acima na prática se torna mais difícil
quanto maior for a dimensão do vetor X. Quanto mais variáveis observáveis existirem
no vetor X, mais complicado será encontrar indivíduos semelhantes no grupo de trata-
mento e controle em todas as características. A sugestão de Rosenbaum e Rubin (1983
apud Barros et al., 2012) foi parear os indivíduos com base em uma função que resuma
todas as características do vetor X. Essa função, chamada de escore de propensão, é a
probabilidade de o indivíduo receber o tratamento dado o conjunto de características X.
O escore de propensão é definido como:

p(X) = Pr[T = 1|X]

Se o suposto de seleção nos observáveis for válido, como p(X) é baseado no vetor
X, também será válida a independência do resultado potencial e a decisão de participação
condicionados ao escore de propensão. Formalmente, tem-se:

Ti ⊥ Yi(0)|Xi ⇒ Ti ⊥ Yi(0)|p(Xi)

Assim, sob os supostos de seleção nos observáveis e sobreposição e sabendo o escore
de propensão, pode-se estimar o ATT fazendo o pareamento dos indivíduos tratados e
não tratados com base apenas no p(X). Como o escore de propensão não é conhecido,
é necessário estimá-lo também. Para tanto foi utilizado o comando pscore do programa
estatístico Stata, conforme descrito no artigo de Becker e Ichino (2002).

O comando pscore estima a probabilidade de participação do indivíduo no tra-
tamento sob um modelo probit ou logit e com base nas características observáveis (X).
Depois da estimação, a amostra é dividida em intervalos baseados na probabilidade esti-
mada e é feito um teste da média do escore de propensão dos indivíduos tratados e não
tratados dentro de cada intervalo. Caso haja diferença significante entre a média dos
escores em um intervalo, o algoritmo divide o intervalo no meio e testa novamente até que
não haja mais diferença. Após isso, é testado o balanceamento de cada variável dentro de
cada bloco. Caso haja problema nessa etapa, o pesquisador deve modificar a especificação
original do modelo de participação.

Estimado o escore de propensão, deve ser definida, então, algumas métricas de
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proximidade para proceder a comparação entre os indivíduos tratados e não tratados. A
necessidade dessas métricas vem do fato de que, conforme alegação de Becker e Ichino
(2002), é quase impossível encontrar dois indivíduos que possuam exatamente o mesmo
escore de propensão, sendo um tratado e o outro não. As métricas apresentadas aqui
serão: pareamento pelo vizinho mais próximo (Nearest-Neighbor Matching), pareamento
radial (Radius Matching) e pareamento nuclear (Kernel Matching).

O pareamento pelo vizinho mais próximo busca para cada indivíduo tratado um
indivíduo no grupo de controle com o escore de propensão mais próximo do escore do indi-
víduo tratado. Essa métrica normalmente é utilizada com reposição, isto é, um indivíduo
do grupo de controle pode ser utilizado como contrafactual para mais de um indivíduo
no grupo de tratamento. Depois que todos os indivíduos no grupo de tratamento são
pareados, é calculado a diferença na variável de interesse de cada par e feito uma média
dessas diferenças, obtendo o efeito médio do tratamento para os tratados (ATT ).

Embora um ponto positivo da métrica do vizinho mais próximo ser o fato de
que todo indivíduo tratado será pareado e considerado no cômputo do ATT , um ponto
negativo é que pode haver casos em que o vizinho mais próximo de um indivíduo tratado
seja um indivíduo do grupo de controle com escore de propensão muito distante. Essa
distância não é considerada quando do cálculo do ATT . As métricas de pareamento radial
e nuclear oferecem uma solução para esse problema.

No pareamento radial, os indivíduos tratados são comparados com os indivíduos
de controle cujo o escore de propensão estão dentro de uma vizinhança predefinida - um
raio. Se o raio for muito pequeno, é possível que unidades tratadas não sejam pareadas.
Se o raio for muito grande, o pareamento será de pior qualidade, ou seja, com indivíduos
de escore de propensão muito diferente.

O pareamento nuclear compara cada indivíduo tratado com uma média ponderada
de todos os indivíduos do grupo de controle. O peso é inversamente proporcional à
distância, em termos de escore de propensão, entre o indivíduo tratado e o respectivo
controle. A distribuição dos pesos pode seguir uma função de Gauss ou de Epanechnikov.

4.2 Efeito do intercâmbio no rendimento acadêmico

Os programas de intercâmbio estudados nesta monografia são essencialmente aca-
dêmicos. Os estudantes participantes foram para outros países e lá estudaram em insti-
tuições de ensino superior por um período. O Programa Ciência sem Fronteiras, especifi-
camente, almejava enviar os alunos para as melhores instituições, como pode ser visto no
trecho:

"Os estudantes e pesquisadores do Ciência sem Fronteiras terão o seu treinamento
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nas melhores instituições e grupos de pesquisa disponíveis, prioritariamente entre os
mais bem conceituados para cada grande área do conhecimento de acordo com os
principais rankings internacionais."(CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS, 201-?).

Deste modo, além dos possíveis impactos da mobilidade internacional em aspectos
pessoais subjetivos dos estudantes, como em Souto Otero (2008), também é interessante
verificar se houve algum efeito desses programas em aspectos mais objetivos, como o
rendimento acadêmico dos alunos.

Para mensurar o rendimento acadêmico dos alunos foi utilizado o Índice de Rendi-
mento Acadêmico (IRA), que é a medida usada pela UnB e disponível na base de dados
do SIGRA. O IRA é calculado através de uma média ponderada do rendimento em cada
disciplina, o qual os pesos são o período cursado e o número de créditos. O rendimento é
dado pela menção alcançada na matéria, que pode ser SS, MS, MM, MI, II e SR, sendo a
primeira a maior menção e a última a menor. Quanto maior o número de créditos, maior
o peso da disciplina. Os períodos iniciais possuem um peso menor, porém esses pesos
ficam constantes a partir do sexto período. No cálculo do IRA ainda é considerado um
desconto referente ao trancamento de disciplinas, caso a disciplina trancada seja obriga-
tória o desconto é maior. A maior menção (SS) tem um valor de 5 e a menor (SR) tem
um valor de zero, logo o IRA pode variar de 0 a 5. Tem-se abaixo a fórmula de cálculo
do IRA:

IRA = [1− 0, 6.DTb+ 0, 4.DTp

DC
].

∑
i Pi.CRi.Pei∑
iCRi.Pei

Onde DTb é o número de disciplinas obrigatórias trancadas, DTp é o número de
disciplinas optativas trancadas, DC é o número de disciplinas matriculadas (incluindo as
trancadas), Pi é o peso da menção, CRi é o número de créditos da disciplina e Pei é o
período em que a disciplina foi cursada (sendo o maior valor 6).

Nesta análise, foi utilizado apenas a comparação entre estudantes já formados. Pri-
meiro porque a base de dados fornecia apenas o IRA final dos alunos e não disponibilizava
toda a informação necessária para o cálculo do IRA por período. Segundo, como o peso
das disciplinas mudam no decorrer dos períodos (devido ao Pei), a restrição de alunos
formados anula o efeito do período em que se está mensurando o IRA.

Além da restrição de formatura imposta à base de dados, para cada análise foi
retirado uma subamostra dessa base. Para verificar o efeito do intercâmbio do INT foram
excluídos da base os alunos que participaram do Ciência sem Fronteiras, obtendo o grupo
de controle amplo com 247 observações tratadas e 5123 não tratadas. O grupo de controle
estrito para o INT foi composto apenas por alunos que tentaram participar, mas não

37



conseguiram, ficando 247 tradados e 91 não tratados. Para o CsF conta-se apenas com o
grupo de controle amplo, excluídos os alunos que participaram do INT, visto que não se
obteve dados sobre os alunos que tentaram e não conseguiram, logo tem-se 493 tratados
e 5123 não tratados.

O primeiro modelo rodado, mostrado na coluna 1 da tabela 3, foi uma regres-
são linear múltipla com o IRA como variável dependente e o indicador de participação
do programa de intercâmbio como variável explicativa. Ademais, foram adicionadas as
variáveis de controle: feminino, casado, publica, sup_pai, sup_mae, trabalha, renda_3,
renda_10, negro, pas, agrarias, biologicas, saude, exatas, humanas, sociais e engenharias.
As estimações dos coeficientes das variáveis de controle são apresentadas na tabela 5 no
apêndice.

Os demais modelos, cujos resultados também são apresentados na tabela 3, foram
baseados no escore de propensão. Para alcançar o balanceamento das variáveis ao estimar
o pscore foi necessário adicionar, além das variáveis de controle acima listadas, as variáveis
de interação (i) renda_10*saude para o pscore do INT com grupo de controle amplo e (ii)
trabalha*agrarias para pscore do CsF. Para o pscore do INT com grupo de controle estrito
não precisou adicionar nenhuma interação, apenas as variáveis de controle já garantiram
o balanceamento.

A coluna 2 da tabela 3 apresenta o efeito médio do tratamento sobre os tratados
(ATT ) sob a métrica do vizinho mais próximo com reposição. A coluna 3 apresenta o
ATT sob a métrica radial, com raio de 0,01. As colunas 4 e 5 apresentam os resultados
da métrica kernel, com os núcleos de Epanechnikov e Gauss, respectivamente.

A coluna 1 da tabela 3 mostra a correlação linear do IRA com a participação em
programa de intercâmbio. Todos os resultados são positivos e significantes ao nível de
1%. Em relação ao INT, o resultado utilizando o grupo de controle estrito foi inferior ao
resultado utilizando o grupo de controle amplo. Uma possível explicação para isso é que o
grupo de controle estrito pode ser muito mais próximo do grupo tratado no que se refere
a características não observadas, características essas que podem afetar também o IRA.

Fazendo a comparação baseada no escore de propensão, verifica-se que o ATT dos
alunos que participaram do INT continua positivo e significante com grupo de controle
amplo, mas perde parte da significância e da magnitude quando considerado o grupo de
controle estrito. No extremo, o ATT sob a métrica do vizinho mais próximo (coluna 2)
com controle estrito tem magnitude de 0,06 e não é significante nem ao nível de 10%.

Os resultados para o CsF apresentam o mesmo padrão dos resultados do INT para
o grupo de controle amplo. Ou seja, são todos positivos e significantes ao nível de 1%,
porém com magnitude menor.

Portanto, a participação em intercâmbio está associada sim a um IRA maior. No
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Tabela 3: Efeito de participação em intercâmbio no IRA

1
linear

2
nearest

3
radius

4
epan.

5
gauss

INT (controle amplo)

Participou do intercâmbio 0,21***
(0,02)

0,34***
(0,08)

0,21***
(0,03)

0,22***
(0,02)

0,24***
(0,02)

Nt 247 247 247 247 247
Nc 5123 109 4898 4898 4898

INT (controle estrito)

Participou do intercâmbio 0,13***
(0,04)

0,06
(0,08)

0,11*
(0,06)

0,12**
(0,05)

0,12**
(0,05)

Nt 247 244 234 244 244
Nc 91 50 91 91 91

CsF (controle amplo)

Participou do intercâmbio 0,17***
(0,02)

0,15***
(0,05)

0,17***
(0,02)

0,16***
(0,02)

0,14***
(0,02)

Nt 493 493 493 493 493
Nc 5123 187 5123 5123 5123

Nota: Entre parênteses está o erro-padrão. Três asteriscos indica significância a nível de
1%. Dois asteriscos indica significância a nível de 5%. Um asterisco indica significância
a nível de 10%. A quantidade de indivíduos tratados utilizados é indicada por Nt. A
quantidade de indivíduos utilizados para montar os contrafactuais é indicada por Nc.
A coluna 1 se refere a regressão linear múltipla com variáveis de controle e erro padrão
robusto. A coluna 2 se refere ao modelo de pareamento com vizinho mais próximo com
reposição. A coluna 3 se refere ao modelo de pareamento radius com raio de 0,01. A
coluna 4 se refere ao modelo de pareamento kernel com núcleo de Epanechnikov. A
coluna 5 se refere ao modelo de pareamento kernel com núcleo de Gauss.
Elaboração própria.

entanto, deve ser tomada certa cautela com esses resultados, pois os modelos apresentados
ainda podem estar sujeitos à endogeneidade, visto que para participar nos programas aqui
analisados já era necessário um bom rendimento acadêmico.

4.3 Efeito do intercâmbio na probabilidade de formar

Outro possível efeito acadêmico da mobilidade internacional dos estudantes pode
ser na probabilidade de formatura. Alunos que participaram de programas de intercâmbio
podem voltar mais motivados a terminar o seu curso, reduzindo, assim, as chances de
abandoná-lo.

Para mensurar essa probabilidade de formar foi criada a variável sucesso, que é
igual a 1 caso o aluno tenha formado e igual a 0 caso o aluno não tenha formado devido
a fatores que dependiam dele. Esses fatores podem ser o abandono do curso, repetir
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três vezes a mesma disciplina obrigatória, novo vestibular, jubilação, entre outros. Os
estudantes não formados por fatores que não dependiam deles foram excluídos dessa
análise. Nesse caso estão os alunos que ainda estão cursando, os que saíram devido a
transferência, falecimento etc.

Para esta análise foram considerados apenas os alunos que ingressaram na UnB
nos anos de 2009 e 2010. A condição de o estudante ter formado ou não foi verificada até
o primeiro semestre de 2016. Deste modo, os estudantes tiveram um tempo razoável para
se formarem.

Assim como no caso do IRA, quando o interesse era saber o efeito do INT, foram
excluídos os alunos que participaram do CsF, e vice-versa. A subamostra do INT com
grupo de controle amplo ficou com 183 tratados e 5976 controles. A subamostra do INT
com grupo de controle estrito ficou com 183 tratados e 42 controles. Por fim, no caso
do Ciência sem Fronteiras, o grupo de tratados ficou com 486 indivíduos e o grupo de
controle com 5976.

Primeiro foi rodado um Modelo de Probabilidade Linear (MPL), contendo sucesso
como variável dependente e o indicador de participação como variável explicativa, além das
variáveis de controle: feminino, casado, publica, sup_pai, sup_mae, trabalha, renda_3,
renda_10, negro, pas, agrarias, biologicas, saude, exatas, humanas, sociais e engenharias.
Os resultados desse modelo são apresentados na coluna 1 da tabela 4, os coeficientes
associados às variáveis de controle são apresentados na tabela 6 no apêndice.

Como apontado por Wooldridge (2012, p. 584), o MPL traz alguns inconvenientes.
Em seus valores extremos, esse modelo pode gerar uma probabilidade predita maior que 1
ou menor que 0, o que não tem sentido. Outro problema do MPL são os efeitos marginais
fixos, o que pode gerar distorções quando há variáveis discretas cujos valores iniciais
possuem um impacto muito maior do que os valores extremos.

Deste modo, foi também utilizado um modelo de probabilidade não linear, o probit.
Esse modelo aplica a especificação linear como argumento de uma função de distribuição
normal. Os efeitos marginais do modelo probit são apresentados nas colunas 2 da tabela
4. Para as variáveis de controle, os coeficientes estão na tabela 7 no apêndice.

Os resultados dos modelos baseados no escore de propensão também são apresen-
tados na tabela 4. Para alcançar o balanceamento das variáveis ao estimar o pscore foi
necessário adicionar, além das variáveis de controle utilizadas no MPL e no probit, as
variáveis de interação (i) exatas*renda_3 e sociais*publica para o pscore do INT com
grupo de controle amplo e (ii) biologicas*renda_3 para pscore do CsF. Para o pscore do
INT com grupo de controle estrito não precisou adicionar nenhuma interação, apenas as
variáveis de controle já garantiram o balanceamento.

A coluna 3 da tabela 4 apresenta o efeito médio do tratamento sobre os tratados
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(ATT ) sob a métrica do vizinho mais próximo com reposição. A coluna 4 apresenta o
ATT sob a métrica radial, com raio de 0,01. As colunas 5 e 6 apresentam os resultados
da métrica kernel, com os núcleos de Epanechnikov e Gauss, respectivamente.

Uma primeira análise da tabela 4, focando nos casos de controle amplo, verifica-se
um efeito forte e significante da participação em intercâmbio na probabilidade de formar.
Os alunos do INT têm um aumento entre 18 e 28 pontos percentuais na probabilidade
de se formarem, comparado aos demais alunos, desconsiderando o resultado da métrica
de vizinho mais próximo que apresenta efeito de 10 pontos percentuais, sem significância
estatística. Entre os estudantes do Ciência sem Fronteiras, a probabilidade aumenta entre
34 e 45 pontos percentuais, resultados também significantes.

No entanto, olhando os resultados com o grupo de controle estrito para o caso
do INT, verifica-se que a participação em intercâmbio está correlacionada negativamente
com a probabilidade de se formar. Nos modelos de correlação linear e probit os resultados
mostram uma redução de 5 a 6 pontos percentuais na probabilidade de formatura, não
sendo significantes estatisticamente. Os resultados do método de pareamento apresentam
um impacto negativo maior e significante do intercâmbio na probabilidade de formatura.
Sob a métrica de pareamento kernel com o núcleo de Epanechnikov o impacto negativo é
de 10 pontos percentuais, sendo significante a nível de 5%.

Os resultados contraditórios do efeito do intercâmbio no caso do INT podem ser
uma evidência da existência de algum fator não observado que influencia tanto a vontade
de experimentar a mobilidade internacional como a probabilidade de se formar. Na hi-
pótese da existência desse fator, o grupo de controle estrito já teria maior chance de se
formar, ao passo que o grupo de controle amplo teria uma chance menor, superestimando,
assim, o efeito do intercâmbio ao comparar intercambistas com alunos que nem tentaram
participar dos programas de mobilidade.
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Tabela 4: Efeito de participação em intercâmbio na probabilidade de formatura

1
linear

2
probit

3
nearest

4
radius

5
epan.

6
gauss

INT (controle amplo)

Participou do intercâmbio 0,18***
(0,02)

0,26***
(0,04)

0,10
(0,10)

0,19***
(0,03)

0,23***
(0,03)

0,28***
(0,03)

Nt 183 183 183 183 183 183
Nc 5976 5976 92 5195 5195 5195

INT (controle estrito)

Participou do intercâmbio -0,06
(0,04)

-0,05
(0,03)

-0,11*
(0,06)

-0,10*
(0,06)

-0,10**
(0,05)

-0,10*
(0,05)

Nt 183 179 171 147 171 171
Nc 42 42 29 42 42 42

CsF (controle amplo)

Participou do intercâmbio 0,35***
(0,02)

0,35***
(0,02)

0,45***
(0,06)

0,35***
(0,02)

0,35***
(0,02)

0,34***
(0,02)

Nt 486 486 484 482 484 484
Nc 5976 5976 202 5976 5976 5976

Nota: Entre parênteses está o erro-padrão. Três asteriscos indica significância a nível de 1%. Dois asteriscos indica
significância a nível de 5%. Um asterisco indica significância a nível de 10%. A quantidade de indivíduos tratados
utilizados é indicada por Nt. A quantidade de indivíduos utilizados para montar os contrafactuais é indicada por
Nc. A coluna 1 se refere a regressão linear múltipla com variáveis de controle e erro padrão robusto. A coluna 2 se
refere ao modelo probit. A coluna 3 se refere ao modelo de pareamento com vizinho mais próximo com reposição. A
coluna 4 se refere ao modelo de pareamento radius com raio de 0,01. A coluna 5 se refere ao modelo de pareamento
kernel com núcleo de Epanechnikov. A coluna 6 se refere ao modelo de pareamento kernel com núcleo de Gauss.
Elaboração própria.
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5 CONCLUSÃO

Esta monografia buscou analisar os principais programas de mobilidade interna-
cional que os estudantes da Universidade de Brasília participaram nos últimos anos, os
vinculados à Assessoria de Assuntos Internacionais (INT) e o Ciência sem Fronteiras
(CsF).

Primeiro foi verificado se a disponibilização de bolsas pelo Ciência sem Fronteiras
gerava uma maior participação de estudantes de perfil socioeconômico menor em relação
aos intercambistas do INT. Os dados mostraram que não há diferença significante nas
características socioeconômicas entre os alunos que participaram do INT e os que partici-
param do Ciência sem Fronteiras. Todavia, os intercambistas no geral apresentavam um
status socioeconômico mais elevado do que os não intercambistas. Deste modo, parece
que há sim uma barreira financeira que limita a participação de estudantes de perfil so-
cioeconômico baixo em programas de mobilidade e que a mera disponibilização de bolsas
não resolve esse problema.

Esse resultado questiona, de certa forma, a sugestão de Souto Otero (2008) rela-
cionada à ampliação do financiamento de intercâmbio para alunos sem condição de arcar
com os custos. Talvez a limitação não seja apenas financeira, próximos estudos poderiam
investigar outros fatores que incentivassem a inclusão desses alunos de renda inferior em
programas de mobilidade internacional.

Em um segundo momento foi verificado o efeito da participação em intercâmbio
no rendimento acadêmico e na probabilidade do aluno se formar. Foi encontrado que
o intercâmbio tem um impacto positivo índice de rendimento acadêmico, resultado que
segue a mesma linha do relatório da Indiana University Bloomington (2009) e do trabalho
de Conceição et al. (2016). A relação da mobilidade com a probabilidade de se formar
é ambígua, dependendo do grupo de controle utilizado. Ressalta-se que deve ser tomado
cuidado na interpretação desses resultados, pois a participação nos programas não foi
aleatorizada e a autosseleção pode ter se dado em fatores não observáveis, comprometendo
a interpretação causal desses resultados.

Futuros trabalhos podem endereçar a relação causal entre as variáveis estudadas
empregando outros métodos de avaliação. Com dados de nota do ENEM, um dos critérios
de seleção do Ciência sem Fronteiras, pode-se aplicar o método de regressão descontínua
e, assim, criar melhores grupos de tratamento e controle. Também há a possibilidade
de conseguir dados relacionados ao mercado de trabalho e identificar o possível efeito do
intercâmbio nos aspectos laborais dos indivíduos.
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APÊNDICE

A tabela 5 apresenta os coeficientes estimados das variáveis de controle dos mode-
los de regressão linear múltipla rodados para construir a tabela 3. A variável engenharias
foi omitida na estimação do efeito do INT com grupo de controle estrito devido a coline-
aridade.

Tabela 5: Resultados da regressão linear do IRA

1 2 3
sel_int 0,21*** (0,02) 0,13*** (0,04)
sel_csf 0,17*** (0,02)
feminino 0,15*** (0,01) 0,11*** (0,04) 0,15*** (0,01)
casado 0,08* (0,04) 0,11 (0,09) 0,07* (0,04)
publica 0,00 (0,01) 0,02 (0,05) 0,00 (0,01)
sup_pai -0,00 (0,01) -0,04 (0,04) 0,00 (0,01)
sup_mae 0,01 (0,01) 0,00 (0,04) 0,01 (0,01)
trabalha 0,14*** (0,03) 0,19** (0,09) 0,13*** (0,03)
renda_3 -0,02 (0,02) 0,11 (0,07) -0,02 (0,02)
renda_10 0,01 (0,01) -0,02 (0,04) 0,01 (0,01)
negro -0,13*** (0,02) -0,30*** (0,06) -0,12*** (0,02)
pas 0,08*** (0,02) 0,01 (0,05) 0,08*** (0,02)
agrarias -0,33*** (0,03) -0,20* (0,12) -0,34*** (0,03)
biologicas -0,07* (0,04) 0,07 (0,12) -0,08** (0,04)
saude -0,05* (0,03) 0,05 (0,10) -0,06** (0,03)
exatas -0,34*** (0,03) 0,05 (0,13) -0,34*** (0,03)
humanas 0,05* (0,03) 0,03 (0,09) 0,04 (0,03)
sociais -0,05* (0,03) 0,02 (0,08) -0,05* (0,03)
engenharias -0,34*** (0,04) -0,35*** (0,03)
Constante 3.90*** (0,03) 4,02*** (0,09) 3,90*** (0,03)

N 5370 338 5616
Nota: Entre parênteses está o erro-padrão. Três asteriscos indica significância a
nível de 1%. Dois asteriscos indica significância a nível de 5%. Um asterisco indica
significância a nível de 10%. A coluna 1 se refere ao INT com grupo de controle
amplo. A coluna 2 se refere ao INT com grupo de controle estrito. A coluna 3 se
refere ao CsF.
Elaboração própria.
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A tabela 6 apresenta os coeficientes estimados dos modelos de probabilidade linear
rodados para construir a coluna 1 da tabela 4. A variável engenharias foi omitida na
estimação do efeito do INT com grupo de controle estrito devido a colinearidade.

Tabela 6: Probabilidade de formar - modelo de probabilidade linear

1 2 3
sel_int 0,18*** (0,02) -0,06 (0,04)
sel_csf 0,35*** (0,02)
feminino 0,09*** (0,01) -0,02 (0,04) 0,09*** (0,01)
casado -0,07** (0,03) 0,19 (0,12) -0,07** (0,03)
publica -0,01 (0,01) 0,02 (0,05) -0,01 (0,01)
sup_pai -0,01 (0,01) 0,06 (0,06) -0,01 (0,01)
sup_mae -0,00 (0,01) -0,11** (0,05) 0,01 (0,01)
trabalha -0,19*** (0,02) -0,14 (0,17) -0,18*** (0,02)
renda_3 -0,01 (0,02) -0,09 (0,10) 0,01 (0,02)
renda_10 0,02 (0,01) -0,00 (0,04) 0,01 (0,01)
negro -0,03* (0,02) 0,02 (0,05) -0,04** (0,02)
pas -0,10*** (0,02) -0,22** (0,10) -0,10*** (0,02)
agrarias 0,07** (0,03) 0,06 (0,16) 0,08*** (0,03)
biologicas 0,05 (0,05) 0,26** (0,11) 0,07 (0,04)
saude 0,15*** (0,03) 0,18 (0,14) 0,16*** (0,03)
exatas -0,06*** (0,02) -0,39** (0,18) -0,05** (0,02)
humanas 0,11*** (0,02) 0,21* (0,11) 0,11*** (0,03)
sociais 0,32*** (0,02) 0,25** (0,10) 0,32*** (0,02)
engenharias -0,11*** (0,03) -0,05* (0,03)
Constante 0,43*** (0,02) 0,81*** (0,11) 0,42*** (0,02)

N 6159 225 6462
Nota: Entre parênteses está o erro-padrão. Três asteriscos indica significância a
nível de 1%. Dois asteriscos indica significância a nível de 5%. Um asterisco indica
significância a nível de 10%. A coluna 1 se refere ao INT com grupo de controle
amplo. A coluna 2 se refere ao INT com grupo de controle estrito. A coluna 3 se
refere ao CsF.
Elaboração própria.
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A tabela 7 apresenta os coeficientes estimados dos modelos probit rodados para
construir a coluna 2 da tabela 4. As variáveis casado, biologicas e engenharias foram
omitidas na estimação do efeito do INT com grupo de controle estrito (coluna 2), as duas
primeiras porque previam sucesso perfeito e a última devido à colinearidade.

Tabela 7: Probabilidade de formar - efeitos marginais do probit

1 2 3
sel_int 0,26*** (0,04) -0,05 (0,03)
sel_csf 0,35*** (0,02)
feminino 0,10*** (0,01) -0,03 (0,03) 0,10*** (0,01)
casado -0,08** (0,03) -0,08** (0,03)
publica -0,01 (0,02) -0,01 (0,05) -0,02 (0,02)
sup_pai -0,01 (0,02) 0,06 (0,05) -0,02 (0,02)
sup_mae -0,00 (0,02) -0,10*** (0,04) 0,01 (0,02)
trabalha -0,21*** (0,02) -0,14 (0,15) -0,20*** (0,02)
renda_3 0,01 (0,02) -0,16 (0,14) 0,01 (0,02)
renda_10 0,02 (0,02) 0,01 (0,04) 0,02 (0,02)
negro -0,04* (0,02) 0,05 (0,04) -0,04** (0,02)
pas -0,12*** (0,03) -0,22** (0,11) -0,11*** (0,03)
agrarias 0,07** (0,03) -0,03 (0,15) 0,08*** (0,03)
biologicas 0,05 (0,05) 0,07 (0,04)
saude 0,15*** (0,02) 0,06** (0,02) 0,16*** (0,02)
exatas -0,07** (0,03) -0,28 (0,24) -0,06** (0,03)
humanas 0,11*** (0,02) 0,08*** (0,03) 0,11*** (0,02)
sociais 0,33*** (0,02) 0,21*** (0,07) 0,32*** (0,02)
engenharias -0,11*** (0,03) -0,06** (0,03)

N 6159 221 6462
Nota: Entre parênteses está o erro-padrão. Três asteriscos indica significância a
nível de 1%. Dois asteriscos indica significância a nível de 5%. Um asterisco indica
significância a nível de 10%. A coluna 1 se refere ao INT com grupo de controle
amplo. A coluna 2 se refere ao INT com grupo de controle estrito. A coluna 3 se
refere ao CsF.
Elaboração própria.
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