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SUMÁRIO EXECUTIVO

 A internacionalização da educação superior emerge como 
uma poderosa estratégia de inserção dos países no cenário globa-
lizado, caracterizado pelo fluxo contínuo de capitais, informação e 
pessoas. Em 2018, a Universidade de Brasília, por meio da Asses-
soria de Assuntos Internacionais (INT), propôs-se a reformular suas 
políticas institucionais direcionando-as a essa tendência, o que se 
concretizou na elaboração de um Plano de Internacionalização com 
propostas para pesquisa, extensão e ensino para o período que 
compreende os anos de 2018 a 2022.
 O momento de internacionalização o qual a Universidade 
vive, sugere um solo fértil para implementação de iniciativas que 
busquem fomentar esse processo. É nesse contexto que nasce uma 
proposta de uma organização sem fins lucrativos movida por alunos 
locais que deverão gerir as demandas de acolhimento, de comuni-
cação e de integração social entre estudantes locais e estrangeiros, 
espaço acadêmico e cidade.
 Busca-se construir um espaço para convivência, para diá-
logos informais, desenvolvimento de relações pessoais, esclareci-
mento de dúvidas, auxílio, além de proporcionar ações sociais, re-
creativas, cívicas, culturais, socioambientais e intervenções dentro e 
fora da Universidade. Assim, pretende-se contribuir para a constru-
ção de uma cultura organizacional diversa e acessível, pautada na 
relação horizontal entre instituição e esses estudantes.
 Além do atendimento às necessidades dos estudantes es-
trangeiros, os alunos locais que se engajarem diretamente se bene-
ficiarão pelos incentivos acadêmicos de participação, networking 
pessoal, e indiretamente, a comunidade local como um todo pode-
rá se beneficiar pelo maior contato com outras culturas sem ‘’sair de 

casa’’, tendo em vista que realizar um intercâmbio é um privilégio 
para poucos, no contexto socioeconômico do brasileiro médio. 
 Este serviço é estratégico por apresentar um suporte e uma 
alternativa viável para suprir as demandas que a INT não é capaz 
de atender, devido ao número reduzido de funcionários e à extensa 
carga administrativa pela qual é responsável. Além disso, pode pro-
piciar maior visibilidade internacional para as atividades da UnB. 
 É necessário frisar que a organização é autônoma, porém 
vinculada à INT.
 O projeto irá se manter por parcerias, patrocínios e pela aqui-
sição de uma carteirinha de associação de estudantes estrangeiros.
 Há iniciativas similares em outros países, como a organiza-
ção ESN (Erasmus Student Network). Partimos do pressuposto de 
que é preciso criar um canal entre entidades com o mesmo propósi-
to para que jovens de todo mundo possam “falar a mesma língua”e 
realizar impacto no meio onde vivem (temporariamente ou não). 
Criar um mecanismo de promoção do diálogo, da diversidade, da 
empatia e do desenvolvimento pessoal e coletivo é algo necessário 
em tempos de xenofobia, ascensão do radicalismo e de fragilidade 
em relação à saúde mental dos jovens. 
 Acreditamos na Comunicação Organizacional não só como 
uma ferramenta estratégica, mas também como um poderoso pi-
lar na consolidação de valores úteis à sociedade, bem como na 
criação de laços e vínculos emocionais, e, por fim, como potente 
instrumento de mudança social que possam gerar bons frutos em 
um futuro próximo.

  Sumário Executivo   Sumário Executivo   
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PRINCÍPIOS
Sinergia e engajamento estudantil por meio de valorização do 
planejamento: deve haver coesão entre membros na gestão de 
projetos e pessoas para que se alcance o impacto social pretendido 
e haja maior desenvolvimento pessoal e coletivo.

Acessibilidade: É preciso garantir que as mensagens cheguem sem 
ruídos e sejam compreendidas por cada indivíduo dos diversifica-
dos públicos-alvo a quem a organização se dirige, realizando adap-
tações sempre que necessário. 

Abertura ao novo: Propiciar a desconstrução de preconceitos e es-
tereótipos para oportunizar o conhecimento mais aprofundado e 
mais humanizado dos indivíduos, possibilitando a criação de rela-
ções mais consistentes e duradouras. 

Alteridade (condição do outro) e empatia: Promover um espaço 
de contato e envolvimento com indivíduos de outras culturas e ou-
tras realidades. Sensibilizar quanto às necessidades específicas de 
cada ser humano e experienciar outras perspectivas por meio do 
diálogo e da troca.

Respeito às diferenças e liberdade para manifestar sua cultura 
e opiniões: Promover um espaço livre e seguro dentro do âmbito 
acadêmico para expressar e compartilhar seus costumes, onde não 
haverá lugar para xenofobia, intolerância e opressão. 

Responsabilidade social e ambiental: Buscar promover ações social-
mente justas, ambientalmente corretas e economicamente viáveis.

MISSÃO

  Princípios

Ser um canal aberto a diversidade, que conecte a 
comunidade acadêmica e alunos estrangeiros, criando 

uma relação horizontal e fluída entre estudantes 
de diferentes culturas, espaço acadêmico e a 

cidade, para promover o entendimento cultural, o 
acolhimento, o auxílio e o bem-estar social, utilizando 

a infraestrutura comunicacional integrada para 
promover desenvolvimento pessoal 

e coletivo.
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ANÁLISE SWOT
(STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, AND THREATS)

Oportunidades Ameaças

- Momento de maior movimento 
de pessoas e redução de custos, 
característicos da Globalização.

- UnB foi uma das trinta 
universidades selecionadas para 
obter incentivos prescritos no edital 
do Capes PRINT.

- Sociedade altamente conectada 
que dispõe de grande suporte 
tecnológico, aplicativos e redes 
sociais.
 
- Momento de investimento em 
políticas de Internacionalização 
da Universidade de Brasília, e 
implementação do Plano para esse 
âmbito. 

- A Universidade de Brasília é 
reconhecida como uma instituição 
de Excelência no Brasil e na América 
Latina.

- Universidade situada na capital 
onde se encontram os organismos 
internacionais, representações 
diplomáticas e centros decisórios do 
poder nacional. 

- Existência de burocracias para 
implementar novos projetos na UnB.

- Existência de burocracias 
relacionadas à questão de visto, 
passaporte, entre outros.

- Há fluxo preferencial de países 
subdesenvolvidos para países 
desenvolvidos. 

- Momento de instabilidade política 
no Brasil. 

- Há despreparo do corpo 
acadêmico, entre terceirizados e 
concursados, para lidar com outras 
culturas e idiomas, de forma geral. 

- Período de transição, início da 
internacionalização na Universidade.
 
- Fim do Ciências Sem Fronteiras 
que contribuiu para a diminuição 
do número de bolsas para alunos 
incoming (que vem estudar no Brasil). 
- A migração é vista, por muitos, 
como ameaça.

- Momento de ascensão de 
xenofobia e radicalismo.

Oportunidades Ameaças

- Há necessidade em suprir as 
demandas que os funcionários da 
INT não conseguem lidar devido ao 
número reduzido de funcionários.

- Valorização de experiências 
internacionais e voluntárias no 
Mercado de Trabalho.

- A INT possui acordos bilaterais 
firmados com cerca de 46 países.

- Em 2017 foi realizado 1º Fórum e 
a 1ª Feira de Internacionalização da 
UnB. 

- Brasília é a capital da arquitetura 
modernista.

- Região do cerrado rica em 
biodiversidade, com diferentes 
opções de ecoturismo.

- Existência de aplicativos de 
tradução e comunicação com outros 
idiomas. 

- Disponibilidade de app chamado 
‘’UnB para Estrangeiros’’ feito 
por ex-aluna da Universidade de 
Brasília, com informações úteis 
a estrangeiros traduzidas em 
diferentes idiomas.

- Falta de proficiência em língua 
estrangeira na UnB. 

- Custo de vida elevado em Brasília, 
comparada a outras capitais.

- Precariedade nos Serviços de 
transporte público. 

- Infraestrutura inferior em relação a 
países desenvolvidos.

- Violência urbana.

- Hegemonia do Inglês e das 
políticas oriundas dos países do 
Norte.

- Dificuldade em encontrar 

alojamentos. 

Análise SWOT  Análise SWOT
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Oportunidades Ameaças

-Diversas Instâncias na UnB, com 
o apoio do Decanato de extensão, 
realizam ações que fomentam o 
multiculturalismo e o multilinguismo 
na universidade, entre elas a -  Casa 
da Cultura e Da América Latina 
(CAL).

-Existência de instituições 
internacionais dentro da UnB: Casa 
Franco Brasileira da Ciência, Instituto 
Confúcio (IC) e, futuramente, contará 
com o Instituto Sejong – Korea Brazil 
Society (KOBRAS).

- UnB oferece programas de 
extensão de ensino de idiomas 
como o UnB Idiomas e o Idiomas 
sem fronteiras, com destaque para 
os cursos de Português do Brasil 
para estrangeiros e o de Português 
como Língua de Acolhimento, 
destinado a imigrantes e refugiados.

- Criação do Summer/Winter School, 
com aulas em Português do Brasil 
sobre temas atrativos e locais.

Forças Fraquezas

- Contribui para maior inserção no 
mundo globalizado e sem fronteiras 
que se forma, preparando os 
estudantes para serem cidadãos 
globais. 

- Contribui para o reconhecimento 
Internacional da UnB. 

- Visa conferir maior visibilidade e 
desenvolver mais conteúdos para 
alimentar as mídias sociais, a partir 
de material produzido com registro 
de ações e atividades.

- Viabiliza a Internacionalização 
para estudantes locais que não têm 
oportunidade de viajar ou realizar 
intercâmbio.

- Permite que os estudantes que já 
viajaram ou realizaram intercâmbio 
continuem mantendo contato com 
outras culturas.

- Para alunos locais, a organização 
permite a criação de networking, 
incentiva a prática de fala de idiomas 
e busca desenvolver liderança e 
expertise por meio da experiência 
com gestão de pessoas.

- Divulga as ações da INT e auxilia 
nas demandas que não conseguem 
gerir.

- Dependência de parcerias.

- Dificuldade no processo seletivo de 
voluntários.

- Entraves burocráticos.

- Necessidade de um espaço físico.

- Troca de gestão anual da 
organização pode prejudicar a 
fluidez das atividades.

- Necessidade de capacitação para o 
bom desenvolvimento.

Análise SWOT  Análise SWOT
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Forças Fraquezas

- Visa atuar como uma referência 
dentro da Universidade para ter 
estímulo para o contato com outras 
culturas. 

- Promove ações de impacto social 
na cidade e na Universidade, 
contribuindo para a formação de 
uma sociedade multicultural e 
solidária.

- Disponibiliza espaço para que 
estrangeiros possam manifestar sua 
cultura de forma livre e receptiva.

- Estimula a criação de vínculos com 
a Universidade que incentivem a 
construção de parcerias futuras e/ou 
construção de Mercado de trabalho 
multicultural em Brasília. 

- Oportuniza diálogo, a alteridade e 
a empatia em tempos de ascensão 
do radicalismo e da intolerância.

- Busca realizar maior 
aproveitamento do espaço e das 
atividades realizadas na UnB. 
- Fomenta a valorização e 
envolvimento com a cultura local. 

- Promove a inclusão, tão importante 
em tempos de xenofobia e 
fragilidade de saúde mental dos 
jovens.

Forças Fraquezas

-Promove a inclusão e acolhimento 
humanizado para alunos em situação 
de refúgio.
 
- Estimula a educação flexível e 
humanitária fora da sala de aula. 

- Busca realizar parcerias com 
entidades e/ou organizações 
internacionais estudantis pelo 
mundo.

- Auxilia em relação à política de 
alojamento: Idealizamos a criação de 
uma plataforma digital que contenha 
uma lista de indicações de imóveis 
alugados por ex-intercambistas 
na UnB, para serem alugados por 
outros alunos internacionais, com 
recomendações, avaliações e 
contato com proprietário.

Análise SWOT  Análise SWOT
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ANÁLISE DE CENÁRIO 
SOB TRÊS PERSPECTIVAS: OTIMISTA, REALISTA E PESSIMISTA

 Cabe esclarecer que, em qualquer cenário, os objetivos, es-
tratégias e ações serão os mesmos. O que diferencia é o nível de 
esforço a ser dedicado a cada um.

Análise de cenário  Análise de cenário

A divulgação do projeto é efetiva e a comunidade local com-
pra a ideia e se engaja com a proposta. As entidades parceiras 
apoiam o projeto e fazem acordos com a organização e dis-
ponibilizam descontos, workshops, aulas experimentais e aulas 
de capacitação, por exemplo. A UnB reconhece a importância 
dessa iniciativa e sede um espaço que funcione como um es-
critório para coordenação das atividades. Os estudantes locais 
adquirem experiência prática de gestão e comunicação e ob-
têm maior contato com outros idiomas. O mercado de trabalho 
reconhece essa iniciativa como um diferencial no currículo. Es-
tudantes de diferentes áreas contribuem com conhecimentos 
específicos para que haja diversidade nas atividades. A organi-
zação se torna uma ‘’casa’’, um ponto acolhedor para aqueles 
que desejam fazer amizades fora do curso. A proposta é apre-
sentada a outras universidades nacionais e ganha dimensão 
nacional. Torna-se uma organização integrada alinhada com os 
mesmos propósitos e atuante em diferentes partes do Brasil. O 
trabalho é reconhecido em instituições internacionais e parce-
rias e trocas são feitas entre essas entidades, o que estimula a 
vinda de mais estudantes à Universidade de Brasília.

Otimista

A organização se torna conhecida nas dependências da UnB 
e há um certo engajamento por parte da comunidade local. 
Os estudantes internacionais aderem a algumas atividades, 
porém não todas. O número de parcerias é menor do que o 
pretendido. Os alunos estrangeiros procuram a organização 
principalmente quando há dúvidas. Os alunos locais trabalham 
constantemente com o planejamento de atividades e gestão da 
comunicação para atrair parcerias, alunos locais e alunos inter-
nacionais. Há alguns entraves burocráticos para realizar deter-
minadas atividades, mas alternativas são encontradas.  

Realista

Pessimista

Alunos da UnB não se engajam e não há aderência nas ati-
vidades pelos estudantes estrangeiros. Não há interesse em 
apoiar ou patrocinar o projeto. O conteúdo dos canais de 
comunicação disponíveis não é atrativo e nem as ativi-
dades propostas. A UnB não considera o projeto rele-
vante e não apoia a iniciativa.
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OBJETIVOS
Objetivo Geral
 Fornecer as diretrizes para criação colaborativa de uma or-
ganização que promova o serviço de acolhimento estratégico na 
Universidade, realizado por alunos locais que tenham interesse em 
ter uma experiência internacional sem sair de casa.

Objetivos Específicos
Definir Diretrizes para:

 » Formatar o projeto.  

 » Criar organograma e identidade visual da organização.  

 » Formar equipe seleta com lideranças e conhecimentos di-

versificados para que possam ajudar a conceber o projeto 

de forma colaborativa.  

 » Criar as primeiras ferramentas digitais e critérios administra-

tivos e de gestão para a organização.  

 » Buscar capacitação e consultoria para os primeiros líderes. 

 » Captar os demais membros e completar equipe. 

 » Reafirmar propósitos e princípios para equipe e capacitar 

demais membros. 

 » Delinear metas e possíveis atividades.

 » Buscar parcerias que viabilizem atividades. 

 » Criar plano de ações para próximo semestre.

VISÃO

Objetivos

Até 2022 (período estipulado para o Plano de Internacionalização 
da Universidade de Brasília), criar uma organização estudantil 
que contribua para que a UnB se torne referência no processo de 
Internacionalização no Brasil, com impacto duradouro na sociedade 
pela conscientização dos jovens e desenvolvimento de empatia 
entre os povos. 
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PLANO DE AÇÕES
PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

Serão definidos, a seguir, as estratégias e respectivas ações que 
nortearão este plano:

Estratégia nº1: Alinhamento de expectativas com 
a INT e negociação quanto ao formato do projeto, 
a possibilidade de obtenção de certificados e 
créditos, apoio e recursos.
 Visto que o projeto irá colaborar com os propósitos da INT, 
buscaremos, por meio de reunião, obter contrapartidas atrativas para 
participação estudantil, apoio representativo por parte da INT para 
validação do projeto em outras instâncias e investimento no projeto 
com recursos (materiais, humanos, financeiros, entre outros).
 Ação 1.1:  Realização de reunião com direção da INT para 
definição do formato do projeto terá (Extensão, Empresa Junior ou 
Centro Acadêmico) e apoio político para a implementação do projeto 
na Universidade. 
 Ação 1.2:  Negociação sobre a possibilidade de espaço para 
administrar as atividades assim como a possibilidade de investimento 
de recursos no projeto.
 Ação 1.3: Identificação, junto à INT, de contatos e entidades 
que possuem perfil de potenciais parceiros desse projeto para criação 
de networking estratégico.

Estratégia nº 2: Elaboração da Identidade e 
gestão do projeto junto à INT.
 Nesse segundo momento, buscaremos agregar ideias para 
criação da identidade projeto: Nome, logo, tipografia, slogan, entre 
outros elementos que representarão visualmente a organização e da-
rão origem ao seu Manual de Identidade Visual. O organograma tam-
bém deve ser estruturado, com destaque para importância da área de 
Recursos Humanos.
 Ação 2.1: Realização de uma segunda reunião para buscar su-
gestões para criação de nome e identidade visual da organização.
 Ação 2.2: Estabelecimento de organograma possível para a 
organização, com destaque para a área de Recursos Humanos, que 
deverá participar da gestão estratégica.
 Obs. ação 2.2: Sugestão para outras áreas de atuação da orga-
nização, a exemplo da ESN: atividades, comunicação, parcerias, proje-
tos e TI. 
 Ação 2.3: Desenvolvimento das incumbências e possíveis ati-
vidades de cada área. 

Estratégia nº 3: Busca de lideranças estudantis 
por intermédio de coordenadores de cursos 
correlacionados ao escopo deste projeto, como 
Letras, Turismo, Relações Internacionais, Gestão de 
Políticas Públicas e Comunicação Social e criar rede 
de apoio em Línguas Estrangeiras Aplicadas.
 Com essa estratégia, objetiva-se identificar lideranças com 
conhecimentos em diferentes áreas de conhecimento (de preferência, 
que já tenham tido experiência em intercâmbio acadêmico) que este-
jam interessadas em participar na concepção do projeto e na coorde-
nação das atividades durante, pelo menos, seis meses. 

Plano de ações para implementação da organização Plano de ações para implementação da organização
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 Ação 3.1: Identificação, junto aos coordenadores dos cursos 
citados, de lideranças estudantis, principalmente as que tenham tido 
experiências acadêmicas de intercâmbio, para criar uma relação de 
alunos indicados para os cargos.
 Ação 3.2: Estabelecimento de contato com os alunos indica-
dos para apresentar o projeto e convidá-los a participarem do proces-
so seletivo. 
 Ação 3.3: Realização do processo seletivo e escolha de, pelo 
menos, cinco alunos para comporem as lideranças.
 Obs. Ação 3.3: Se não houver o número mínimo pretendido, 
entrar em contato com coordenadores de outros cursos.
 Ação 3.4: Alocação dos líderes nas diferentes áreas de atua-
ção.
 Ação 3.5: Procura por parceiros não-fixos do curso de Línguas 
estrangeiras aplicadas que possam auxiliar na revisão de conteúdo 
escritos em diferentes idiomas. 
 

Estratégia nº 4: Desenvolvimento das primeiras 
diretrizes da organização. 
 As lideranças deverão contribuir colaborativamente para a 
criação do estatuto, carta para membros e criação de site, destacan-
do a importância e valorização do planejamento para as atividades e 
o alinhamento com missão, visão e princípios.   
 Ação 4.1:Desenvolvimento do estatuto e cartilha de membro, 
que guiarão os próximos líderes e membros.
 Ação 4.2: Desenvolvimento de protótipo de páginas em pla-
taformas digitais como site, Facebook e conta no Instagram, todos 
com a devida linguagem e com conteúdo introdutório e atrativo, que 
apresente o projeto e convide a comunidade acadêmica a participar. 

Estratégia nº 5: Estabelecimento de parceria 
com Empresas Juniores de Comunicação da 
Universidade de Brasília para fornecer capacitação, 
consultorias institucionais e auxílio na elaboração 
de materiais.
 A parceria será estratégica na medida em que experiências de 
empreendimento estudantil são compartilhadas e boas ações podem 
ser incorporadas às nossas atividades, além de poderem desenvolver 
capacitações de grupos, mini-palestras e consultorias comunicacio-
nais que auxiliem na concepção do projeto.
 Ação 5.1: Consulta à DoisNoveMeia, agência júnior de Publi-
cidade da UnB, para a possibilidade de fornecimento de consultoria, 
workshops e capacitação para os líderes. 
 Obs. Ação 5.1: Em caso de indisponibilidade da Doisnove-
meia, deve-se consultar a Facto-Agência Júnior de Jornalismo ou a 
Pupila- (Agência Júnior de Audiovisual). 
 Ação 5.2: Avaliação das atividades já desenvolvidas e aprimo-
ramento da cartilha, estatuto, site e páginas sociais. 
 Ação 5.3: Realização de dinâmicas em grupo e capacitação. 
 Ação 5.4:  Sugestões de atividades e desafios que ajudem 
a desenvolver engajamento, liderança e responsabilidade entre os 
membros.
 Ação 5.5: Parceria com a Pupila (Agência Júnior de Audiovi-
sual) para criação de vídeo institucional. 

Estratégia nº 6: Realização de divulgação geral do 
projeto na Universidade, por meio de ferramentas 
digitais, banners, eventos e parcerias com setores 
estratégicos da UnB a fim de completar a primeira 
gestão da organização. 

Plano de ações para implementação da organização Plano de ações para implementação da organização
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 Essa será a primeira chamada de participação para a comu-
nidade acadêmica a fim de prospectar alunos interessados na pro-
posta de integrar uma organização estudantil internacional, e após o 
processo seletivo, teremos, além dos líderes, os demais membros da 
organização. 
 Ação 6.1: Estruturação de critérios de seleção e elaboração 
de ficha de inscrição. 
 Ação 6.2: Ativação das contas nas mídias sociais e postagem 
dos conteúdo anteriormente elaborados.
 Ação 6.3: Apresentação e articulação com setores estratégi-
cos de comunicação na Universidade, como os Centros Acadêmicos 
de cada curso, a SECOM (Secretaria de Comunicação da UnB) e a 
UnBTV para divulgar e estimular a participação da comunidade aca-
dêmica. 
 Ação 6.4: Fixação de um ponto próximo à Reitoria que sirva, 
durante duas semanas, como local de inscrição para os interessados, 
com pelo menos um representante (líder) por turno. 
 Ação 6.5: Confecção e divulgação por meio de cartazes pelo 
ICC sobre o projeto que apresente a organização, instigue o interesse 
e esclareça quanto ao processo seletivo.
  Ação 6.6: Realização ou participação de algum um evento de 
apresentação do projeto para a comunidade local.
 Ação 6.7: Seleção da equipe a partir das demandas e das 
habilidades individuais úteis ao projeto. 

Estratégia nº 7: Realização de evento de boas-
vindas com líderes e membros em que haverá a 
distribuição de cartilha de membros.
 A estratégia servirá para reafirmar os propósitos da organiza-
ção e conferir sentido de unidade e integração da equipe.

 Ação 7.1: Produção de apresentação em Power Point da or-
ganização, sua missão, visão, valores, suas ambições, suas inspirações 
e materiais que possam motivar o grupo. Caso haja, apresentar o ví-
deo institucional ao final. 
 Ação 7.2: Solicitação de espaço para reunião de boas-vindas 
em algum auditório da UnB.
 Ação 7.3: Realização de uma reunião geral de boas-vindas para 
os primeiros membros com música, comida e apresentação do projeto. 
 Ação 7.4: Distribuição da cartilha de membro aos voluntários 
do projeto.
  Ação 7.5: Apresentação dos líderes de cada área que moti-
vem, representem e coordenem seus grupos de atividades.
 Ação 7.6: Momento para reunião de cada área com líderes 
para aprofundar o alinhamento da equipe e entrosamento de grupo. 

Estratégia nº 8: Realização de reunião com toda 
equipe para que haja um momento aberto de 
proposição atividades e metas para o primeiro 
semestre com alunos estrangeiros.
 A reunião servirá para que todos os membros possam propor 
ações, ideias, expectativas e meios para conseguir realizá-los. 
 Ação 8.1: Brainstorm de ideias, de conteúdos para platafor-
mas digitais e de atividades que os membros gostariam que fossem 
realizadas. 
 Ação 8.2: Avaliação das atividades sobre potencialidades e 
fraquezas das atividades propostas e identificação de meios para se-
rem concretizadas. 
 Ação 8.3: Mapeamento de empresas, ONGs, projetos, ou 
potenciais colaboradores e categorizá-los por setores como festas, 
lazer, cultura, esporte, educação, entre outros.
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Estratégia nº 9: Proposição de contrapartidas 
para potenciais parcerias de determinados setores 
estratégicos, no intuito de viabilizar ideias.  
 Prospecção de parceiros externos será fundamental para as-
segurar atividades.  
 Ação 9.1: Desenvolver propostas de ações comunicacionais e 
para cada setor e negociação de algum apoio nessas atividades. 
 Ação 9.2: Contato com esses steakholders para fechar par-
ceria em descontos, materiais, apoio em troca de atração de público, 
divulgação da empresa e negociar vantagens aos associados.

Estratégia nº 10:  Elaboração de Plano de ação 
para o próximo semestre. 
 Após o estabelecimento de parcerias estratégicas, a equipe 
deverá realizar o plano de ações e calendário para o próximo semes-
tre envolvendo todas as frentes de atuação e todos os públicos en-
volvidos: interno (membros), parceiros (empresas parceiras), adminis-
trativo (UnB e INT) e estrangeiro (alunos internacionais) com a devida 
linguagem para cada.
 Ação 10.1: Cada área de atuação deverá elaborar plano de 
ação para todas as atividades realizadas no próximo semestre, con-
tendo públicos direcionados, datas e prazos.
 Ação 10.2: Desenvolvimento de calendário geral contendo 
as ações finais de todas as áreas e o tempo necessário para organizá-
-las, que deve ficar exposto para todos os membros da organização. 
 Ação 10.3: Inserir no calendário atividades de integração 
do grupo como viagens, churrasco, entre outras.  
 Ação 10.4: Desenvolver calendário mensal para intercam-
bistas com eventos e atividades desenvolvidas para eles.

Plano de ações para implementação da organização
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PONTOS DE CONTROLE
PARA A ORGANIZAÇÃO

• Diagnósticos mensais das ações comunicacionais, para avaliar 
suas fragilidades, potencialidades, problemas e soluções. 

• Revisão de conteúdo em diferentes idiomas por componentes da 
INT ou do departamento de Línguas Estrangeiras Aplicadas.

• Análise, por semestre e por atividades, do número de aderências 
e de interesse de participação de estudantes estrangeiros e locais, 
como um importante indicador da efetividade das ações da orga-
nização. 

• Monitoramento diário das atividades por meio de plataformas 
digitais de gestão em grupo, para que a equipe se comunique e se 
fiscalize mutuamente. Nesse espaço haverá áreas com os checklists 
e deadlines para as atividades de cada coordenadoria. 

• Realização de reuniões semanais com toda equipe, para que seja 
feita a avaliação da semana e haja integração da equipe, identifi-
cação das dificuldades de cada coordenadoria e busca pelo esforço 
coletivo para saná-las. Haverá limite para faltas.

• Desenvolvimento de relatórios mensais sobre as ações de cada 
coordenadoria devem ser apresentados a presidência e repassados 
para INT, para que se possa fazer um diagnóstico geral sobre as 
ações bem-sucedidas e as que não tiveram o retorno desejado, e 
assim as falhas sejam identificadas e sanadas. 

• Realização de assembleias gerais, anualmente, para rever e atu-
alizar o plano de ações e eleger novos participantes para cargos de 
coordenação e presidência. 

• Ao final de cada mês, equipe de Recursos Humanos deve avaliar 
perfil e desempenho individual de cada integrante, buscar entender 
as limitações de cada um, desenvolver as capacidades e fazer com 
que os princípios da organização sejam cumpridos bem como as 
premissas de participação contidas na cartilha. O membro que não 
conseguir alcançar o rendimento esperado e desejado, poderá ser 
desligado do projeto. 

• Ao final de cada semestre, deve haver realização sistemática de 
pesquisa de satisfação no âmbito interno de forma anônima, para 
que haja espaço para críticas, insatisfações, sugestões sem con-
strangimento por parte dos integrantes. Espera-se obter 100% de 
avaliações positivas para cada pergunta. Pesquisas externas e não 
anônimas deverão ser igualmente realizadas, tanto para obter feed-
back dos alunos estrangeiros, quanto feedback da INT.

• Realização de auditorias no início e no final de cada semestre, a 
fim de que todos participantes estejam cientes dos recursos dis-
poníveis para aquele período e dos gastos realizados. 

• Monitoramento diário nas redes sociais para acompanhar o en-
gajamento e a percepção da comunidade acadêmica em relação a 
organização. 
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RECURSOS
Materiais
A INT sinalizou a possibilidade de, à princípio, disponibilizar um 
computador e uma mesa do setor para realizar as atividades iniciais. 
Futuramente, a depender da demanda e da aprovação do projeto 
pela Universidade, poderá ganhar um espaço físico maior. Além disso, 
seria possível doar materiais gráficos para divulgação da organização 
no âmbito acadêmico. 

Humanos
Para o bom funcionamento do projeto, seria necessário a par-
ticipação de pelo menos 15 estudantes, divididos em diferen-
tes áreas de atuação, como presidência, tesouraria, recursos 
humanos e as demais coordenadorias.  A INT diz ser possível 
disponibilizar equipe para algumas atividades como elaboração 
de design, por exemplo. 

Financeiros
As carteirinhas, no valor de 40 reais, são essenciais para gerar um 
fundo de reservas que possa ser distribuído entre as atividades 
e amenizar custos. Patrocínios e parcerias voltados a atividades 
específicas serão um suporte para realização ou participação 
em eventos, por meio de descontos fixos para aqueles 
que apresentarem carteirinha. 

Tecnológicos
Plataformas digitais de organização e gerencia-
mento de atividades a exemplo do Podio, Trello 
ou TaskWorld serão úteis para administração. 
Aplicativos para tradução de conteúdo também 
terão papel fundamental para comunicação com 
os diversos públicos.

Recursos
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