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RESUMO

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira -Unilab representa um núcleo educacional pautado na cooperação 
solidária e internacional para o desenvolvimento através da Cooperação Sul-sul. A instituição foi criada pela Lei Nº 12.289/2010 e implantada com 
a missão institucional de formar e qualificar recursos humanos, visando o desenvolvimento dos países da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa – CPLP (UNILAB, 2013). Ainda enquanto projeto de Lei (3891/2010) a Unilab foi disputada pelo estado da Bahia através do recurso 
interposto pelo então deputado João Almeida PSDB/BA) que alegava ter o estado baiano a maior quantidade de negros do Brasil. Todavia, 
Redenção foi escolhida para ser sede por ter sido a cidade pioneira em abolir a escravatura em 1883, além de ter maior proximidade geográfica 
com a África. (UNILAB, 2013). Posteriormente, em 2014, foi inaugurado o campus da cidade de São Francisco do Conde, na Bahia Os estudantes 
internacionais são selecionados a partir de um modelo de seleção próprio da Unilab, o Processo Seletivo de Estudantes Estrangeiros – PSEE, em 
que anualmente, servidores técnicos e docentes atuam como emissários da Universidade e se dirigem a cada um dos seis países parceiros para 
aplicar provas de redação sobre temas de atualidades. Para esta ação o correr, a Unilab conta com o apoio logístico e de divulgação do Ministério 
das Relações Exteriores e das Embaixadas Brasileiras nos respectivos países, possibilitando a aplicação das provas nos Centro Culturais Brasil-
África ou em Universidades locais. Objetivo: Identificar as percepções dos emissários acerca do processo seletivo internacional da Unilab e das 
agendas internacionais propostas. Metodologia: Pesquisa documental através dos registros das seleções internacionais e a realização de 
entrevista com emissários, além da percepção do autor, uma vez integrante da comissão permanente de seleção. Resultados: Verificou-se pontos 
positivos e pontos que necessitam ser melhorados nas tratativas que envolvem a seleção internacional. Como ponto positivo, pode-se citar o 
fortalecimento das relações com os parceiros internacionais, estabelecimento de ações em conjunto, promoção de oportunidades bilaterais, 
qualificação de mão de obra, fortalecimento da cooperação educacional, no âmbito da Cooperação Sul-Sul. Como ponto a melhorar encontra-se a 
necessidade de uma melhor articulação com pontos focais para a realização do processo seletivo, melhorar a divulgação junto aos países 
parceiros, necessidade de apoio sistemático do Ministério das Relações Exteriores nas tratativas de seleção internacional, conscientização da 
gestão superior da universidade para as ações do processo de seleção e alto custo para a universidade. Conclusão: A Cooperação educacional 
reforça a relação entre os países através de ações conjuntas com objetivos congruentes. A Seleção internacional, nos moldes da Unilab, possibilita 
o acesso a estudantes oriundos de diversos países africanos e do Timor-Leste na Ásia, fortalecendo a qualificação de pessoal para estes países. 
Necessário citar, ainda, a necessidade do aprimoramento do processo seletivo para que este garanta sua eficácia e eficiência.
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