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Datas importantes

Submissão de resumos de comunicações
 (forges2014@aforges.org)
(Consulte as normas técnicas de submissão)

até 31 de Julho de 2014

Notificação da aceitação até 22 Agosto de 2014

Inscrição na conferência para Sócio (inscrição inicial 150 Euros
= 120 Euros +30 Euros Anuidade). 

Os sócios institucionais têm direito a poder inscrever 3
participantes com este valor a)

até 19 Setembro de 2014

Inscrição na conferência para Estudante de Mestrado e Doutoramento 
(inscrição inicial 100 Euros) a)

até 19 Setembro de 2014

Inscrição na conferência para não Sócio 
(inscrição inicial = 200 Euros) a)

até 19 Setembro de 2014

Texto final para publicação (forges2014@aforges.org)
(Consulte as normas técnicas de submissão)

 até 26 Setembro de 2014

Data limite para inscrição (pagamento tardio 250 Euros)!a) até 15 Outubro de 2014

1. Todos os co-autores pagam inscrição; as comunicações não serão incluídas no programa e nas actas se os autores não se
tiverem inscrito;

2. Das comunicações aprovadas pela Comissão Cientifica serão selecionadas apenas 100 comunicações para serem
apresentadas nas sessões paralelas da Conferência. Contudo, todas as comunicações aprovadas pela Comissão Científica
serão incluídas na brochura/ Programa e nas actas da 4.ª Conferência.

a) Valores aproximados de Euros em Kwanzas: 30€ = 4022AOA;  100€ = 13.407AOA;  120€ = 16.088AOA; 
150€ = 20.110AOA;  200€ = 26.813AOA;  250€ = 33.517AOA
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RESUMO	
	
A	UNESCO	defende	a	internacionalização	como	forma	solidária	de	inserção	dos	países	
num	contexto	global.	 	A	maior	aproximação	 relacional	entre	os	povos	é	 considerada	
como	 um	 fator	 fundamental	 para	 a	 melhoria	 do	 entendimento	 global	 e	 para	 a	
construção	 de	 uma	 sociedade	 mais	 tolerante,	 integradora	 e	 comprometida	 com	 os	
direitos	 humanos	 e	 diferentes	 características	 de	 cada	 país.	 Nesta	 perspetiva,	 a	
mobilidade	de	estudantes	do	ensino	superior	é	fundamental.	A	internacionalização	das	
Instituições	 de	 Ensino	 Superior	 (IES)	 tem	 assumido	 uma	 importância	 estratégica	
crescente,	 quer	 pela	 concorrência	 existente,	 quer	 pela	 necessidade	 de	 ajustar	 as	
competências	dos	estudantes	a	um	contexto	cada	vez	mais	dinâmico	e	global.		
Os	objetivos	desta	comunicação	são	i)	conhecer	os	fatores	determinantes	das	escolhas	
dos	 estudantes	 e	 ii)	 avaliar	 os	 níveis	 de	 satisfação	 com	 a	 opção	 tomada.	 Para	 tal	
proceder-se-á	a	uma	ampla	revisão	da	literatura	que	permita	identificar	os	fatores	da	
escolha	 de	 uma	 IES	 bem	 como	 avaliar	 a	 satisfação	 dos	 estudantes	 no	 contexto	 da	
mobilidade	internacional.		
	
Palavras-chave:	 ensino	 superior,	mobilidade	 internacional,	 fatores	 determinantes	 da	
escolha,	satisfação	dos	estudantes	
	
	
	
	

	
HIGHER	EDUCATION	AND	INTERNATIONAL	MOBILITY:	DETERMINING	

FACTORS	OF	STUDENT	CHOICE	AND	SATISFACTION	2	
	

ABSTRACT	
	

UNESCO	 defends	 internationalization	 as	 a	 solidary	 way	 of	 integrating	 countries	 in	 a	
global	context.	A	stronger	relation	and	confidence	between	countries	 is	considered	a	
fundamental	 factor	 for	 the	 improvement	 of	 global	 understanding	 and	 for	 the	
construction	of	a	society	more	tolerant,	integrative	and	committed	to	human	rights	and	
differences	 between	 cultures.	 In	 this	 perspective,	 the	 mobility	 of	 higher	 education	
students	is	fundamental.	The	internationalization	of	Higher	Education	Institutions	(HEIs)	
has	assumed	an	increasing	strategic	importance,	both	by	the	existing	competition	and	
by	the	need	to	adjust	students'	skills	to	an	increasingly	dynamic	and	global	context.		
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The	 objectives	 of	 this	 communication	 are:	 a)	 identify	 the	 determinants	 of	 students'	
choices	and	ii)	evaluate	their	levels	of	satisfaction	with	the	choice	made.	For	this,	a	broad	
literature	review	will	be	carried	out	to	find	the	factors	for	choosing	an	HEI	as	well	as	to	
assess	students'	satisfaction	in	the	context	of	international	mobility.	
	
keywords:	 Higher	 education,	 international	 mobility,	 determining	 factors	 of	 choice,	
students’	satisfaction	


