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Introdução

O processo de globalização, motivado pelas tecnologias de informa-
ção, criou um mundo interconectado, exigindo maior grau de competência 
e de formação competitiva (STALLIVIERI, 2004). Dentro deste contexto, 
as Instituições de Ensino Superior (IES) assumem importante papel, o qual 
contribui para o desenvolvimento das relações entre as sociedades e, con-
sequentemente, suas atividades. Assim, na tentativa de atender as novas de-
mandas relacionadas às transformações tecnológicas, econômicas e sociais, 
as Instituições de Ensino Superior necessitam atualizar-se diante de suas 
formas de organização e de relacionamento. Para tanto, precisam buscar al-
ternativas e apresentar soluções aos desafios que surgem com tais mudanças 
(PORTO; RÉGNIER, 2003). 

1 Mestre em Indústria Criativa pela Universidade Feevale, Rio Grande do Sul. E-mail: 
<dacosta.caroline@gmail.com>.

2  Prof. Dr. docente em Comunicação na Universidade Feevale e orientador deste trabalho.

3  Profª. Drª. docente em Comunicação na Universidade Feevale e coorientadora deste 
trabalho.
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Acompanhando esse contexto de transformações, é preciso que as 
instituições de ensino se reorganizem dentro do novo cenário global e de 
renovação cultural (LIMA, 1984), modernizando-se e reinventando-se pro-
fundamente (GADOTTI, 2000), tanto nas suas formas quanto nas suas meto-
dologias e relações. Para isso, como afirma Penteado (1991), as instituições de 
ensino necessitam buscar os seus avanços nas mais distintas direções, desde 
a forma de se expressar até os modos de produção de conteúdo. Afinal, é 
preciso tornar seus alunos capazes de pensar, criar e se expressar por meio 
das diferentes linguagens proporcionadas pelas tecnologias da informação. 
“Com o desenvolvimento da sociedade da informação e a multiplicação das 
possibilidades de acesso a dados e fatos, a educação deve permitir que todos 
possam coletar, selecionar, ordenar, gerenciar e utilizar esse volume de infor-
mações e servir-se dele” (DELORS, 2010, p. 14).

Entretanto, integrar o ensino e as Novas Tecnologias da Informa-
ção, processos até então paralelos, depende de alguns esforços, dentre eles 
o desenvolvimento de um conjunto de técnicas sistemáticas que incluam o 
planejamento, o teste e a operação de projetos educacionais. Para que isso 
seja possível, faz-se necessária a disponibilização de amplas redes de comu-
nicação, a fim de transformar a Educação num processo interativo, de en-
riquecimento mútuo entre alunos e escolas de qualquer parte do mundo 
(ARANHA, 2006). Assim, é fundamental que se encare as novas tecnologias 
como ferramentas, como meios para chegar a um resultado satisfatório. 

Gadotti (2000) afirma que os campos da Educação e da Comunica-
ção não podem mais ser tratados de forma distinta. As novas tecnologias per-
mitem a troca de conhecimento para além das palavras, também por meio 
de sons e imagens, em uma velocidade nunca antes alcançada. A Educação 
vive, igualmente, um novo paradigma, onde o sistema de Educação formal 
não mais poderá restringir-se à função de transmissor de conhecimento. Nes-
te caso, as instituições de ensino se deparam com um ambiente interconec-
tado, de integração em dimensão global, o que acaba forçando a criação de 
um sistema integrado, incluindo processos educacionais e um ambiente que 
incentive a criatividade na construção do conhecimento.

É dentro deste cenário que a Universidade Feevale, no Brasil, e a 
Häme University of Applied Sciences (HAMK), na Finlândia, buscam, por 
meio de acordos de cooperação internacional e projetos conjuntos, uma 
forma de contribuir e compartilhar o conhecimento. Assim, dentro deste 
contexto de desenvolvimento global e do uso das tecnologias de informação, 
o Projeto Conexão Latino-Nórdica mostra-se como um espaço criado para 
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promover a comunicação e troca de informação e conhecimento entre as 
universidades Feevale e HAMK. Com abordagem qualitativa e de caráter 
exploratório, a pesquisa fundamentou-se nas técnicas de pesquisa bibliográ-
fica e estudo de caso com o objetivo de contribuir com as futuras produções 
audiovisuais do canal de comunicação. A busca de dados para análise se deu 
por meio de questionário aberto, aplicado com professores da Universidade 
Feevale e HAMK, categorizados por participação em projetos de ensino, pes-
quisa e/ou extensão. 

Educação e Tecnologia

A informação deixou de ser uma especialidade, transformando pro-
fundamente a forma como a sociedade se organiza. Gadotti (2000) afirma 
que, assim como a Revolução Agrícola1 e a Revolução Industrial2, a sociedade 
atual presencia a Revolução da Informação. McLuhan (1964, p. 37) já previa 
essas transformações quando, ainda na década de 1960, afirmou que “haverá 
um dia — talvez este já seja uma realidade — em que as crianças aprende-
rão muito mais — e muito mais rapidamente — em contato com o mundo 
exterior do que no recinto da escola”. Nesse sentido, a ideia da escola como 
recinto confinado e principal ambiente de troca de informação é incompatí-
vel com os meios de comunicação modernos.

A Educação, de forma geral, define-se por ser um modo de 
comunicação, que se utiliza de mídias articuladas entre si e da sociedade 
na qual se insere. Para Penteado (1998), é preciso educar o olhar, o ouvido, 
a percepção e preparar sujeitos capazes de pensar, criar e expressar-se por 

1 Designação do movimento de renovação da agricultura, verificado na Inglaterra do século 
XVIII, que resulta na transformação da propriedade rural (enclosures), na introdução de 
novas espécies vegetais e animais (ou seu apuramento) e na aplicação de novas técnicas 
e processos de produção. Tal como na maior parte das mutações operadas na Europa ao 
longo do século XVIII, também na Revolução Agrícola a Inglaterra foi o país de arranque.

2 A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos 
séculos XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do 
trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso das máquinas. A Inglaterra foi precursora 
na Revolução Industrial devido a diversos fatores, entre eles: possuir uma rica burguesia, 
o fato de o país possuir a mais importante zona de livre comércio da Europa, o êxodo 
rural e a localização privilegiada junto ao mar, o que facilitava a exploração dos mercados 
ultramarinos.
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meio de diferentes linguagens, especialmente na era em que a tecnologia se 
encontra, mais do que nunca, inserida na Educação. “Não se trata de substituir 
a palavra pela imagem, ou a ciência pelo sentimento. Trata-se de integrar essas 
duas linguagens até agora tão divergentes. Integrar essas duas instituições até 
agora paralelas: a escola e as mídias” (PENTEADO, 1998, p. 26).

Aranha (2006) reconhece que os meios de comunicação são hoje vi-
tais para a formação de valores e atitudes em praticamente todas as áreas da so-
ciedade. Para a autora, é mais do que necessária a criação de instrumentos lo-
cais de comunicação, conectados em rede e a sistemas mais amplos ou globais, 
que assegurem interesses diversificados, garantindo, assim, o desenvolvimento 
econômico do mundo. “É vital disponibilizar amplas redes de comunicação 
para transformar a educação num processo interativo de enriquecimento mú-
tuo de escolas de qualquer parte do mundo” (ARANHA, 2006, p. 367).

Frente a este cenário, Belloni (2001) afirma que será preciso aten-
der a um número cada vez maior de alunos, por mais tempo e com maior 
qualidade. Tais tendências podem ser caracterizadas a partir da integração 
dessas tecnologias de modo criativo, de forma que o estudante e o educador 
abandonem o papel de meros receptores para assumir a posição de criado-
res de conteúdo. Isso ocorre a partir da midiatização do processo ensino/
aprendizagem, aproveitando ao máximo as potencialidades comunicacionais 
proporcionadas pelas próteses tecnológicas. 

Entretanto, Belloni (2001) salienta a importância de criar mecanismos 
para melhor integrar as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) ao 
campo da Educação. Para isso, é preciso evitar o “deslumbramento” que tende 
a fazer o uso das tecnologias de forma equivocada, explorando somente suas 
virtualidades técnicas e deixando de lado as questões pedagógicas.

É importante ressaltar, também, que a partir do desenvolvimento 
tecnológico como um todo, os computadores passaram a desempenhar um 
papel de extrema importância, não somente para a Educação, mas para a 
sociedade como um todo. A máquina passou a ser considerada um mediador 
nas relações sociais. Valente (1997) argumenta que o simples uso do compu-
tador para repassar conhecimento é muito pobre. 

Se o computador pode ser usado para catalisar e auxiliar na transfor-
mação da escola, mesmo diante dos desafios que essa transformação 
nos apresenta, essa solução, em longo prazo, é mais promissora e mais 
inteligente do que usar o computador apenas para informatizar o pro-
cesso de ensino (VALENTE, 1997, p. 21). 
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Assim, é necessário que haja uma compreensão mais ampla do pro-
cesso de uso das tecnologias relacionadas à Educação. Como mesmo ressalta 
Valente (2002), de nada adiantam laboratórios com computadores de alta tecno-
logia e treinamento de professores para o uso de determinados softwares. “Não 
é uma simples coleção de máquinas e equipamentos, mas um modo de agir” 
(MUFFOLETTO, 1994, p. 25). Em suma, as máquinas por si só não contribuem 
para o desenvolvimento educacional. É preciso que projetos educacionais bem 
elaborados, com propósitos e objetivos claros sejam desenvolvidos.

O Ensino Superior no contexto tecnológico 

Imersas no contexto de transformação tecnológica, Porto e Régnier 
(2003) afirmam que as Instituições de Ensino Superior enfrentam duplo de-
safio: atualizar-se e inserir-se nesta nova realidade, revendo suas formas de 
organização e de relacionamento, e entender e apresentar soluções para os 
desafios que tais transformações expõem. Nesta nova dinâmica, é impossível 
assumir uma posição indiferente com relação à expansão do Ensino Superior 
em escala mundial das últimas décadas. Neste sentido, as IES devem tirar 
todo benefício das novas tecnologias, em particular das Novas Tecnologias 
de Informação, cujo acesso deve ser o mais amplo possível no mundo inteiro. 
Pois, criou-se um cenário interconectado (STALLIVIERI, 2004) que passou 
a exigir um nível de competência e de formação mais sólido e competitivo.

Atualmente, as conexões das sociedades se dão de forma rápida, 
nas quais tempo e espaço se tornaram valores momentâneos e transitórios 
(BAKHTIN, 1990). Segundo Harvey (1996), para atender a esta demanda, é 
necessário que haja a implantação de novas formas organizacionais, somadas 
às novas tecnologias, que acarretam em grandes transformações culturais, de 
relações e, também, da vida social. 

Sente-se um mundo menor, as distâncias diminuíram, o impacto dos 
fatos acontecidos nos mais longínquos lugares é instantâneo. O espaço 
parece encolher numa “aldeia global” de telecomunicações e numa 
“espaçonave” Terra de interdependências ecológicas e econômicas, o 
tempo é só momento presente. Esse processo traz enormes transfor-
mações nas práticas sociais que se caracterizam pela descartabilidade, 
instantaneidade, velocidade, movimento, novidade, proliferação de 
imagens, mutabilidade, competição, consumo, avanço tecnológico, 
entre outras características (HARVEY, 1996, p. 63).
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Dentro destas perspectivas, em pleno século XXI e diante dos fe-
nômenos do avanço tecnológico, é impossível pensar a construção de uma 
sociedade do conhecimento3 sem levar em conta uma visão sistêmica e arti-
culada, contemplando uma educação superior de qualidade aliada a fortes 
investimentos em ciência, tecnologia e inovação (NETTO, 1976). Em suma, 
reconhece-se a importância das IES como instrumento para se manter o 
poder na sociedade do conhecimento. Frente a tantos desafios impostos, os 
fenômenos da globalização, os avanços tecnológicos e a necessidade de ino-
var e se reinventar é uma realidade a ser enfrentada pelas instituições de 
ensino, como indica Delors (2010, p. 27): “os sistemas educacionais devem 
fornecer respostas para os múltiplos desafios da sociedade da informação, na 
perspectiva de um enriquecimento contínuo dos saberes e do exercício de 
uma cidadania adaptada às exigências do nosso tempo.

A evolução da Tecnologia de Informação e Comunicação e o pro-
cesso de globalização consolidado nas últimas décadas estabeleceram novos 
paradigmas a serem enfrentados pela sociedade moderna. A valorização do 
conhecimento e do capital intelectual, estimulada pelas tecnologias e pela 
interação global, acabou por forçar as Instituições de Ensino Superior a revi-
sar e atualizar suas estratégias, na busca da consolidação perante uma socie-
dade multicultural e internacional. Nesse novo panorama, as IES buscam a 
cooperação internacional como ferramenta estratégica para a internaciona-
lização de suas instituições (SEBÁSTIAN, 2004). Assim, inseridos em um 
contexto globalizado, os processos de internacionalização se mostram perti-
nentes para a evolução da educação de nível superior, bem como o melhor 
posicionamento das IES perante as organizações internacionais4.

3  Castells (2000) afirma que a sociedade do conhecimento, ou sociedade da informação, 
está diretamente relacionada à passagem da sociedade industrial para a pós-industrial. 
Nesse sentido, o uso intensivo de capital e trabalho orientado para a produção em massa 
abre espaço para o capital com base no intelecto e no indivíduo e na sua capacidade de 
formação de redes sociais, com troca do conhecimento. 

4  Dentre as organizações internacionais que se destacam em relação às diretrizes da educação 
superior figuram: a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO); a Organização Mundial do Comércio (OMC); e o Banco Mundial (BM). 
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Internacionalização do Ensino Superior

Dentro do processo de internacionalização, Stallivieri (2007) atenta 
para que as instituições, na busca pela excelência educacional, não se dete-
nham somente em ações de organização de atividades de cunho internacio-
nal5, mas, sim, que seu planejamento tenha como base políticas de interna-
cionalização institucional. Nesse sentido, a internacionalização não deve ser 
um fim, mas um meio para alcançar a excelência acadêmica. Melhorar a qua-
lidade de ensino integrando disciplinas e cursos em programas de perspectiva 
internacional, intercultural e interdisciplinar, preparando o aluno para atuar 
num mundo competitivo e globalizado e promovendo a compreensão e res-
peito por outras culturas são alternativas de ações propostas por Gacel (2000). 

Nesse sentido, Gacel (1999) sustenta a ideia de que as instituições 
concebam ações em diferentes aspectos de cooperação internacional como 
parte integrante de suas missões, criando mecanismos para promovê-la e 
organizá-la, atendendo às demandas do mundo globalizado. A cooperação 
internacional é vista hoje como elemento estratégico, que busca na qualifi-
cação da Educação e dos indivíduos uma formação social eficiente perante 
um mundo interdependente, competitivo e conectado, criando maior com-
preensão, respeito e solidariedade entre os povos (GACEL, 1999).

Impulsionadas pelos avanços dos sistemas de comunicação e pelo 
fortalecimento das redes de informação, as Instituições de Ensino Superior 
buscam, na forma de cooperação, estabelecer conexões e criar redes de saber 
universais (STALLIVIERI, 2004). Essas redes, como afirma a autora, são de 
suma importância para estreitar os laços entre as comunidades científicas das 
mais distintas regiões do mundo, “reforçando a premissa de que é no seio da 
universidade que devem ocorrer os grandes avanços científicos e tecnológi-
cos e a efetiva integração” (STALLIVIERI, 2004, p. 27). 

Assim, dentro do contexto de desenvolvimento científico, tecnoló-
gico e de integração, a cooperação internacional entre instituições de ensino 
superior assegura a qualidade e a eficácia na produção, renovação e com-
partilhamento do conhecimento produzido. No documento de orientação 
apresentado na Conferência Mundial da UNESCO (1998),“Mudança e de-
senvolvimento do ensino superior”, o incentivo aos acordos de cooperação 
internacional entre as IES fica evidente, uma vez que diz:

5  Seminários, congressos e programas de intercâmbio.
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Na observância do mandato que lhe é conferido por seu Ato Cons-
titutivo, a UNESCO continuará a fazer da promoção da cooperação 
internacional seu principal objetivo e seu modo de ação preferencial 
no campo do ensino superior. Deverá favorecer a cooperação em es-
cala mundial, buscando os meios mais eficazes de contribuir para o 
fortalecimento do ensino superior e da pesquisa nos países em desen-
volvimento.

Dentro do contexto atual, as Instituições de Ensino Superior podem 
encontrar, na internacionalização, nos processos de cooperação interinstitu-
cional e nas diferentes modalidades que abrangem os campos do ensino, da 
pesquisa e da extensão, uma forma de firmar a missão social de universaliza-
ção do conhecimento.

Assim, atendendo às demandas de uma sociedade globalizada e aos 
processos de internacionalização do Ensino Superior, as Universidades Fee-
vale e Häme University of Applied Sciences (HAMK) buscam, por meio de 
cooperação interinstitucional, desenvolver ações conjuntas nas mais diversas 
modalidades de cooperação, que abrangem o ensino, a pesquisa e a extensão. 
Com acordos de convênios firmados desde 2006 e a formação de aliança 
estratégica em 2016, as instituições visam potencializar o desenvolvimento 
da Educação nos seus diferentes campos de atuação. O objetivo é oferecer 
a seus estudantes e comunidades um ensino de qualidade e que atenda as 
exigências do mundo globalizado e interconectado, ampliando e inovando 
nas ações de cooperação.

Conexão Latino-Nórdica 

Com o objetivo de ampliar a comunicação e os processos de in-
ternacionalização entre as Universidades Feevale e HAMK, atendendo as 
demandas propostas pela nova aliança, o projeto de comunicação Conexão 
Latino-Nórdica foi criado. 

O projeto Conexão Latino-Nórdica faz parte do canal de comuni-
cação disponibilizado na plataforma de mídia para vídeos do YouTube, de-
nominado Conexão Internacional Feevale. As produções audiovisuais terão 
como foco temas de relevância acadêmica e projetos de pesquisa desenvol-
vidos em parceria entre as instituições. O objetivo do projeto é estreitar a 
relação entre a Universidade Feevale e a HAMK, bem como fortalecer o 
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processo de comunicação e a troca de informação e conhecimento entre os 
estabelecimentos de ensino.

Tendo em vista a forte relação entre as universidades, o projeto 
apresentou-se pertinente para a produção de conteúdo comunicacional 
com foco na educação superior, mantendo a lógica de troca e compar-
tilhamento de informações. Além disso, o projeto tem como propósito 
fortalecer a visibilidade e integração de ambas as instituições de ensino, 
divulgando e dando suporte comunicacional aos projetos desenvolvidos 
em parceria. 

Por meio da plataforma digital YouTube, propõe-se o compartilha-
mento de experiências internacionais, a coprodução e a troca de material 
educativo. Ainda, identificar as produções comunicacionais já existentes nas 
universidades e que foram produzidas em diferentes plataformas, visando à 
viabilidade de utilização no canal digital, o compartilhamento de aulas on-li-
ne e depoimentos de especialistas em determinados assuntos.

Para reforçar a importância do desenvolvimento do projeto, ques-
tionários abertos foram aplicados com professores da Feevale e da HAMK 
envolvidos em projetos de ensino, pesquisa e extensão conjuntos. No total, 
21 professores foram identificados, sendo que destes, 18 responderam ao ques-
tionário. A partir da análise e categorização do conteúdo identificado nos 
questionários respondidos, foi possível identificar ações a serem realizadas. A 
partir daí, algumas considerações foram feitas.

Considerações finais

Mais do que nunca, as Instituições de Ensino Superior necessitam 
adaptar-se constantemente, levando em conta alguns fenômenos e transfor-
mações nas relações da sociedade — dentre elas, sociais, políticas, econô-
micas, culturais e educacionais. Além de projetos e ações que visem acom-
panhar o momento de transição nas formas de ensino e relacionamento, 
percebe-se a importância da compreensão dos processos de internacionali-
zação por parte das IES. Nesse contexto, da interação global aliada ao de-
senvolvimento tecnológico, foi possível observar a possibilidade do desenvol-
vimento do canal de comunicação Conexão Latino-Nórdica como meio de 
intensificar a troca de informação e conhecimento, fortalecendo os laços de 
cooperação internacional entre a Universidade Feevale e a Häme University 
of Applied Sciences - HAMK.
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O canal de comunicação Conexão Latino-Nórdica é uma iniciativa 
da Diretoria de Relações Internacionais da Universidade Feevale e as ativi-
dades relacionadas ao projeto tiveram início em dezembro de 2015. Uma 
vez que ambas as instituições envolvidas buscam, na internacionalização, a 
excelência no ensino, pesquisa e extensão, o canal de comunicação mostrou-
se uma ação pertinente ao objetivo de estreitar a parceria entre as universida-
des. Entretanto, esta iniciativa se deu de forma independente, com tentativas 
de produção de conteúdo experimentais para o canal já disponibilizado na 
plataforma digital YouTube.

A partir dos experimentos iniciais e frente às dificuldades encon-
tradas, observou-se a necessidade da contribuição científica para o fortale-
cimento e desenvolvimento do canal. Frente a isso, surgiu o interesse de 
transformar o projeto comunicacional Conexão Latino-Nórdica em tema e 
objeto de estudo. Desta forma, com uma perspectiva teórica e com a con-
tribuição de professores das instituições de ensino referentes ao projeto, foi 
possível delinear alguns caminhos a seguir. Porém, para que tais caminhos 
pudessem ser descobertos, houve a preocupação, primeiramente, em per-
ceber a relevância da implementação do canal de comunicação, no sentido 
de fortalecimento educacional e da ampliação da cooperação internacional 
entre as instituições de ensino. 

Partindo da premissa de que, com o desenvolvimento da sociedade 
da informação e da ampla possibilidade de acesso a dados e fatos, a Edu-
cação assume, em seu papel formativo, a responsabilidade de incentivar a 
liberdade de produzir e consumir um considerável volume de informações 
ao longo dos processos educacionais. Assim, ações que fomentem essa liber-
dade de uso da informação se mostram pertinentes. A partir dessa revelação, 
um canal de comunicação entre Instituições de Ensino Superior de países 
distintos mostra-se relevante. 

Neste cenário, no qual as novas tecnologias permitem a troca de 
conhecimento para além das palavras — mas, especialmente, por meio de 
sons e imagens —, o sistema de educação deixa de ser apenas transmissor 
de conhecimento. Em um ambiente interconectado, com integração em 
dimensão global, a criação de um sistema integrado, incluindo processos 
educacionais em um ambiente que incentive a criatividade, é compatível aos 
fenômenos da globalização e da evolução tecnológica. 

Partindo de um reconhecimento teórico para a aceitação prática do 
desenvolvimento do projeto, buscou-se, por meio de questionário, verificar o 
nível de adesão do canal comunicacional Conexão Latino-Nórdica por parte 
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das instituições envolvidas. Ainda, a partir do olhar de alguns professores da 
Feevale e da HAMK, relevantes para esta pesquisa, buscou-se compreender 
se o projeto contribuirá para o fortalecimento educacional e para a ampliação 
da cooperação entre as instituições. A aplicação do questionário mostrou-se 
uma ferramenta fundamental e eficiente para as descobertas da investigação, 
uma vez que confirmou a importância do engajamento dos professores para 
o desenvolvimento de conteúdo voltado à plataforma comunicacional.

Assim, ao longo dos questionários respondidos, foi possível perceber 
que parte significativa dos professores envolvidos na pesquisa participaria de 
produções audiovisuais para o Conexão Latino-Nórdica. Muitos deles já uti-
lizam as ferramentas de áudio e vídeo em sala de aula e percebem no canal 
de comunicação uma forma de estreitar os laços entre as instituições — mas, 
principalmente, de fortalecer o ensino a partir da troca de conhecimento 
entre países distintos. Mas há uma preocupação em estabelecer as produções 
de forma eficiente e com qualidade, visando melhor aproveitamento em sala 
de aula. Para isso, em alguns momentos foi possível identificar a sinalização 
da necessidade de alinhamento do formato e dos conteúdos dos produtos 
audiovisuais.

Ainda, a partir da análise dos questionários, chamou a atenção o 
entusiasmo atribuído ao projeto por parte da maioria dos participantes. O 
engajamento das instituições e professores é fundamental para a estruturação 
e continuidade de qualquer ação e atividade a ser desenvolvida. No entanto, 
a identificação da postura positiva perante a proposta de trabalho conjunta 
leva a crer que, no que depender dos professores e pesquisadores, o canal de 
comunicação terá alta aderência e participação. 

Contudo, diante das perspectivas de desenvolvimento de ações 
conjuntas visando à ampliação da internacionalização das IES, o canal de 
comunicação Conexão Latino-Nórdica mostra-se um eficiente meio de apro-
ximação entre a Feevale e a HAMK, fortalecendo os laços de parceria para 
cooperação internacional. Ainda, por meio do canal, a divulgação do que já 
vem sendo desenvolvido em conjunto pelas instituições poderá ser ampliada. 
Muito mais do que uma ferramenta de comunicação e troca de conheci-
mento, o Conexão Latino-Nórdica foi reconhecido como forma inovadora 
de desenvolver conteúdo colaborativo entre instituições de ensino geografi-
camente distintas. 

Ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, algumas limitações 
foram encontradas. Pode-se dizer que a primeira dificuldade encontrada está 
relacionada à aplicação dos questionários. Apesar da insistência por parte da 
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pesquisadora, nem todos os professores retornaram com as devidas respos-
tas. Outro aspecto relacionado à aplicação dos questionários foi a questão 
do idioma, visto que parte dos professores selecionados para participar têm 
como primeira língua o português, mas o restante utiliza o idioma finlandês. 
Para o grupo finlandês, o questionário foi submetido em inglês, o que pode 
gerar algum erro de interpretação, devido a elementos subjetivos. Em conse-
quência disso, a interpretação das respostas, por parte da autora, pode ocorrer 
de forma errônea, induzindo a pesquisadora a equívocos de análise. 

Por fim, recomenda-se, para pesquisas futuras, uma análise a partir 
de construções práticas de conteúdos audiovisuais para o canal de comunica-
ção Conexão Latino-Nórdica. Nesta ocasião, as pesquisas podem objetivar a 
verificação das métricas de engajamento, consolidação e aderência por parte 
das Instituições de Ensino, bem como a utilização dos produtos audiovisuais 
em sala de aula e a contribuição para os processos de ensino e aprendizagem. 
Somado a isso, pesquisas futuras poderiam, ainda, traçar, em seus objetivos, a 
verificação do desenvolvimento das relações de cooperação entre a Feevale e 
a HAMK a partir do uso do canal de comunicação aqui proposto.
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