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O objetivo deste trabalho é apresentar uma pesquisa realizada com os participantes do 

Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) sobre o processo de inserção 

e adaptação na vida acadêmica, com um recorte para os estudantes africanos matriculados 

na Universidade Federal do Ceará (UFC), no município de Fortaleza. Para responder ao 

questionamento levantado durante a investigação, foi realizado um estudo de caso, 

através da qual se coletou dados por meio da aplicação de questionários e realização de 

entrevistas com os estudantes africanos do PEC-G. Dessa forma, pode-se conhecer o 

processo de mobilidade acadêmica que a Universidade Federal do Ceará - UFC mantém 

com os países africanos; identificar os motivos que levam os estudantes africanos a 

migrarem para o Brasil; conhecer os estudantes africanos do PEC-G matriculados na 

Universidade Federal do Ceará – UFC; e identificar e analisar através das percepções dos 

estudantes africanos as relações tecidas com os estudantes brasileiros. Ao longo do 

trabalho se faz um resgate histórico da diáspora africana do século XVI à atualidade, 

abordam-se os acordos de cooperação educacional estabelecidos entre Brasil e África, 

bem como, reflete-se sobre a inclusão, no ensino formal, da história dos africanos que 

migram atualmente para o Brasil. A relevância deste estudo consiste em possibilitar um 

aprofundamento teórico sobre a contribuição da mobilidade acadêmica, tanto no processo 

de formação pessoal e acadêmica dos estudantes africanos como dos brasileiros. 
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