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Resumo:O trabalho tem por objetivo relatar as ações desenvolvidaspela equipe extensionista junto aos alunos 

que realizam intercambio na UEPG. O objetivo principal do projeto de extensão consiste em promover o diálogo 

intercultural no espaço local e regional. O Projeto Internacionalização, cidadania e direitos humanos: do 

intercâmbio as migrações contemporâneas - INTERMIG é resultado de projeto que iniciou em 2012 com o 

propósito de acompanhar os alunos intercambistas que vinham estudar na UEPG. Com o avanço da 

internacionalização da educação superior e o intercâmbio, o projeto adquiriu historicamente uma dimensão 

maior e mais complexa no trabalho de atendimento social e cultural na medida em que houve uma busca de 

apoio por parte de outros sujeitos: migrantes, refugiados e estrangeiros, muitos deles, parentes e amigos dos 

alunosintercambistas. Este estudo trata, portanto, a partir de estudos teóricos e de relatos de experiência sobre a 

internacionalização, da necessidade da prática dos direitos humanos e da conquista de cidadania por grupos 

excluídos socialmente. 

 

Palavras-chave:Internacionalização, Processos Migratórios, Direitos Humanos. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Internacionalização, Cidadania e Direitos Humanos: do intercâmbio às migrações 

internacionais contemporâneas - INTERMIG. 

PÚBLICO-ALVO  

Alunos internacionais que estudam na Universidade Estadual de Ponta Grossa, 

migrantes e refugiados.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e região. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O Projeto é desenvolvido na UEPG, possibilitando o planejamento das ações pela 

equipe e atendimento diário aos alunos internacionais e suas demandas. Além desse 

atendimento, o projeto presta informações on-line para os acadêmicos internacionais e 

comunidade em geral.  

JUSTIFICATIVA 

A universidade vem, ao longo dos anos, recebendo muitos alunos de outros países 

na graduação e pós-graduação. O projeto desenvolve uma função de integração e inclusão 

desses alunos à universidade. Identificando demandas, desenvolvendo atividades e avaliando 

sistematicamente suas intervenções, sempre em conjunto com o público-alvo.  

O Projeto INTERMIG teve início em 2012 através do projeto “Vivendo o 

Intercâmbio: a UEPG apoia você”através de mobilização de docentes do Departamento de 

Serviço Social. Suas ações voltaram-se inicialmente ao acolhimento e atendimento das (os) 

discentes em mobilidade estudantil.  Com o aumento da demanda foi necessário (re) pensar as 

ações do projeto visando além de acolher, oferecer suporte contínuo aos alunos que chegavam 

todos os anos na instituição. O projeto desenvolve ações com vistas ao acolhimento, 

orientação, suporte e desenvolvimento de diálogos culturais.  Por duas vezes consecutivas o 

projeto foi comtemplado com recursos oriundos do Universidade Sem Fronteiras do Governo 
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do Estado do Paraná através do que foi possível ampliar suas demandas de atuação uma vez 

que possuía profissional de Serviço Social para atender as demandas emergentes e propor 

ações pertinentes. 

Desde sua criação, o projeto vem conquistando um espaço reconhecido pelos 

acadêmicos internacionais como base de apoio, orientação e assistência no ambiente 

institucional.Outra frente de trabalho volta-se aos grupos de apoio e atenção à refugiados, 

migrantes e apátridas; assim como, o desenvolvimento de atividades que levem informação a 

respeito dos objetivos do programa aos demais estudantes e comunidade em geral. Ressalta-

se, ainda, a parceria do INTERMIG em pesquisa da UEPG que tem por objetivo o 

levantamento de migrantes e refugiados na região dos Campos Gerais. Uma das ações 

principais do projeto e a promoção da cultura e diversidade dos diferentes países que compõem o 

bloco de alunos e participantes do projeto, quer através de mostras gastronômicas, culturais, 

turísticas e intelectuais. 

 

OBJETIVOS  

O presente trabalho tem por objetivo relatar as atividades multiculturais 

desenvolvidas pelo Projeto INTERMIG junto à comunidade interna e externa da UEPG, 

visando maior conhecimento e integração de diversas culturas. 

 

METODOLOGIA  

Trata de um estudo descritivo e exploratório tipo relato de experiência resultado 

da reflexão que integra a construção teórica e as experiências vivenciadas pelo projeto 

INTERMIG. A pesquisa descritiva tem como característica um estudo detalhado através do 

registro, análise e descrição dos fatos ou fenômenos. Com base na experiência registrada 

espera-se que possa contribuir com outras pesquisas na área ampliando o efeito para outros 

estudos e vivências.  

Com base na metodologia de pesquisa-ação, o projeto vem se tornandoreferência 

para os estudantes intercambistas, para as ações da própria UEPG e nas ações junto aos 

migrantes e refugiados. As atividades do projeto estão voltadas para o acolhimento, 

integração, construção de vínculos, desenvolvimento de diálogos culturais entre os 

acadêmicos internacionais, discentes, docentes e comunidade externa da UEPG.   
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Para cumprir os objetivos propostos visando a troca de experiências e diálogos 

culturaissão realizadas visitas turísticas pela cidade de Ponta Grossa, museus, teatros e 

eventos culturais. Além das atividade desenvolvidas, são realizadas Feiras Gastronômicas, 

consistindo num espaço de convivência, de troca de experiências e de conhecimentos 

culturais, principalmente no que se refere a pratos típicos do país de origem de cada 

participante. O acadêmico internacional se torna agente ativo na condução do evento, 

preparando o prato e trazendo questões importantes sobre a história do país sob o viés 

culinário, já que o alimento é a principal manifestação de identidade cultural de um povo.  

Neste eixo de ações, destacam-se as mostras dos países de origem destes 

acadêmicos. A finalidade é divulgar conhecimentos específicos dos países, possibilitando um 

espaço de discussões sobre questões globais, costumes, tradições, idioma, geografia, história, 

música, práticas religiosas. Com as mostras espera-se desenvolver na comunidade acadêmica 

a empatia, a tolerância e o respeito à diversidade multicultural. Neste sentido, foram 

realizadas mostras gastronômicas e culturais de países da América Central e Caribe, por 

exemplo Haiti e Cuba e México. Na América do Sul foram exibidas mostras sobre a 

Colômbia, Venezuela, Equador e Peru. Em relação ao continente africano, as mostras foram 

sobre Guine-Bissau, Moçambique e Angola. Das mostras do continente europeu foram 

realizadas exibições sobre a Alemanha e Itália e a região de Lampedusa.  Importante ressaltar 

que todas as mostras são feitas por integrantes do INTERMIG. 

 

RESULTADOS 

Desde sua implantação o projeto vem agregando,em suas ações, acadêmicosde 

outros países auxiliando na política de internacionalização da UEPG. O projeto é de grande 

importância para a integração dos estudantes, com informações sobre o direito e deveres do 

estrangeiro, regulamentação interna, serviços ofertados pela UEPG e informações sobre o 

município de Ponta Grossa.Essas atividades são importantes para que os acadêmicos 

internacionais possam se adaptar melhor a universidade e a cidade, já que são identificadas 

várias dificuldades. Porém, é através das mostras culturais  e palestras sobre vários países que 

torna-se possível o entrosamento com a comunidade objetivando a integração com outras 

culturas. Nas Mostras,os convidados do país de origem tem a oportunidade de socializar seus 

conhecimentos sobre o país de origem de forma coletiva aos alunos, comunidade em geral e 
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equipe do projeto propiciando aprendizagens significativas sobre a cultura, questões 

socioeconômicas e políticas sobre a realidade do país. 

 

 

FOTO(S) 

Figura 1 –Equador: Cultura e Diversidade 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O INTERMIGé uma importante ferramenta na política de internacionalização da 

UEPG, favorecendo a ampliação de troca de experiências por parte dos estudantes em um 

processo de indagação do padrão cultural. As ações do projeto não se restringem a 

comunidade interna da UEPG, mas volta-se também aos processos migratórios, através de 

ações sociais e jurídicas que promovam a cidadania e direitos humanos fundamentais 

relacionados aos processos de internacionalização intercâmbio e migrações. 

A vivencia possibilita aos alunos extensionistas e equipe do projeto uma nova 

experiência no campo, com destaque ao aprendizado pessoal e coletivo. Neste sentido, é 

possível perceber a multiplicidade de espaços e públicos passíveis e necessárias de 
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intervenções educativas e de políticas públicas. As atividades vem contribuindo também para 

a construção e aprimoramento das ações interdisciplinares e interculturais enriquecendo a 

formação profissional dos alunos e comunidade envolvida.   
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