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Resumo: O presente trabalho busca o levantamento do perfil dos alunos internacionais da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa (UEPG), através de pesquisa quali-quantitativa considerando que os dados utilizados foram 

obtidos junto à PROPESP (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação) e à PROGRAD (Pró-Reitoria de 

Graduação). Foram considerados os dados sobre nacionalidade, gênero e área de formação dos alunos 

matriculados no ano letivo de 2019 na citada instituição. Os dados constituem a base para a execução e atuação 

do Projeto de Extensão Internacionalização, Cidadania e Direitos Humanos: do intercâmbio às migrações 

internacionais contemporâneas (INTERMIG), pois são de grande relevância para identificação do público-alvo.   

Palavras-chave: Intercâmbio. Migração. Educação.   
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contemporâneas (INTERMIG). 

PÚBLICO-ALVO  

                                                 
1

 Discente do curso de Serviço Social – UEPG; Extensionista Bolsista do Projeto de Extensão 

Internacionalização, Cidadania e Direitos Humanos: do intercâmbio às migrações contemporâneas.  
2
 Discente do curso de Serviço Social – UEPG; Extensionista do Projeto de Extensão Internacionalização, 

Cidadania e Direitos Humanos: do intercâmbio às migrações contemporâneas. 
3
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O Projeto de Extensão destina-se a atuação direta junto aos alunos internacionais da 

UEPG, 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. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e região. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Na própria Universidade Estadual de Ponta Grossa e comunidade em geral.  

JUSTIFICATIVA 

A mobilidade acadêmica é uma realidade cada vez mais presente e que traz com ela 

diversas questões, como a adaptação desses estudantes em um novo país, que tem como 

exemplos se adequarem ao novo idioma e nova cultura.  

É de grande importância identificar o perfil dos alunos internacionais da UEPG para 

que se desenvolvam atividades voltadas a esse público, que servem como uma forma de 

integração e adaptação desses alunos à sua nova realidade. Diversas ações são realizadas pelo 

Projeto de Extensão com o intuito de aproximar os alunos com a comunidade, como por 

exemplo Oficinas e Mostras Culturais. Para tanto, é necessário que se tenha o perfil desses 

alunos, qual a nacionalidade, gênero, área de formação, para que no desenvolvimento dessas 

atividades, seja possível contemplar os interesses desses alunos. 

OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo identificar o perfil dos alunos internacionais 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa, para que dessa forma seja possível traçar futuras 

intervenções e atividades direcionadas para esse público, que é o público alvo do Projeto de 

Extensão. Dessa forma, busca-se: 

 Identificar a nacionalidade dos alunos internacionais; 
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 Estabelecer em que áreas de formação esses alunos estão mais presentes; 

 Observar entre os alunos internacionais o gênero que mais busca por uma 

formação na UEPG. 

METODOLOGIA 

Foi utilizada pesquisa de natureza quali-quantitativa para obtenção das informações 

sobre os alunos internacionais fornecidas pela PROGRAD (Pró-Reitoria de Graduação) e pela 

PROPESP (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação), com dados sobre os alunos 

matriculados no ano letivo de 2019. Com a utilização destes dados, foi possível identificar os 

países de origem, o curso que esses alunos vieram realizar no país e o gênero de cada 

estudante. Com isso se realizou um levantamento desses dados, após sendo divididos por 

categorias. A avaliação do processo de conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados. 

O pesquisador é integrante do processo de conhecimento, atribuindo significados as ações e 

relações que se ocultam nas estruturas sociais, captando nesse universo as percepções, 

emoções e interpretações dos estudantes no seu contexto ( MARTINELLI, 1999).  

RESULTADOS 

 Observou-se que são as mulheres estrangeiras que mais procuram pela UEPG, no total 

de cinquenta alunos, vinte e nove são mulheres e vinte e um homens, contabilizando dessa 

forma 58% de alunas internacionais do gênero feminino e 42% de alunos internacionais do 

gênero masculino. 

  Sobre a nacionalidade, está especificada na tabela a seguir: 

TABELA 1: Nacionalidade dos alunos internacionais 

NACIONALIDADE DOS ALUNOS INTERNACIONAIS 

PAÍS GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO 

África do Sul 1 aluno - 

Alemanha 1 aluno - 

Angola 1 aluno - 

Argentina 1 aluno - 

Bolívia - 2 alunos 

Colômbia - 13 alunos 
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Equador - 1 aluno 

Estados Unidos da América 5 alunos - 

Guatemala - 1 aluno 

Inglaterra - 1 aluno 

Iraque - 1 aluno 

Itália 1 aluno - 

Jamaica 1 aluno - 

Japão 4 alunos  - 

Moçambique 1 aluno - 

Paraguai 1 aluno - 

Peru 2 alunos 4 alunos 

República Democrática do Congo 1 aluno - 

Uruguai  1 aluno 1 aluno 

Venezuela - 3 alunos 

Naturalizados 2 alunos - 

TOTAL 23 alunos 27 alunos 
Fonte: PROPESP; PROGRAD 

Org.: SCHIMALESKY, A. B. C.; BATISTA, R. K.  

 

 Observa-se que na pós-graduação os alunos, em sua grande maioria, são provenientes 

de países latino-americanos, enquanto na graduação os alunos são provenientes de países mais 

distantes e diversificados. 

  

TABELA 2: Estudantes Internacionais por Curso de Graduação 

 
Fonte: PROPESP; PROGRAD 

Org.: SCHIMALESKY, A. B. C.; BATISTA, R. K 
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 Na graduação a maioria dos alunos internacionais se encontram matriculados 

nas Engenharias. Odontologia, Pedagogia e Administração também são cursos com grande 

procura pelos alunos internacionais que escolhem a UEPG.  

 

TABELA 3:Estudantes Internacionais por Setor na Pós Graduação 

 
Fonte: PROPESP; PROGRAD 

Org.: SCHIMALESKY, A. B. C.; BATISTA, R. K 

 

 Na pós-graduação percebe-se uma grande procura pela área da saúde, em 

específico a Odontologia, isso se dá pelo reconhecimento do curso de Odontologia da UEPG 

como sendo um dos melhores do Brasil. Ciências Sociais Aplicadas e Estudos da Linguagem 

também são muito procurados, pela excelência e reconhecimento externo que a UEPG possui.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Identificou-se que os alunos de pós-graduação em sua maioria, são provenientes de 

países da América Latina, enquanto os alunos da graduação não têm uma origem específica, 

sendo provenientes dos mais diversos países. Foi possível observar que na graduação as 

Engenharias são as principais áreas de formação procurada por quem vem de outro país 

estudar na UEPG, já na pós-graduação a área da saúde, principalmente a Odontologia, é a área 

de formação que mais atrai estudantes internacionais.  
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Entre os gêneros, foi constatado um maior número de mulheres vindo de outros países 

para se aperfeiçoarem, o que já mostra uma realidade mundial, onde as mulheres possuem 

maior tempo de escolaridade.  

Esse levantamento do perfil dos alunos internacionais da UEPG serve como base para 

a realização das atividades do Projeto de Extensão INTERMIG e para o planejamento de 

atuações junto a esse público. 
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