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Resumo: O curso de Extensão O Paraná Fala Línguas Estrangeiras - segunda etapa - O Paraná Fala Inglês teve 
início em 2014 e está em sua segunda etapa a ser concluída em agosto de 2019. Diversas ações tem sido 
desenvolvidas com o objetivo de  fortalecer a internacionalização nas universidades estaduais do PR, por meio 
de aprimoramento linguístico obtido através dos cursos do PFI, e na experiência internacional a fim de 
potencializar as oportunidades de parcerias internacionais com as instituições canadenses referidas. Duas ações 
são apresentadas neste resumo, a saber, o Programa de Mobilidade Internacional e o evento de extensão Open 
Doors to Canada. Na segunda etapa foi firmado um acordo de cooperação com a Languages Canada com o 
apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI), bem como da Unidade Gestora 
do Fundo Paraná (UGF), que possibilitou que os dois eventos fossem realizados. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

O Paraná Fala Línguas Estrangeiras Segunda Etapa - O Paraná Fala Inglês 

PÚBLICO-ALVO 

As ações extensionistas são destinadas a comunidades acadêmica da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa (UEPG), professores, pesquisadores, acadêmicos e agentes universitários. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Os municípios atingidos através das ações extensionistas são da região dos Campos Gerais. 

 Profa. Assistente de Língua Inglesa do Departamento de Estudos da Linguagem DEEL/UEPG; Coordenadora 1

Institucional Segunda Etapa PFI/UEPG.

 Profa. Adjunta de Língua Inglesa do Departamento de Estudos da Linguagem DEEL/UEPG; Coordenadora 2

Pedagógica do PFI Segunda Etapa/UEPG.
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LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações extensionistas são executadas nas dependências do Campus Central, UEPG, Ponta 

Grossa: Laboratórios do PFI,  Mini Auditório B108 e Grande Auditório Bloco A. 

JUSTIFICATIVA 

 O processo de internacionalização tem impactado a educação nas instituições de 

ensino superior nas últimas décadas, tanto no cenário internacional quanto nacional, gerando 

desafios e oportunidades para professores, pesquisadores, acadêmicos e agentes 

universitários. De acordo com Jane Knight, a internacionalização é concebida como "um 

processo que integra as dimensões internacional, intercultural e global aos propósitos, às 

funções primárias - de ensino, pesquisa e extensão - e à entrega da educação superior nos 

níveis institucional e nacional” (KNIGHT, 2015, p. 2). Nesse sentido, a internacionalização 

das universidades tem sido considerada uma das transformações mais significativas nas 

últimas décadas, que tem se dado através de várias ações com vistas ao envolvimento no 

cenário internacional, elevando os padrões de excelência. 

 Segundo a Capes, ”a internacionalização é encorajada de maneira ampla, não apenas 

através da mobilidade de discentes e docentes, mas também na troca de ideias, na integração 

da dimensão internacional ao ensino, pesquisa e extensão,  funções das instituições de ensino 

superior" (CAPES, 2017, p. 6). Nesse contexto, insere-se o curso de extensão O Paraná Fala 

Línguas Estrangeiras Segunda Etapa - O Paraná Fala Inglês (PFI) , fomentado pela Secretaria 3

da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) desde o ano de 2014. O Programa visa 

fortalecer as políticas de internacionalização das IES estaduais paranaenses  por meio da 4

capacitação em línguas estrangeiras e parcerias com instituições internacionais. 

 No estado do Paraná, as sete Instituições de Ensino Superior - IES, em parceria com os 

 Na SETI o PFI é definido como programa, e na PROEX como curso de extensão, devido ao formato 3

necessário para certificação dos participantes.

 UEL, UEM, UENP, UEPG, UNESPAR, UNICENTRO e UNIOESTE.4



!  3
17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 
2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 
Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 
advindas da extensão universitária”
Escritórios de Relações Internacionais (ERIs), tem trabalhado com a finalidade de melhorar a 

visibilidade do Estado e inserir as universidades em patamares mais elevados de excelência.  

Esse processo se dá através da busca de oportunidades de internacionalização para a 

efetivação de acordos e parcerias com vistas a contribuir com a formação e o crescimento da 

comunidade acadêmica. Dentre as possíveis estratégias de internacionalização destacadas por 

Knight, destacam-se atividades que são denominadas como “internacionalização em casa”, ou 

seja, desenvolvidas na dimensão nacional, no campus de uma IES, e também atividades e 

ações realizadas por uma IES em âmbito internacional, ou “internacionalização no exterior/

além fronteiras” (KNIGHT, 2015, p. 6). Desta forma, é possível perceber que a 

internacionalização das IES do Paraná encontra-se em franca expansão e consolidação, gerada 

pela necessária transformação das ações locais em ações globais, a fim de inserir as 

universidades em um relevante contexto mundial. 

 Levando em consideração a importância da estreita relação da política de 

internacionalização das IES às políticas linguísticas, o PFI tem se mostrado de grande 

importância neste cenário. A primeira etapa foi realizada de 2014 a 2016, com duração de 22 

(vinte e dois) meses, cujo foco foi o de preparar a comunidade acadêmica para o exame 

TOEFL iBT com cursos em nível intermediário e pós-intermediário. Na segunda etapa, houve 

uma mudança significativa no formato do programa, baseada nas reais necessidades dos 

contextos educacionais das IES do Paraná. Além de cursos preparatórios para testes 

internacionais, foram ofertados cursos de aperfeiçoamento linguístico, escrita acadêmica e 

inglês para fins específicos, com materiais online, providos pela Smrt English do Canadá, e, 

em março de 2017, foi firmado um Acordo de Cooperação entre a SETI e a Languages 

Canada, com o objetivo de promover ações que impulsionem as universidades na promoção 

do ensino, da pesquisa e extensão, incluindo assim a mobilidade internacional. 

 Como forma de fortalecer e expandir essa parceria, foi realizado o primeiro "Programa 

de Internacionalização das Universidades estaduais - Apoio a Mobilidade Internacional", com 

a primeira edição realizada no Canadá em julho de 2018, com 21 bolsas para as 7 

universidades do Paraná, sendo 3 para cada instituição. Outra ação para fomentar as 

atividades de internacionalização na UEPG foi o Evento de Extensão "Open Doors to 
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Canada", em maio de 2019, com a presença de representantes da Languages Canada, Smrt 

English, e MacMaster University, instituições do Canadá, para apresentar e discutir novas 

possibilidades de parcerias. Os dois eventos estão inseridos no curso de extensão O Paraná 

Fala Inglês.


OBJETIVOS 

O objetivo do programa de Mobilidade foi de fortalecimento da internacionalização 

nas universidades estaduais do PR, por meio de aprimoramento linguístico obtido através dos 

cursos do PFI e na experiência internacional a fim de potencializar as oportunidades de 

parcerias internacionais com as instituições canadenses referidas.  

O evento Open Doors to Canada visa a complementar o programa de Mobilidade 

Internacional com vistas a fortalecer as parcerias já existentes entre as instituições do Canadá 

e a UEPG e expandir novas possibilidades de acordos de estágio, pesquisa e mobilidade 

acadêmica. 

 As duas ações extensionistas convergem para um dos focos do PFI que é a 

conscientização da importância da proficiência linguística em língua inglesa para as ações de 

internacionalização, sejam elas dentro das universidades ou através de mobilidade 

internacional. 

METODOLOGIA 

 O Programa de Internacionalização das Universidades estaduais - Apoio a Mobilidade 

Internacional se consolidou através da parceria entre a SETI e a Languages Canada, por meio 

de suas universidades e institutos de línguas associados, a qual ofereceu 21 (vinte e uma) 

bolsas de estudo ao Programa Paraná Fala Idiomas/Inglês, para participação em experiências 

de ensino de idiomas em imersão total no Canadá entre julho e agosto de 2018, sendo 3 delas 

direcionadas à UEPG. Os candidatos foram alunos que participaram dos cursos do programa 

durante o segundo semestre de 2017, e selecionados através de editais e entrevistas com as 

universidades do Canadá que iriam recebê-los. Dois alunos do PFI e a coordenadora 

institucional participaram do programa de mobilidade, sendo que a SETI financiou as 

passagens aéreas dos dois alunos e a UEPG a da coordenadora institucional. As bolsas 
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contemplaram  curso de Inglês Geral  ou Inglês para Fins Acadêmicos na English School of 

Canada, com carga horária de 25 - 30 horas semanais, material dos cursos, acomodação em 

casa de família com três refeições diárias, traslado do/para o aeroporto e atividades 

extracurriculares diversificadas de imersão. Para os coordenadores institucionais, além dessas 

atividades, foram programadas visitas a instituições para o estabelecimento de parcerias 

internacionais. 


 O evento de extensão Open Doors to Canada contou com a participação de quatro 

palestrantes representantes de instituições do Canada, a saber, Rachel Lindsay da Languages 

Canada, Ni Jordan da MacMaster University, Paulo Silva e Jim Clark da Smrt English. A 

abertura foi realizada pela coordenadora institucional do projeto, que falou sobre as ações de 

internacionalização já realizadas pelo PFI e pela coordenadora pedagógica do PFI e também 

diretora do ERI (Escritório de Relações Internacionais), que discursou sobre a importância da 

internacionalização das IES e o papel do Eri nas Políticas Linguísticas e ações para a 

Internacionalização na UEPG. Após a as palestras, abriu-se espaço para perguntas mediadas 

pelas coordenadoras do projeto. Na continuação, realizou-se uma reunião na Sala dos 

Conselhos com o pró-reitor de Pesquisa (PROPESP), o diretor de pós graduação, e também 

com 15 coordenadores de programas de pós-graduação da UEPG para discussão sobre 

possíveis parecerias em projetos, pesquisas, publicações e outros assuntos que pudessem 

enriquecer e estreitar laços entre as instituições. 

RESULTADOS 

 A segunda fase do PFI tem demonstrado grande êxito, tanto nos cursos com a alta 

procura da comunidade acadêmica pelo aprendizado do inglês, melhora significativa na 

proficiência e consequente evolução do nível linguístico com base no Quadro Europeu 

Comum de Referência para Línguas, como também nos dois eventos apresentados. O 

programa de Mobilidade internacional propiciou oportunidade de aprimoramento linguistico 

atras da imersão e curso de língua inglesa, e também de parcerias de pesquisa e publicação de 

artigo de um dos alunos do PFI em parceria com uma universidade do Canadá. No retorno, os 

alunos que participaram do Programa de Mobilidade Internacional, juntamente com a 

coordenação do PFI, realizaram um evento de extensão para apresentar os resultados e 
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experiências no Canadá, para apresentarem resultados e motivá-los a buscar novas 

possibilidades de internacionalização. 

 O evento Open Doors to Canada abriu várias portas para parceria de pesquisa, estágio 

e novos programas de mobilidade acadêmica com as instituições do Canadá, parcerias em 

andamento no ano de 2019. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com o aprimoramento das capacidades de comunicação científica e acadêmica em 

língua estrangeira, os cursos de graduação e pós-graduação de nosso Estado tem tido a 

possibilidades de conquistar um patamar compatível com os das melhores universidades 

nacionais e estrangeiras. Diversas ações necessárias tem sido desenvolvidas para que a 

internacionalização contribua, de fato, para o avanço regional e global das instituições de 

ensino superior do Estado do Paraná. 

APOIO 

 O curso de Extensão Paraná Fala Inglês é fomentado pela Secretaria da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior (SETI), pela Unidade Gestora do Fundo Paraná (UGF), e tem 

parceria com a Languages Canada e Smrt English do Canada, estando vinculado ao ERI e à 

PROEX na UEPG.  
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