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Resumo:  
O projeto Departures – de Ponta Grossa para o mundo! Desenvolve e promove ações visando contribuir para a 
internacionalização do curso de Administração da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Uma dessas ações é o 
Fórum de Internacionalização, realizado anualmente e está em sua segunda edição. Esse evento envolve docentes, 
discentes, funcionários técnico-administrativos, empresários e pessoas da comunidade local. As atividades 
compreendidas no Fórum consistem em palestras e workshops, sendo que alguns são ministrados em inglês, 
francês ou espanhol. Ao todo, desde a primeira edição, atingiu-se com esses eventos, cerca de 800 pessoas. Como 
a internacionalização da universidade é enfatizada no PDI da UEPG, assim como no PPC do curso de 
administração, e como o retorno em termos de participação vem correspondendo às expectativas, as ações desse 
projeto serão mantidas e ampliadas. 
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NOME DO PROJETO  

O projeto tratado no presente trabalho intitula-se “Departures – de Ponta Grossa para o mundo!” 

e faz parte do Programa de Internacionalização e empreendedorismo (PRINTe), do curso de 

Administração da Universidade Estadual de Ponta Grossa.  

PÚBLICO-ALVO  

As ações extensionistas do presente projeto destinam-se a docentes, discentes e funcionários da 

UEPG, especialmente da área de administração e suas correlatas. Além disso, impactam a 
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4 Coordenadora do Projeto; UEPG; Departamento de Administração; cschlumberger@uepg.br. 
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comunidade empresarial da cidade de Ponta Grossa e a comunidade acadêmica da cidade e da 

região dos Campos Gerais. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Os municípios atingidos por meio das ações extensionistas desse projeto são, Ponta Grossa e 

toda a região dos Campos Gerais. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações são realizadas no campus central da UEPG, em Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

Este projeto se justifica pela necessidade de internacionalização que permeia o curso de 

Administração. Partiu-se do princípio de que o projeto pedagógico destaca a importância de 

atividades interdisciplinares que possibilitem a inserção do aluno na sociedade onde vive e, 

também, da importância do desenvolvimento de estratégias de internacionalização destacadas 

pelo PDI da UEPG. 

As atividades desenvolvidas no contexto do projeto Departures, especialmente o Fórum de 

Internacionalização, visam proporcionar a reflexão sobre a importância da internacionalização 

para cada indivíduo, apontar os caminhos para a internacionalização a partir de ações internas 

(como a curricularização da internacionalização, por exemplo) e facilitar e promover o contato 

com pessoas de outras culturas. 

OBJETIVOS 

O objetivo geral do projeto Departures é contribuir para a promoção da internacionalização do 

Curso de Administração da UEPG e, para atingí-lo, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: 

OE1: resgatar e apresentar experiências de mobilidade discente e docente; 

OE2:  identificar facilidades e dificuldades a partir das experiências resgatadas;   

OE3:  apresentar possibilidades de mobilidade dentro da UEPG; 

OE4: despertar o interesse pela curricularização da internacionalização no curso de 

administração;  
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OE5: fornecer ferramentas e informações para a atividade profissional internacionalizada;  

OE6: refletir sobre a experiência internacional.  

Os objetivos específicos 1, 2 e 3, foram trabalhados no 1º Fórum realizado em novembro de 

2018; já os objetivos específicos 4, 5 e 6 foram contemplados no 2º Fórum, realizado em 

junho de 2019. 

METODOLOGIA 

Para alcançar os objetivos propostos, foram realizadas palestras e workshops sobre o tema da 

internacionalização aplicado ao contexto do curso de Administração, ou seja, o mundo 

corporativo. 

RESULTADOS 

A proposta de se inserir a internacionalização no curso de Administração teve a primeira ação 

concreta, em 30 de novembro de 2018. Nesse dia, foram apresentadas experiência 

internacionais de alunos, ex-alunos e docentes do curso de Administração, oportunizando a 

reflexão sobre as facilidades e as dificuldades da Mobilidade Acadêmica e sua contribuição 

para a formação pessoal e profissional do participante. Nesse sentido, um aluno apresentou sua 

experiência na Bolívia e outro, na Irlanda; três ex-alunos relataram a experiência nos Estados 

Unidos e, um, no México; e, finalmente, um professor descreveu sua vasta experiência 

internacional. Além disso, a equipe do Escritório de Relações Internacionais (ERI) da UEPG 

apresentou os procedimentos para a realização da mobilidade a partir das normas internas da 

UEPG, e o professor e administrador Ricardo Alvarenga, responsável pelo Planejamento 

Estratégico da área internacional da Pace University, de Nova York, abordou o tema 

“estratégias para a internacionalização”. Nesse evento de 4 horas de duração, havia 45 

participantes, entre alunos, professores, convidados e palestrantes. Como resultados, pode-se 

destacar que o evento contribuiu para o redimensionamento curricular do curso de 

administração, uma vez que levantou aspectos que serão discutidos pelo NDE, tais como a 

necessidade de transformação do currículo anual para semestral, de realização de eventos e 

atividades em língua inglesa, de se buscar a atratividade do curso para alunos estrangeiros e a 

curricularização da internacionalização. Por fim, ao discutir a mobilidade acadêmica e os meios 

para promovê-la, trata de um aspecto relevante para a sociedade que é a empregabilidade dos 

jovens e sua inserção no mercado de trabalho. Essa atividade foi apresentada, em forma de 
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resumo/apresentação oral, no evento internacional da Brazilian Association for International 

Education (FAUBAI 2019 Conference), que teve como tema “Global Community 

Engagement”. 

Posteriormente, no dia 21 de março de 2019, foram realizadas duas palestras a fim de 

aprofundar os conhecimentos sobre mobilidade internacional, despertar o interesse pelo tema e 

contribuir com experiências futuras, no âmbito do curso de Administração da UEPG. A 

primeira palestra foi proferida pela advisor do programa norte-americano Education USA, que 

abordou a mobilidade acadêmica entre Brasil e Estados Unidos, seus requisitos, critérios e 

procedimentos; a segunda, foi apresentada por um empresário e ex-executivo de uma 

multinacional europeia, que tratou do tema “mobilidade internacional e carreira executiva”, 

discutindo as dificuldades e os aprendizados de quem realiza mobilidade no contexto 

profissional. Deste evento, participaram aproximadamente 350 pessoas.  

Finalmente, nos dias 10, 11 e 12 de junho de 2019, aconteceu o 2º Fórum de Internacionalização 

do Curso de Administração da UEPG. Para esse evento, adotou-se um formato diferenciado: na 

primeira noite, foi realizada uma palestra de abertura, com abordagem direcionada à realidade 

acadêmica, ministrado por uma professora e pesquisadora brasileira, sobre o tema “mobilidade 

internacional: desenvolvendo competências interculturais”. Nos dois dias posteriores, foram 

ofertados workshops, conforme quadro 1. 

Quadro 1 – Workshops do 2º Fórum de Internacionalização 

 

Fonte: dados do projeto, 2019. 
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Os workshops têm como proposta contribuir com a preparação do participante para o 

envolvimento em uma atividade intercultural e envolveram (1) temas comportamentais, como 

a discução de aspectos psicológicos como o autoconhecimento e a aceitação das diferenças 

culturais; (2) temas técnicos, como a elaboração de curriculum vitae em inglês e o uso da 

ferramenta Linkedin; e, (3) temas culturais, ministrados por professores bilíngues e/ou nativos, 

sobre a França, o Peru e os Estados Unidos. Participaram, do 2º Fórum de Internacionalização, 

cerca de 500 pessoas entre comissão organizadora, palestrantes e ouvintes. A realização desse 

evento resultou, também na participação no 37º SEURS, realizado em Florianópolis/SC. 

Figura 1 – Palestra de abertura 

 

Fonte: dados do projeto, 2019. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Finalmente, tomando por base a definição de Knight e De Wit (1995), de que 

internacionalização do ensino superior é “o conjunto de atividades destinadas a fornecer uma 

experiência educacional em um ambiente que integra uma perspectiva global” (apud Veiga, 

2011, p. 3; MARANHÃO et al., 2017), entende-se que as ações do presente projeto estão 

contribuindo, com suas diversas ações, para o alcance dos objetivos propostos. Percebe-se que 

os alunos estão interessados, os professores estão se interessando e a comunidade também está 

respondendo positivamente para esse movimento que parte de dentro da universidade. A 

internacionalização é uma realidade e a mobilidade, segundo Urry (2005), tanto física quanto 

virtual é uma característica do homem pós-moderno. Assim, torna-se imperativo a 

curricularização da internacionalização, a adequação do projeto pedagógico do curso de 

administração com vistas a contemplar tal aspecto e a continuidade das ações que o projeto 

Departures vem desenvolvendo. 

APOIO 

A Coordenação do Projeto Departures destaca o apoio dos Programas Education USA e Paraná 

Fala Idiomas, além dos seguintes órgãos da UEPG: Departamento e Colegiado de 

Administração, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Escritório de Relações Internacionais, 

Departamento de Estudos da Linguagem/CLEC e Mestrado em Estudos da Linguagem. 

Destaca-se, ainda, o apoio dos patrocinadores: Planalto Select Hotel, Lojas Mercadomóveis, 

Sabor e Arte chocolates D’Ignazio, Restaurante Famiglia Zaparolli, Churrascaria Estrela de 

Prata Executive, Cervejaria Strasburger, Café Lontrinha e Onne Flex English School. 
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