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ÁREA TEMÁTICA: 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 
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(    )  EDUCAÇÃO 
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Resumo: O Programa de Extensão e Internacionalização do curso de Administração da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG, tem por objetivo geral possibilitar o 

desenvolvimento de habilidades técnicas, humanas e sociais, que proporcionem aos 

participantes um posicionamento crítico e amplo sobre seu papel na sociedade. O programa 

busca envolver os projetos vinculados, o desenvolvimento de ações que ampliem o acesso ao 

saber e o desenvolvimento científico, tecnológico e social, por meio de ações que promovam 

a interdisciplinaridade, o programa se enquadra nas diretrizes do Projeto Pedagógico do Curso 

- PPC - dos cursos de Administração e Administração com Linha de Formação em Comércio 

Exterior, colaborando para desenvolver habilidades e competências, crescimento acadêmico e 

pessoal .Os projetos vinculados ao programa devem contemplar dentre os seus objetivos 

questões relacionadas com a Internacionalização, Empreendedorismo e Trabalho que 

envolvam problemas relacionados com a Administração e Administração com Linha de 

Formação em Comércio Exterior. 

Palavras-chave: Internacionalização.Empreendedorismo.Trabalho.Interdisciplinaridade. 
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PROJETOS VINCULADOS 

Departures – de Ponta Grossa para o mundo!  

ADM – Congresso Internacional de Administração 

NAF – Núcleo de Apoio Fiscal 

PÚBLICO-ALVO  

O público alvo do Programa, são os acadêmicos e professores dos cursos de Administração e 

Administração com Linha de Formação em Comércio Exterior da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa,  e a sociedade como um todo que possua interesse em participar das ações desenvolvidas 

pelo prograram. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O principal município atingido é a cidade de Ponta Grossa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações desenvolvidas pelo Programa através dos seus projetos, são executadas 

principalmente nas dependências da Universidade Estadual de Ponta Grossa, como por 

exemplo no Grande Auditório do Campus Central, Mini Auditório, Salas de Aula. 

JUSTIFICATIVA 

Com o crescente desenvolvimento das universidades, o programa visa captar projetos que 

desenvolvam ações voltadas à Internacionalização, empreendedorismo e demais atividades 

que promovam a interdisciplinaridade. Tal programa justifica-se pela demanda que as 

universidade têm em ampliar seus campos de ação seja através de convênios com outras 

universidades, entidades, que possam agregar conhecimento e desenvolvimento por meio das 

ações propostas. Ao longo dos anos o Departamento de Administração, já vem desenvolvendo 

atividades como projetos, eventos e cursos dentro das áreas contempladas neste programa. 

OBJETIVOS 

Os objetivos propostos para o programa estão identificados como objetivo geral e objetivos 
específicos conforme segue. 
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OBJETIVO GERAL:Possibilitar o desenvolvimento de habilidades técnicas, 

humanas e sociais ,de forma que proporcionem um posicionamento mais crítico e amplo 

sobre seu papel na sociedade enquanto estudantes e docentes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Mapear as universidades conveniadas com a uepg e 

que atendam a área de administração; Promover a interdisciplinaridade no curso de 

administração; Estimular o senso crítico; Conscientizar sobre o respeito pela diversidade; 

Ampliar a capacidade de trabalhar em equipe; Dar visibilidade às ações desenvolvidas dentro 

dos cursos de Administração e Administração com Linha de Formação em Comércio 

Exterior; Buscar novas Instituições para apoiar nas ações do Programa. 

METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos aplicados no programa são os seguintes: Descrição de todas 

as etapas; Reuniões entre discentes e docentes; Reuniões com especialistas nos temas de 

interesse do programa e dos projetos; Relato das reuniões "experiências" - Pesquisa-Ação 

RESULTADOS 

O programa por meio dos seus projetos vem alcançando resultados positivos através das ações 

desenvolvidas. Como destaque pode ser apontado o projeto Departures – De Ponta Grossa 

para o Mundo!!! 

Este projeto já realizou 2 Fóruns, onde abordou vários temas dentre os de maior destaques 

estão a Internacionalização e Mobilidade Acadêmica, para a realização destes Foruns foram 

desenvolvidas parcerias com empresas locais, proporcionando uma aproximação das 

empresas com a Universidade e especificamente com o Projeto, houve a participação de ex-

alunos, onde os mesmos explanaram suas experiências internacionais para os acadêmicos e 

através destes relatos despertaram o interesse para que novos programas de intercâmbio sejam 

desenvolvidos pelos acadêmicos. 

Pode-se apontar também como uma ação com resultado positivo a aceitação de pessoas 

ligadas a área em virem ministrar palestras sobre os assuntos Internacionalização e 

Mobilidade Acadêmica, onde abordaram pontos que são de extrema importância para o 

desenvolvimento destes processos. 
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Outras atividades realizadas no II FORUM, e que merece destaque foram os workshops, que 

chamaram a atenção dos participantes pela abordagem de vários assuntos tanto profissionais 

como culturais. 

Outro resultado que merece ser apontado são as publicações de artigos em congressos sobre 

as ações desenvolvidas pelo Projeto Departures, como por exemplo:  

-FAUBAI 2019 CONFERENCE – Global Comunity Engagement de 13 à 17 de abril de 2019. 

BELÉM - PA 

 - XV CONGRESSO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE EXTENSION 

UNIVERSITÁRIA – Cidade de Leste – Paraguai – de 25 à 28 de junho de 2019. 

 - SEURS 37 – EXTENSÃO E INOVAÇÃO – 3 e 4 de Julho de 2019 – Universidade Federal 

de Santa Catarina – Florianópolis 

Sendo assim observa-se que os resultados das ações são bastante positivos e que existe a 

possibilidade de continuidade e crescimento das ações e ao mesmo tempo de produção 

cientifica sobre o assunto.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados apontados, pode se concluir que o programa está atingindo os 

objetivos propostos, bem como verificando a possibilidade de expansão das suas ações , o 

alcance com os acadêmicos e a comunidade foi atingido, pois houve participação da 

comunidade em várias abordagens dos projetos, a interdisciplinaridade foi alcançada pois 

acadêmicos de outros cursos participaram dos eventos e se mostraram satisfeitos com a 

maneira que as ações foram conduzidas.. 

 

 

 

APOIO 
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O Programa Printe em conjunto com o Projeto Departures destaca o apoio do Programa 

Education USA e do Programa Paraná Fala Idiomas, além dos seguintes órgãos da UEPG: 

Departamento de Administração, Colegiado de Administração, Setor de Ciências Sociais 

Aplicadas, Escritório de Relações Internacionais/ UEPG, Departamento de Estudos da 

Linguagem/CLEC e Mestrado em Estudos da Linguagem. Destaca-se, também, o apoio dos 

seguintes 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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