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Resumo: O Projeto DEPARTURES tem como propósito promover a internacionalização para docentes, 

discentes e funcionários técnico-administrativos do curso de Administração da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa. Para isso, estão sendo desenvolvidas diferentes ações, no formato de eventos de extensão, como 

exemplo, o Let’s talk about: international mobility and foreign trade, com executivos com experiência 

internacional. Esse momento permite aos docentes e discentes o contato com a língua inglesa, com a gestão de 

empresas globais e sobre a cultura dos países. Após a realização dos eventos, os participantes recebem um 

questionário com a seguinte questão: “Na sua visão em que o evento “Let’s Talk About”, em inglês, com 

executivos estrangeiros contribui para sua formação: pessoal, cultural, profissional/técnica e acadêmica”? A 

análise das respostas levou à definição de cinco eixos temáticos: aprendizagem do inglês, desenvolvimento de 

carreira, conhecimento intercultural, networking e internacionalização. 

Palavras-chave: Internacionalização. Executivos. Cultura. 

NOME DO PROGRAMA  

Programa de Internacionalização e Empreendedorismo do Curso de Administração 

da UEPG (PRINTe – ADM). 

PROJETOS VINCULADOS 

Departures – de Ponta Grossa para o mundo!  
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2
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Docentes, discentes e funcionários técnico-administrativos do curso de 

Administração da Universidade Estadual de Ponta Grossa e comunidade externa.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e municípios da região. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, Campus Central. 

JUSTIFICATIVA 

O evento intitulado “Let’s talk about...” faz parte do projeto de extensão Departures 

– de Ponta Grossa para o mundo! O objetivo é sensibilizar os discentes para a 

internacionalização e contribuir para a internacionalização da universidade. Nesse sentido, 

busca-se realizar atividades que possibilitem a internacionalização sem que ocorra, 

necessariamente, uma ação de mobilidade. Assim, são realizadas, mensalmente, palestras 

ministradas por executivos internacionais, no idioma inglês, com duração total de 2 horas 

aproximadamente. Nessas ocasiões, os discentes têm a oportunidade de conhecer a história de 

vida de um alto executivo e sua visão sobre internacionalização e gestão.  Um aspecto 

importante do Let’s talk about é promover a interculturalidade.  

OBJETIVOS 

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. 

Específicos:  

1. Estimular o senso crítico 

2. Conscientizar sobre o respeito pela diversidade 

3. Ampliar a capacidade de trabalhar em equipe 

METODOLOGIA 

O primeiro evento foi realizado em 23 de março de 2019 e foram realizadas três 

palestras, com aproximadamente 40 participantes no total, o evento faz parte da execução do 

projeto Departures sendo contínuo. A percepção dos participantes sobre os relatos das 
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experiências dos executivos estrangeiros ou brasileiros com vivencia internacional. é 

apresentada na seção resultados.  

RESULTADOS 

Após a realização dos eventos, os participantes recebem um questionário com a seguinte 

questão: “Na sua visão em que o evento “Let’s Talk About”, em inglês, com executivos 

estrangeiros contribui para sua formação: pessoal, cultural, profissional/técnica e acadêmica”? 

A análise das respostas levou à definição de quatro eixos temáticos: aprendizagem do inglês, 

desenvolvimento de carreira, conhecimento intercultural, networking. Resumidamente, tem-se 

os seguintes eixos temáticos e seus elementos constituintes, segundo os participantes da 

pesquisa, Tabela 1: 

 
  Tabela 1 – Resultados da pesquisa 

EIXOS TEMÁTICOS ELEMENTOS 

Aprendizado da língua inglesa Aperfeiçoamento 

Prática 

Vocabulário 

Confiança 

Desenvolvimento de carreira Inspiração 

Curriculo Vitae 

Contatos 

Possibilidade de crescimento 

Curiosidade/interesse 

Conhecimento intercultural Conhecimento 

Diferenças 

Compreensão 

Networking Contatos 

Amizades 

Interesses comuns 
Fonte: Silva Neto, Schlumberger, Silva e Oliveira (2019) 

Os docentes e discentes são comunicados do evento por meio do cartaz, como exemplo. 

COME JOIN US, AND... LET’S TALK ABOUT:

INTERNATIONAL MOBILITY + FOREIGN TRADE

With Mr. Jacob Liu, Director of Americas Export, OTR sales division, 
AEOLUS 

22/03/2019 (Friday)

From 6pm to 7h30 pm

@ Pequeno Auditório, 

Bloco A, 3rd floor
 

                     Figura 1 - Cartaz de divulgação do evento 

                     Fonte: Departures 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O texto apresentado nessa seção foi extraído do artigo publicado por Silva Neto, 

Schlumberger, Silva e Oliveira (2019). Por internacionalização da Instituição de Ensino 

Superior (IES) entende-se “o conjunto de atividades destinadas a fornecer uma experiência 

educacional em um ambiente que integra uma perspectiva global” (Veiga, 2011 apud 

Maranhão et al., 2017, p. 12).  

 A necessidade de se trabalhar aspectos relacionados à internacionalização, segundo 

Douek e Zylberstajn (2007) apud Maranhão et al. (2017, p. 17) está no fato de que “no 

universo de colocações profissionais entre gestores, administradores e afins, e até mesmo em 

toda formação de executivos em geral, a experiência por intercâmbios, programas e processos 

diversos ligados aos estudos por participações em ciclos internacionais tem se revelado como 

a principal fonte de novas idéias, especialmente, de nova sintonia com realidades para 

reconhecimento de oportunidades e abertura de mercados”.       

 Por meio do projeto Departures e com a ação Let’s talk o objetivo central e permitir 

que os docentes, discentes e comunidade tenham acesso a experiências interculturais. A 

interculturalidade é vista por Demorgon (2002) como um processo dinâmico e conseqüente do 

encontro de duas ou mais culturas diversas. É um processo também incerto, uma vez que pode 

ocasionar conflitos e problemas associados às identidades dos distintos atores participantes 

dessas culturas (Guitel, 2006) conforme Ferreira et al. (2016).  

 Ferreira, Oliveira, Oliveira, Ferreira e Silva (2016) destacam a interculturalidade como 

um aspecto a ser considerado no mundo do trabalho contemporâneo, no qual as diversas 

culturas convivem. Assim, é preciso oportunizar uma formação acadêmica que inclua a 

cultura e interculturalidade para que haja o desenvolvimento de atitudes que proporcionem 

relações positivas entre as pessoas no ambiente de trabalho, organizacional.  

 Contudo a promoção da interculturalidade e incipiente no ensino superior. Guimarães, 

Taudecci e Oliveira (2013) investigaram por meio de pesquisa bibliométrica na base de dados 

Scielo, a gestão intercultural nas instituições de ensino superior. A análise dos artigos 

evidenciou que poucos estudos versam a gestão intercultural em instituições educacionais e 

nenhum artigo foi contextualizado na área do ensino superior. 

APOIO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
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