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obretudoÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 
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(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

INTERNACIONALIZAÇÃO, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS – DO 

INTERCÂMBIO ÀS MIGRAÇÕES CONTEMPORÂNEAS: DAS ORIGENS AOS 

DIAS ATUAIS 
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Edina Schimanski (supervisora do Projeto INTERMIG – edinaschi@gmail.com3 

Luiza Bittencourt Krainski (coordenadora do Projeto INTERMIG -luizabk@uol.com.br
4 

 

Resumo: Em consonância com a história dos 50 anos da UEPG e da extensão universitária, o presente trabalho 

apresenta nuances importantes do histórico do projeto de extensão Internacionalização, Cidadania e Direitos 

Humanos  da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) - ITERMIG, contextualizando as origens do 

projeto de extensão até os dias atuais. Ressalta-se a evolução histórica do projeto no atendimento as necessidades 

sociais presentes no contexto da sociedade contemporânea. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO  

Internacionalização, Cidadania e Direitos Humanos: do intercâmbio às migrações 

internacionais contemporâneas - INTERMIG. 

PÚBLICO-ALVO 

Migrantes, refugiados e alunos internacionais de Ponta Grossa e região. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

A sede do projeto está localizada no Campus Central – Bloco A da UEPG. As ações do 

projeto são realizadas na comunidade em geral: escolas, associações, ONGs, instituições 

públicas, entre outros. Durante a pandemia da Covid 19 o projeto tem mantido atendimento 

remoto as demandas sociais emergentes. 

JUSTIFICATIVA 

A UEPG vem, ao longo dos anos, recebendo alunos de outros países na graduação e 

pós-graduação. Neste sentido, as primeiras ações relacionadas ao projeto tinham a função de 

integração e inclusão dos alunos vindos de diferentes países e continentes à UEPG.  

Na história do projeto de extensão sempre houve um processo de identificar as 

demandas, desenvolver atividades e avaliar sistematicamente as intervenções, sempre em 

conjunto com o público-alvo. Este encaminhamento sempre deu ao projeto um propósito de 

desenvolvimento de diálogos culturais entre os participantes. 

O Projeto INTERMIG teve início em 2012 através do projeto ‘Vivendo o Intercâmbio: 

a UEPG apoia você’ realizado através da mobilização de docentes do Departamento de 

Serviço Social para atender necessidades imediatas de alunos do curso que eram provenientes 

de outros países, sobretudo do continente africano. Na sequência as ações voltaram-se ao 

acolhimento e atendimento de discentes em mobilidade estudantil do Setores de Ciências 

Sociais Aplicadas e posteriormente a outros setores da UEPG.  

Com o aumento da demanda, pois a UEPG acelerou seu processo de 

internacionalização na primeira década dos anos 2000,  foi necessário (re) pensar as ações do 
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projeto visando além de acolher, oferecer suporte continuo aos alunos que chegavam todos os 

anos na instituição, inclusive com suas famílias, as quais participam das ações do projeto. As 

ações realizadas estavam voltadas para o acolhimento, orientação e suporte aos 

intercambistas. 

Assim, o projeto vem conquistando historicamente um espaço de reconhecimento e 

importância social como base de apoio, orientação e assistência no ambiente 

institucional. Como dito acima, uma nova demanda emergiu devido a vinda a posteriori (e 

muitas vezes junto com o aluno) de familiares de seus países de origem. Tendo em vista isto, 

uma frente importante de trabalho foi o trato com grupos de apoio e atenção à refugiados, 

migrantes e apátridas de um modo geral, sobretudo com temas relacionados a cidadania e 

direitos humanos.. 

OBJETIVOS 

Apontar alguns elementos históricos do PROJETO INTERMIG no processo de 

desenvolvimento de trabalho social com alunos internacionais, migrantes e refugiados na 

região dos Campos Gerais na luta por cidadania e direitos humanos. 

METODOLOGIA 

Através de seu aporte metodológico que visa o contato direto coma comunidade, o 

projeto se tornou referência histórica nas ações junto aos migrantes e refugiados, bem como 

em relação aos alunos internacionais da UEPG.  A metodologia adotada pelo projeto centra-se 

na pesquisa-ação, através da qual os sujeitos estão engajados em todo processo de 

desenvolvimento da ação. A pesquisa-ação fornece elementos essenciais para a continua 

participação dos sujeitos a partir de uma problematização de sua realidade e na busca por 

soluções para os problemas apontados pelos sujeitos. A valorização da história – quer do 

projeto, quer dos seus participantes – é uma condição importante no processo metodológica 

da pesquisa-ação.  

RESULTADOS 

              O Projeto de extensão INTERMIG - Internacionalização Cidadania e 

Direitos Humanos, inicialmente nominado de ‘Vivendo o Intercâmbio: a UEPG apoia você’ 
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tem hoje 08 anos de idade e teve início em 2012. O projeto principiou atendendo demandas de 

alunos do Curso do Serviço Social, do Setor de Ciências Sociais Aplicadas e do Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicada, sobretudo com alunos da África.  Nestes anos,  

o projeto tinha uma proposta de valorização da cultura dos alunos internacionais, bem como 

na divulgação dos países que compunham o grupo de discentes envolvidos. Foi neste perídio 

que foi contemplado duas vezes como projeto financiado do USF – Universidade Sem 

Fronteiras (SETI-Governo do Estado do Paraná).  No ano de 2017, o projeto ampliou sua área 

de atuação, com o objetivo de além de atender os estudantes internacionais e seus familiares, 

buscar trabalhar com migrantes e refugiados que residem no município de Ponta Grossa. 

Portanto, a partir daí ele passa a se chamar ‘Internacionalização, Cidadania e Direitos 

Humanos: do intercâmbio às migrações contemporâneas (InterMig)’. 

Na sequência houve uma ampliação do projeto de extensão do InterMig. As 

atividades planejadas pelo projeto buscaram incentivar a troca de experiências entre pessoas 

de todo o mundo através de intercâmbios, conferências e ferramentas virtuais e, ainda, 

envolver culturalmente jovens de diferentes formações, culturas, religiões e interesses, com o 

eixo único de se tornarem agentes de mudança positiva na sociedade contemporânea. 

Mais recentemente, parcerias importantes tem sido feitas, como por exemplo, com a  

Cáritas Diocesana, que é um organismo da CNBB, uma entidade de assessoramento,  

promoção e atuação social diretamente com migrantes. Junto à Cáritas tem se realizado 

importantes atividades de valorização dos migrantes e sua presença social, econômica, 

política e cultural na região.  

Um destes eventos foi o caso de ‘Compartilhe a Viagem’, em que se recebeu uma 

mala que viajou vários estados do Brasil teve por objetivo refletir sobre a realidade das 

migrações, coletando depoimentos e objetos de migrantes que estão no país tendo como 

destino da mala chegar até o Papa Francisco. Contou com a presença de alunos internacionais, 

migrantes, refugiados, e membros da comunidade em geral. Estiveram presentes neste 

importante evento de valorização cultural, estudantes migrantes – a síria Nagan Al Hadi, o 

italiano Antonio Sanzone e a haitiana Dieulini St Paulin, os representantes da Mesquita Imam 

Ali de Ponta Grossa - sheik Naureddine Mohamed Elsayd e sheik Ali Rahimas, as professoras 
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de Serviço Social da UEPG, Edina Schimanski e Luiza B Krainski, além da assistente social 

Érica Francine Clarindo da Cáritas,  

Neste ano de 2020 o projeto também foi contemplado novamente com USF – 

Universidade Sem Fronteiras. Este programa busca promover a consolidação, expansão e 

internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira e 

assim pode produzir um aporte importante em  relação ao intercâmbio e à mobilidade 

internacional.  

FOTO(S) 

Figura 1 – Evento: Compartilhe a Viagem 

 

Legenda: Evento Compartilhe a Viagem, realizado na Universidade Estadual de Ponta Grossa.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O projeto ‘Internacionalização, Cidadania e Direitos Humanos – INTERMIG’ tem 

uma grande importância para a Universidade Estadual de Ponta Grossa e comunidade, 

favorecendo a ampliação de troca de experiências por parte dos estudantes em um processo de 

indagação do padrão cultural. As ações do projeto voltam-se a compreensão dos processos 

migratórios, através de ações sociais e jurídicas que promovam a cidadania e direitos 

humanos fundamentais relacionados aos processos de internacionalização intercâmbio e 

migrações.  

APOIO 

Universidade Sem Fronteiras -SETI – Governo do Estado do Paraná. 

Fundação Araucária 
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Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação da UEPG – PROPESP e Pro Reitoria de Graduação da 

UEPG. 2019. 

 

 


