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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, especificamente 
no que diz respeito ao processo denominado Internationalization at Home (IaH). O presente artigo objetiva 
apresentar, sintetizada e retrospectivamente, as ações e as conquistas do projeto, durante os dois primeiros anos 
desde seu protocolo inicial, ou seja, no período de 2018 a 2020. Assim, menciona o Forum de Mobilidade, as 
palestras de lançamento do Forum de internacionalização, o II fórum de internacionalização, os eventos em língua 
inglesa “Let’s talk about...” e a participação em eventos locais, regionais, nacionais e internacionais. 

Palavras-chave: Internacionalização acadêmica. Empreendedorismo. Mobilidade docente. Mobilidade discente. 

 

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. Além disso, impactam a 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 todos os municípios da região dos Campos Gerais. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

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

O projeto Departures 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 

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, por meio de ações da chamada Internationalization at Home (IaH). 

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;  

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

OE6: refletir sobre a experiência internacional.  

METODOLOGIA 

Durante os dois anos de existência do projeto Departures, foram realizados dois 

Fóruns próprios (2018 e 2019), um evento de lançamento com duas palestras (2019), uma Live 

em rede social (2020). Foram realizadas quatro reuniões, denominadas “Let’s talk about...” em 

que executivos estrangeiros, de organizações multinacionais ou com atuação internacional, 

conversaram em inglês, com alunos e professores do curso de Administração, sobre as mais 

diversas áreas do conhecimento administrativo. Além disso, a equipe do Departures foi 

convidada a promover e coordenar uma mesa redonda no ADM 2019 – Congresso Internacional 

de Administração e outra, por meio de uma Live no ADM 2020 – Congresso Internacional de 
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Administração.  Finalmente, graças a esse projeto, foram produzidos dois trabalhos para 

eventos internacionais (2019), um trabalho para evento nacional (2020), um trabalho para 

evento regional (2019) e quatro trabalhos para evento local (2019 e 2020). Além disso, a 

coordenação do projeto, realizou visita técnica a duas Universidades norte-americanas 

(University of Central Florida e Valencia College), a fim de estabelecer parcerias que já 

começaram a ser delineadas e só não evoluíram mais por conta da pandemia do Covid-19.  

RESULTADOS 

A primeira atividade do Projeto Departures foi o Fórum de Mobilidade Acadêmica 

(Figura 1), realizado no dia 30 de novembro de 2018. Nessa ocasião, docentes e discentes 

apresentaram suas experiências internacionais. Discutiu-se sobre facilidade e dificuldades 

enfrentadas no processo de mobilidade, bem como sobre os principais resultados e benefícios. 

Foram apresentadas experiências internacionais na Bolívia, na Irlanda, nos Estados Unidos e 

no México. A equipe do Escritório de Relações Internacionais (ERI) da UEPG explicou os 

procedimentos para a realização da mobilidade a partir das normas internas da UEPG. O relato 

sobre esse fórum aconteceu em forma de resumo/apresentação oral, no evento internacional da 

Brazilian Association for International Education (FAUBAI 2019 Conference). Um trabalho 

apresentado no 17º Conex/ 2º EAEX apresentou todos os detalhes referentes ao formato e aos 

resultados do referido Fórum. 
Figura 1 - Fórum de Mobilidade Acadêmica – equipe de discentes voluntários da organização. 

 
Legenda: Alunos do curso de ADM/Comércio Exterior, voluntários do projeto, 2018. 
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No ano de 2019, foi realizado o Lançamento do II Fórum de Internacionalização (Figura 

2) , no dia 21 de março de 2019, com duas palestras: a primeira abordou os requisitos, critérios 

e procedimentos para a mobilidade acadêmica direcionada aos EUA e, a segunda, foi 

apresentada por um empresário e ex-executivo de uma multinacional europeia, que discutiu as 

dificuldades e os aprendizados de quem realiza mobilidade no contexto profissional.  

 
Figura 2 – Lançamento do Fórum de Internacionalização 

 
Legenda: Palestra de lançamento do II Fórum de Internacionalização, 2019.  

Já no período de 10 a 12 de junho de 2019, foi realizado o 2º Fórum de 

Internacionalização do Curso de Administração da UEPG. Adotou-se, para esse evento, um 

novo formato, buscando propiciar, especialmente aos acadêmicos, diferentes experiências de 

internacionalização, a fim de mostrar que não é necessário viajar ao exterior para se 

experimentar uma vivência internacional. A realização desse Fórum resultou na participação 

no 37º SEURS, realizado em Florianópolis/SC. Ao longo de 2019, partindo da experiência 

intercultural vivenciada no 2º Fórum, foram realizadas palestras, em língua inglesa, com 

executivos brasileiros e estrangeiros. O projeto Departures trouxe para os acadêmicos o diretor 

para a América Latina de uma multinacional chinesa (AEOLUS); o diretor de desenvolvimento 

de negócios no Brasil, de uma multinacional holandesa (DAF Trucks); o diretor geral de uma 

empresa brasileira com negócios internacionais (AGROICONE) e a gerente global de 

treinamento e desenvolvimento de uma multinacional sueca (ELECTROLUX). Ainda em 2019, 

o projeto Departures coordenou uma mesa-redonda no ADM 2019, denominada “Making 
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Internationalization Happen”, no dia 04 de outubro, quando foram discutidas as perspectivas e 

os programas dentro da UEPG e relatadas as experiências internacionais de uma escola de 

ensino médio local (Colégio Sepam) e a vivência com o processo de “internationalization at 

home” do departamento de administração da UEPG.  

Finalmente, em 2020, foi realizada a “Live: desmistificando a internacionalização 

acadêmica” (Figura 03), no dia 06 de julho, com uma psicóloga especialista em 

internacionalização acadêmica, sobre as principais barreiras mentais desenvolvidas por 

estudantes e que bloqueiam ou dificultam o início de um processo de internacionalização. Além 

disso, está confirmada a participação no ADM2020 – Congresso Internacional de 

Administração, quando a coordenação do projeto irá conduzir uma “super-live” com 

profissionais da área de internacionalização acadêmica, professores e alunos que vivenciaram 

experiências de estudo e trabalho no exterior. 

Figura 3 – Material de divulgação da Live Desmistificando a Internacionalização Acadêmica 

 

Legenda: Banner de divulgação da Live, 2020. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com Knight e De Wit (1995), a internacionalização consiste em 

atividades que buscam fornecer uma experiência internacional em um ambiente que integra 



18º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 
3º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 
Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 
advindas da extensão universitária” 
 

6 

uma perspectiva global (MARANHÃO et al., 2017) e, como Knight (2004, p.11) explica 

posteriormente, a internacionalização do ensino superior integra as dimensões internacional, 

intercultural e global. Maranhão et al. (2017, p. 29), identificaram que estudantes universitários 

não realizam mobilidade internacional por dois principais motivos: falta de recursos financeiros 

(38%) e falta de oportunidade (29%). Com base nisso, é possível afirmar que as ações voltadas 

à Internacionalização em casa (IAH – Internationalizations at Home) contribuem com a 

aproximação a uma realidade internacional, tanto pela redução de custo quanto pela oferta de 

oportunidades. Entende-se, portanto, que o presente projeto contribui, por meio de suas diversas 

ações, para o alcance dos objetivos propostos e para a internacionalização do curso de 

administração. Percebe-se que os alunos estão interessados, os professores estão 

comprometidos e a comunidade 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, para 

que a internacionalização do curso seja efetiva, torna-se imperativo pensar na curricularização 

da internacionalização e na adequação do projeto pedagógico do curso de administração com 

vistas a contemplar tal aspecto e na continuidade das ações que o projeto Departures vem 

desenvolvendo. 

APOIO 

A Coordenação do Projeto Departures agradece o apoio da PROEX/UEPG na 

manutenção da discente bolsista do projeto.  
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