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Resumo 

A globalização e a multiplicidade de línguas têm 

interferido na maneira como as pessoas se comunicam e 

interagem nos mais variados contextos, e o Ensino 

Superior não é uma exceção. O inglês passou a figurar 

como língua franca, pois a possibilidade de utilizar um 

idioma reconhecido globalmente favorece o 

estreitamento das fronteiras e, no âmbito do Ensino 

Superior, a mobilidade e cooperação internacional. A 

UEPG é referência em educação pública e de qualidade 

no Brasil e no exterior, portanto, o objetivo desta 

pesquisa é estabelecer pontos de diálogo entre autores 

que discutem o Inglês como Língua Franca (ILF), a 

internacionalização e a mobilidade internacional de 

maneira a refletir sobre as diretrizes de acolhimento dos 

alunos internacionais, o processo de mobilidade 

internacional e as práticas que propiciam o contato com 

a língua inglesa na UEPG. Também, buscar-se-á 

compreender como essas ações contribuem para 

consolidar a internacionalização da instituição. 

Introdução  

O encurtamento de fronteiras da globalização intensifica 

o processo de internacionalização das Instituições de 

Ensino Superior (IES). O documento intitulado The 

English effect publicado pelo conselho britânico traz que 

“o número de falantes não-nativos supera muito o 

número de falantes nativos [...], que pode só crescer” 

(BRITISH COUNCIL, 2013, p.4), o que aponta que a 

língua inglesa tem sido a alternativa encontrada para 

tornar a comunicação possível. Pode-se dizer que os 

falantes fazem uso de uma língua franca. No contexto 

universitário, o inglês exerce o papel de idioma comum 

entre diversos países, mesmo os que não o tem como 

primeira língua, para que se tornem possíveis tratativas 

de colaboração internacional. Possibilita também que 

alunos brasileiros e estrangeiros assistam as aulas e 

comuniquem-se utilizando um idioma que será cada vez 

mais presente em suas profissões e carreira acadêmica.  

Material e Métodos 

A abordagem adotada para a investigação se enquadra 

no campo da pesquisa qualitativa interpretativa. 

(MOREIRA, 2002). Além da revisão bibliográfica em 

andamento, também está sendo feita a pesquisa 

documental, por meio dos registros do Escritório de 

Relações Internacionais (ERI) no período de 2018 a 

2020, com o intuito de mapear do processo de 

mobilidade internacional de alunos e professores da 

UEPG. Através desses dados buscar-se-á traçar o perfil 

de alunos e professores que foram acolhidos e fizeram 

mobilidade no período supracitado. 

Resultados e Discussão 

A UEPG é reconhecida internacionalmente pela 

excelência no ensino. O ranking Times Higher Education 

(THE) de 2020, listou a UEPG entre as melhores 

universidades do mundo. Em 2019, o THE a classificou 

entre universidades públicas e privadas brasileiras como 

1º lugar nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) em “educação de qualidade”. O mesmo ranking 

em nível global, posicionou a UEPG em 48º lugar entre 

mais de 300 instituições do mundo todo.  

Atualmente, a UEPG possui 47 convênios internacionais 

com instituições de 19 países. Nos últimos três anos, o 

Programa de Mobilidade Estudantil Internacional 

(PROMEI), regulamentado pela resolução CEPE Nº 054-

2014 da UEPG, registrou 47 alunos que realizaram 

mobilidade internacional Outgoing, cujos destinos foram 

América do Norte, América e Europa. Em contrapartida, 

somente neste ano a UEPG recebeu uma aluna de 

mobilidade na graduação e 25 alunos internacionais em 

programas de pós-graduação, majoritariamente da 

América do Sul. 

Conclusão ou Conclusões 

O reconhecimento internacional da UEPG é fruto não só 

da qualidade do ensino, mas do fomento à 

internacionalização. Percebe-se que essas práticas, 

aliadas ao uso do inglês, têm projetado a universidade 

para além dos Campos Gerais, propiciando parcerias e 

tornando-a atrativa para acadêmicos de diversos países.  

A resolução que regulamenta a mobilidade, no entanto, é 

antiga e apresenta-se defasada em alguns pontos, que 

merecem ser observados com atenção e atualizados. 
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