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Resumo: O texto reflete sobre cidadania, direitos humanos e a emergência de 
demandas institucionais no que se refere as migrações internacionais 
contemporâneas. No âmbito da UEPG são desenvolvidas ações cujo objetivo principal 
é promover o diálogo intercultural de alunos em mobilidade acadêmica no espaço local 
e regional. Com a internacionalização e o intercâmbio, o projeto adquiriu 
historicamente uma dimensão maior e mais complexa no trabalho de atendimento 
social e cultural na medida em que houve uma busca de apoio por parte de outros 
sujeitos: migrantes, refugiados e estrangeiros sobretudo da Venezuela, Haiti e Síria, 
países os quais tem experimentado um processo crescente de exclusão social e 
incertezas em termos de direitos humanos. Este estudo trata, portanto, a partir de 
estudos teóricos e de relatos de experiência sobre o papel do Serviço Social na 
internacionalização, da necessidade da prática dos direitos humanos e da conquista 
de cidadania por grupos excluídos socialmente. 
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Introdução:  

O debate sobre a internacionalização da educação superior vem se 

intensificando, em especial, neste novo milênio tendo como relação direta o 

processo de globalização da educação. A ampliação e o desenvolvimento dos 

meios de comunicação contribuíram para a criação de uma rede que interliga 

instituições de ensino superior por todo o mundo. Esse fenômeno exige que as 

instituições desenvolvam políticas, instrumentos e estrutura para efetivar a 

internacionalização e a celebração de acordos de cooperação internacional. As 
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universidades devem participar “da dinâmica da difusão do conhecimento 

científico, cultural, tecnológico e do ensino propriamente dito”. (CERINO; 

SILVA, 2008, p.1).  

Nesse contexto, a mobilidade acadêmica “ocorre quando um estudante 

de uma instituição de nível superior realiza estudos em outra instituição, 

possibilitando que estes estudos sejam reconhecidos em sua instituição de 

origem”. (CENERINO; SILVA, 2008, p. 3). Para o alcance desse objetivo são 

desenvolvidas estratégias e mecanismos de gestão internacional através de 

órgãos, assessorias, escritórios, programas e projetos que auxiliem neste 

processo. 

Pactos de cooperação internacional entre universidades brasileiras 

passaram a ser recorrentes no final do século XX principalmente após a 

segunda guerra mundial. Nas universidades estaduais do Paraná, o surgimento 

de Assessorias e/ou Escritórios Internacionais de cooperação 

internacional, foram regulamentados a partir de 1990. 

No caso específico da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 

a primeira resolução que cria um órgão responsável pela assessoria e 

internacionalização da instituição é datada de 1995, mesmo com a ocorrência 

de intercâmbios em anos anteriores a sua criação. Apesar da existência interna 

de dados quantitativos sobre os alunos, os mesmos encontravam-se 

fragmentados, necessitando de um estudo sistemático que analisassem 

aspectos quantitativos e qualitativos de mobilidade acadêmica, tanto de 

discentes que foram para outros países, quanto os que foram recebidos pela 

instituição.  

Com o objetivo de atender essa necessidade emergente e 

reconhecendo a importância de um espaço que acolhesse, orientasse e 

ofertasse assistência aos discentes internacionais da universidade, foi criado 

em 2012, o projeto de extensão Vivendo o Intercâmbio: a UEPG apoia você, 

identificando demandas, desenvolvendo atividades e avaliando 

sistematicamente as intervenções. A ampliação das ações deram origem em 

2016 ao projeto Internacionalização, Cidadania e Direitos Humanos: do 

intercâmbio às migrações internacionais contemporâneas estendendo-se 



 

também a migrantes e refugiados através do acesso aos direitos sociais, a 

documentação e encaminhamentos a rede de serviços.  

Entende-se que as ações não ocorrem de forma isolada, mas dentro de 

um contexto histórico e institucional e de uma conjuntura nacional e 

internacional que interfere nas ações e propostas. De acordo com esse 

entendimento, este artigo busca inicialmente identificar como vem ocorrendo o 

processo de expansão e internacionalização do ensino superior. 

 

Expansão e Internacionalização do Ensino Superior 

Objeto de estudo de diversos autores, a internacionalização apesar de 

sua relação direta, muitas vezes, é confundida com a globalização. Burbules e 

Torres (2004), destacam que a globalização reflete um conjunto de mudanças 

tecnológicas, econômicas e culturais bastante definidas, entretanto seu impacto 

ao redor do mundo não é homogêneo.  No campo da educação superior, a 

internacionalização consiste no conjunto de políticas e práticas desenvolvidas 

pelos sistemas acadêmicos, pelas instituições de ensino e pelos indivíduos no 

enfrentamento do ambiente acadêmico de forma global.  

Apesar da globalização explicitar esse conjunto de mudanças 

econômicas, culturais e sociais, sua importância e tendências futuras não estão 

determinadas. Neste contexto, as políticas públicas educacionais não podem 

ser analisadas alijadas dos estudos sobre o mercado e sua relação com o 

Estado, da pressão exercida por organismos internacionais e da mutabilidade 

presente nestas políticas.  

O fenômeno da globalização fez com que o conhecimento e a pesquisa 

se desenvolvessem como capital intelectual, exigindo habilidades nunca antes 

requeridas. Este fenômeno interligou profundamente a sociedade global, e 

junto dela as universidades. É por este motivo que as universidades se inserem 

como centros formadores e de fomento ao desenvolvimento e a propagação do 

conhecimento. Essa análise é corroborada por Stallivieri ao ressaltar que 

 

Como espaço gerador de conhecimento, a universidade tem 
contribuído para rápidas transformações tecnológicas, para a 
evolução dos meios de comunicação e para a velocidade com que 
circulam as informações, que tem aproximado os povos e tem feito 
com que as populações tenham acesso muito rápido e direto ao que 



 
está ocorrendo nos lugares mais longínquos do globo, gerando um 
acelerado processo de internacionalização.  (STALLIVIERI, 2002 p. 
36). 

 

Através desse processo, a dimensão internacional é inserida na cultura 

e na vida institucional, seja nas funções de formação, de investigação e de 

extensão como nos processos de oferta e de cooperação realizados pela 

Universidade. 

Nas universidades o processo de internacionalização ocorre através da 

cooperação internacional por meio de acordos e convênios de mobilidade de 

discentes, docentes, gestores, pesquisadores e da transferência de 

tecnologias. A mobilidade acadêmica “ocorre quando um estudante de uma 

instituição de nível superior realiza estudos em outra instituição, possibilitando 

que estes estudos sejam reconhecidos em sua instituição de origem”. 

(CENERINO e SILVA, 2008, p. 3). 

A mobilidade estudantil no exterior tem crescido significativamente nos 

últimos anos em todas as partes do mundo, contando com diferentes 

indicadores de desenvolvimento. Cenerino e Silva (2008) destacam a cultura 

de internacionalização inserida nos objetivos da instituição, em seus 

conteúdos e métodos; a difusão e utilização no exterior das capacidades 

docentes e de pesquisa; o nível de visibilidade e reconhecimento institucional 

no exterior; e os retornos tangíveis e intangíveis quanto à internacionalização.  

Há também diferentes níveis de desenvolvimento das políticas de 

internacionalização e mobilidade em cada universidade. A pesquisa realizada 

por Cenerino e Silva (2008 p. 7) nas instituições públicas de ensino superior no 

Paraná aponta que os níveis de internacionalização nas instituições são 

influenciáveis de modo geral pela “localização geográfica, barreiras linguísticas, 

nível de desenvolvimento do país, políticas internas, falta de políticas de 

financiamento de estudos, falta de currículo adequado para atender aos 

requisitos da instituição estrangeira”.  

Stallivieri (2002) cita outros reveses ao processo de internacionalização 

tais como a ausência da sensibilização da comunidade acadêmica, ausência 

de ações proativas por parte do corpo docente e discentes das instituições, 

inexistência de estratégias claras para internacionalização, falta de 

reconhecimento cultural, disparidade estrutural que inviabiliza a adaptação e 



 

distanciamento sociocultural.  

Para o autor, o fortalecimento desse processo nas instituições depende 

de ações conjuntas entre as universidades, gestores aptos para administrar a 

cooperação e a mobilidade internacional, políticas governamentais que 

estimulem políticas institucionais, padronização do sistema de educação e dos 

princípios fundamentais de autonomia, vontade política das reitorias devido a 

seu papel diretivo e estratégico, desenvolvimento de estratégias que levem em 

conta características específicas e barreiras locais.  

 Há de destacar a importância do registro das experiências de 

cooperação e mobilidade internacional, bem como a produção científica no 

âmbito do desenvolvimento de políticas institucionais que objetivam a 

internacionalização, disseminando e direcionando ações das universidades e 

órgãos diretivos. Além dos aspectos citados, o estímulo ao intercâmbio de 

acadêmicos, professores e gestores institucionais e sua participação em 

congressos e eventos internacionais são de fundamental importância. 

 

Contextualizando a realidade em estudo 

O universo e amostra do estudo são as ações que o projeto de extensão 

Internacionalização, cidadania e Direitos Humanos: do intercâmbio as 

migrações contemporâneas vem ao longo dos anos desenvolvendo dentro da 

UEPG com vistas a fortalecer as relações que se estabelece com os alunos, 

bem como, favorecer a implantação de uma política institucional de apoio aos 

alunos internacionais.  As ações voltavam-se inicialmente ao acolhimento e 

atendimento dos alunos em mobilidade estudantil que se tinha conhecimento. 

Com o aumento da demanda foi necessário (re)pensar as ações do projeto 

visando além de acolher, oferecer suporte continuo aos alunos que chegavam 

todos os anos na instituição.  

O convênio possibilitava o acesso através da matricula mas não garantia 

a permanência de muitos alunos, em especial, os advindos de convenio PEC-G 

muitas vezes sem bolsa permanência e apresentando várias vulnerabilidades 

sociais. As ações voltavam-se ao acolhimento, orientação, suporte e 

desenvolvimento de diálogos culturais.  Com base na metodologia de pesquisa-



 

ação, o projeto tornou-se uma referência para os estudantes internacionais. 

Essa metodologia pode ser compreendida em diferentes aspectos: 

 

1) aspecto situacional: no qual a pesquisa concentra-se em 
diagnosticar um problema em um contexto [...] na tentativa de 
solucioná-lo; 2) aspecto colaborativo: [...] forma colaborativa entre os 
participantes, com um conjunto de pesquisadores trabalhando juntos 
em um projeto; 3) aspecto participativo: os membros participam direta 
ou indiretamente da implementação da pesquisa; e 4) aspecto auto 
avaliativo: os participantes avaliam sucessivamente as ações 
[...].(COHEN E MANION apud SCHIMANSKI 2009 p.89-90). 

 

Essa metodologia contribui para o fortalecimento das atividades do 

projeto por envolver as (os) acadêmicas (os) e a equipe em todas as ações 

planejadas e desenvolvidas. Atualmente estão matriculados 50 alunos oriundos 

dos países de Angola, Argentina, Benin, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, 

Estados Unidos da América, El Salvador, Equador, Portugal, Guatemala, 

Guiné-Bissau, Haiti, Índia, Iraque, Itália, Jamaica, Moçambique, Nigéria, 

Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. 

 Do total, 23 são alunos da Graduação e 27 estão em Cursos de Pós-

Graduação em nível de mestrado e doutorado e em diferentes áreas de 

conhecimento. Os dados foram levantados através da aplicação de um 

questionário próprio, possibilitando não somente dados quantitativos mas 

informações importantes que contribuem nas ações desenvolvidas no projeto. 

 As atividades do projeto estão voltadas para o acolhimento, integração, 

construção de vínculos, desenvolvimento de diálogos culturais entre os 

acadêmicos internacionais, discentes, docentes e comunidade externa da 

UEPG. Visando o desenvolvimento de troca de experiências e diálogos 

culturais, também são realizadas visitas técnicas pela cidade de Ponta Grossa 

e região, museus, teatros e eventos culturais.  

 

Resultados e Discussões 

Dentre as ações que o Projeto desenvolve destaca-se: 

Acolhimento: O projeto, em parceria com o Escritório de Relações 

Internacionais recepciona os acadêmicos (as) internacionais da UEPG, da 

graduação e da pós-graduação apresentando a universidade e serviços 

oferecidos pela instituição e na comunidade.  



 

Orientação e suporte: O projeto conta com um espaço físico no campus 

central da UEPG, possibilitando o planejamento das ações pela equipe e o 

atendimento diário aos alunos que procuram o projeto. Além desse 

atendimento, o projeto presta informações on-line para os acadêmicos 

internacionais. São realizadas encontros periódicos com os alunos para o 

acompanhamento da experiência de intercâmbio, de forma individualizada e 

em grupo.  

Pesquisa de Perfil: Sentiu-se a necessidade de conhecer quem são os alunos 

que estudam na UEPG. Para tanto, o projeto faz contato com todos os setores, 

graduação e pós-graduação da UEPG identificando nome e cursos aos quais 

os alunos estão vinculados. Esse encontro possibilita o contato da equipe com 

o aluno e o levantamento dos dados de perfil destes discentes, abrangendo 

85% da população alvo. Os dados coletados constituem a base de informações 

que o projeto utiliza para identificar as demandas e planejar ações. Identificou-

se que os alunos de pós-graduação em sua maioria, são provenientes de 

países da América Latina, enquanto os alunos da graduação não têm uma 

origem específica, sendo provenientes e vários países. Foi possível observar 

que na graduação as Engenharias são as principais áreas de formação 

procurada para estudar na UEPG, já na pós-graduação a área da saúde, 

principalmente a Odontologia, é a área de formação que mais atrai estudantes 

internacionais. Constata-se um maior número de mulheres vindo de outros 

países para se aperfeiçoarem, o que já mostra uma realidade mundial, onde as 

mulheres possuem maior tempo de escolaridade.  

Desenvolvimento de diálogos: Além das atividade desenvolvidas, são 

realizadas Feiras Gastronômicas, consistindo num espaço de convivência, de 

troca de experiências e de conhecimentos culturais, principalmente no que se 

refere a pratos típicos do país de origem de cada participante. O acadêmico se 

torna agente ativo na condução do evento, preparando o prato e trazendo 

questões importantes sobre a história do país de origem sob o viés culinário, já 

que o alimento é a principal manifestação de identidade cultural de um povo. 

Neste eixo de ações, destacam-se as Mostras dos países de origem destes 

acadêmicos. A finalidade é divulgar conhecimentos específicos dos países, 

possibilitando um espaço de discussões sobre questões globais, costumes, 



 

tradições, idioma, geografia, história, música, práticas religiosas. Com as 

Mostras espera-se desenvolver na comunidade acadêmica a empatia, 

tolerância e o respeito à diversidade multicultural. 

Visitas técnicas: O projeto oferece atividades diferenciadas como visitas 

culturais a teatros, museus, parques, festas tradicionais do Brasil, festivais 

gastronômicos, passeios em pontos turísticos da região dos Campos Gerais e 

capital com a participação dos Cursos de Turismo, História, Comercio Exterior, 

Direito e Serviço Social. 

Oficinas de Educação e Cidadania: Entende-se que a reflexão sobre os 

direitos humanos aliada a temas atuais como migrações não pode ser 

descolada de todo o processo educativo, em especial, com adolescentes. 

Dentre os objetivos visa trabalhar com adolescentes os direitos humanos, 

ressaltando a importância do respeito mútuo entre os seres humanos. A 

proposta contempla o objetivo do projeto de realizar atividades que visem e 

incentivem a troca de experiências entre pessoas de todo mundo, de modo a 

envolver culturalmente os jovens de diferentes formações, culturas, religiões e 

interesses com o eixo único de se tornar agente de mudança positiva na 

sociedade contemporânea. Através dessa perspectiva, cumpre-se um dos 

princípios da extensão de proporcionar a interação entre Universidade e 

Comunidade, promovendo acesso à informação e diversidade cultural. 

Difusão do conhecimento: Comprometida com a disseminação e a produção 

sistemática de material científico relacionado com a internacionalização do 

ensino superior e temas voltados para direitos humanos e cultura, a equipe 

busca participar de eventos, seminários e congressos que contribuam com a 

discussão da temática foco da prática extensionista.  

As atividades desenvolvidas pelo projeto vêm possibilitando maior 

aproximação com os alunos. Essa experiência será relatada em um livro com 

as narrativas das experiências de intercâmbio dos acadêmicos internacionais 

no contexto de Ponta Grossa e da UEPG. 

 

Conclusão 

A universidade deve atender a demanda da internacionalização do 

ensino, da pesquisa e da extensão, promovendo experiências internacionais, 



 

contribuindo para o desenvolvimento do entendimento multicultural, étnico, de 

gênero e religioso, que promova a empatia e a tolerância entre as diferenças, e 

a promoção de uma identidade global, mas acima de tudo, mais humana.  

 

Preparar cidadãos do futuro para um mundo interligado e 
interdependente requer um sistema de educação superior cujo 
processo de internacionalização permita o conhecimento direto e o 
respeito pela diversidade cultural, promovendo, acima de todos os 
conceitos, o entendimento e o respeito pela multiplicidade de valores 
e a tolerância entre os povos. (STALLIVIERI, 2002 p. 37). 

 

Desde sua criação, o projeto vem conquistando um espaço reconhecido 

pelos acadêmicos internacionais como base de apoio, orientação e assistência 

no ambiente institucional. Suas atividades têm corroborado para o 

reconhecimento do projeto como ferramenta que auxilia no processo de 

internacionalização da UEPG.  

Além dos avanços já explicitados, cabe destacar o aprendizado pessoal 

e coletivo que o projeto vem proporcionando aos os membros da equipe do 

projeto. Receber a acolher os alunos internacionais significa também repensar 

as instituições e de quanto essas instituições e os sujeitos que fazem parte 

delas estão arraigados de valores, costumes e regras. As diferenças trazida por 

aquele que vem de fora coloca em condições de questionar o que era até então 

inquestionável, em um processo continuo de indagação do padrão cultural. 

Essas barreiras muitas vezes invisíveis é que devem ser trabalhadas 

continuamente pelo projeto. 
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