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Não é de hoje que a internacionalização
do ensino é discutida e pensada na

UEL. Além de todo o trabalho da As-
sessoria de Relações Internacionais
(ARI), em 2014 a Universidade organizou
o Fórum Permanente de Intercâmbio e
Mobilidade (FOPIM), evento que teve
como objetivo trabalhar as questões de
ensino internacionalizado.

Foi buscando retomar as discussões
levantadas neste evento que a professo-
ra Telma Gimenez, coordenadora da ARI,
decidiu criar o Fórum de Internaciona-
lização da UEL, o I Forinter, que será
realizado no dia 23 de junho, na Sala de
Eventos do Centro de Letras e Ciências
Humanas da UEL. “Minha ideia é que
mais do que mobilidade e intercâmbio, a
gente discuta a internacionalização na
Universidade. Neste primeiro encontro,
o objetivo é avaliar se avançamos ou não
nessa questão”, relata.

Para conseguir fazer essa análise, o
Forinter deve estimular as trocas de expe-
riências entre a comunidade universitária.
Telma afirma que não apenas os professo-
res e coordenadores de graduação, mas
também os estudantes intercambistas po-
derão compartilhar seus relatos: “Quere-
mos envolver o máximo de pessoas possí-
vel. É por isso que por enquanto não tere-
mos nenhuma apresentação de trabalho
neste momento, ainda estamos tentando
nos localizar”.

Contando com a participação do pro-
fessor Evandro Razzoto e da Dra. Sueli
Edi Rufini, ambos da Secretaria Estadual
de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
o evento deve averiguar quais as perspec-
tivas da Seti com relação à internacionali-
zação no Paraná. A cooperação internaci-
onal será discutida com a professora
Rossana Valéria Souza e Silva, do Grupo
Coimbra de Universidades Brasileiras. O
destaque para as línguas estrangeiras será
dado pelos laboratórios de línguas, bem
como os envolvidos no programa Paraná
Fala Inglês e com o português para falan-
tes de outras línguas.

Ao final do Forinter, será realizada uma
plenária para discutir os encaminhamentos
futuros e entender onde será possível me-
lhorar, assim como verificar quais ações
poderiam ser feitas para alcançar novos
objetivos. “Vai ser um espaço de diálogo

Internacionalização do ensino
é o tema do I FORINTER

Fórum vai avaliar avanços na política de mobilidade, os programas existentes,
e promover uma mentalidade internacional na UEL

de verdade, para retomar aquilo que já
fizemos, assim como ver o que mais
podemos fazer”, afirma Telma.

Eixos - A internacionalização do
ensino não acaba no Fórum. A coor-
denadora da ARI destaca que além
da mobilidade, que permite que dis-
centes ou docentes da graduação ou
da pós-graduação façam intercâmbi-
os para outros países, a UEL também
trabalha com outros dois eixos dife-
rentes: a cooperação internacional e
o processo que é chamado de
“internacionalização em casa”.

Na cooperação internacional, há o
trabalho e a parceria com outras uni-
versidades, realizando eventos em con-
junto e publicações conjuntas, assim
como uma obtenção de recursos ou o
acesso aos financiamentos externos que
possam estar disponíveis para a Uni-
versidade. Neste campo se destacam a
Rede Zicosur Universitária, o Grupo
Coimbra, que conta com a reitora
Berenice Jordão como vice-presidente,

e a Faubai, a Associação Brasileira de
Educação Internacional, que incenti-
vam este tipo de trabalho.

Já a internacionalização em casa
vem para mostrar que não é necessá-
rio fazer um intercâmbio para criar
um pensamento internacional. Neste
eixo são trabalhados conteúdos es-
trangeiros e biografias em outras lín-
guas, instrumentos que permitem o
contato com a realidade de outros
países dentro da própria sala de aula.
Por não exigir tantos recursos, esse
tipo de abordagem é o mais trabalha-
do nas universidades.

“Queremos ter uma Universidade
que propicie experiências de formação,
que alargue os horizontes dos alunos”,
afirma a professora. Para ela é papel da
UEL estimular o pensamento internaci-
onal entre as pessoas, para que todos
comecem a pensar sua profissão de
uma maneira que ela esteja inserida em
um contexto mundial, descobrindo ma-
neiras de obter benefícios em sua for-
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“Queremos ter uma universidade que propicie experiências de formação,
que alargue os horizontes dos alunos”, explica a professora Telma Gimenez

mação através de uma perspectiva de
fora. Além do Forinter e dos trabalhos
nos três eixos, uma das propostas da
ARI para estimular a troca de experi-
ências e esse tipo de pensamento inter-
nacional é o Café Intercultural. Ele
promove o encontro de alunos de outros
países com os estudantes da UEL.
“Você consegue ter esse espaço onde
pode entrar em contato com pessoas
diferentes, línguas diferente. É a chance
de aprendermos com eles e de eles
aprenderem com a gente”, resume.

Telma explica que também existe
um trabalho de divulgação de oportu-
nidades internacionais, pelo qual a
ARI informa à comunidade sobre as
bolsas, financiamentos, concursos e
prêmios disponíveis. “Nosso objetivo
é aumentar essa consciência de que
existe um mundo lá fora além do
Brasil”, finaliza.
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