
Delegação Paranaense no Canadá: O Programa Paraná Fala Idiomas – 
Inglês

A internacionalização das universidades estaduais do Paraná é um processo essencial 
cuja principal diretriz é transformar ações locais em ações globais, visando inserir as 
universidades em um contexto mundial relevante. Para tanto, é necessário ir além da 
atual preparação da comunidade universitária no quesito "idiomas" e buscar suprir 
necessidades de internacionalização num contexto educacional abrangente. Isso pode 
ser feito levando as universidades a promoverem educação e pesquisa para além das 
fronteiras geográficas.

O Programa “O Paraná Fala Idiomas - Inglês” (PFI) foi criado em 2014, como parte do 
plano estratégico da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Paraná 
(SETI), amparado pelo Fundo Gestor -UGF. O principal objetivo do programa é o 
aumento da internacionalização das instituições de ensino superior do Paraná, 
aumentando a capacidade acadêmica e científica dos estudantes em línguas 
estrangeira, tanto na graduação quanto pós-graduação.

A rede das sete universidades estaduais do Paraná (UEM, UEL, UEPG, UNIOESTE, 
UNICENTRO, UENP e UNESPAR) fazem parte deste programa e trabalham para garantir 
sua efetividade. A professora Dra. Eliane Segati Registro da UENP é a Coordenadora do 
Programa junto à SETI.

Assim, o programa PFI oferece cursos gratuitos para toda a comunidade da 
universidade para permitir o uso do inglês em contextos reais, bem como "Inglês para 
fins acadêmicos".  O objetivo é melhorar o desenvolvimento linguístico da comunidade 
acadêmica preparando-os para a cooperação internacional em pesquisa, ensino e 
extensão, bem como para uma vida de diversidade linguística e cultural.

Na primeira fase do programa (2014–2016), a comunidade universitária teve acesso
a cursos de idiomas para se preparar para o TOEFL ITP - diagnóstico, no nível intermediário e 
pós-intermediário. A segunda fase do projeto teve início em 2017 e, além da preparação para 
testes de proficiência, oferece apoio ao processo de internacionalização em todas as esferas 
da atividade universitária.

Atualmente, uma delegação de docentes, coordenadores do PFI em cada uma das sete 
universidades estaduais do Paraná encontra-se em missão no Canadá, para 
capacitação e contatos em várias universidades, fortalecendo oprocesso de 
internacionalização. Pela UEM, A professora Dra. Josimayre Novelli, do 
departamento de Letras Modernas e coordenadora INSTITUTIONAL do PFI 
integra a delegação. 



Dois alunos do PFI em cada instituição, também foram contemplados por 
mérito, com bolsas do Programa e estarão aperfeiçoando seu inglês no 
Canadá por dois meses. Pela UEM, foram contemplados Thatiane Mota
Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Maringá. Mestre em 

Ciências Biológicas pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (PBC-

UEM) 

e Thiago Augusto R. Lima, graduando do curso de Ciências Econômicas, 2° ano, da 
Universidade Estadual de Maringá. 

   

Para os coordenadores de curso do PFI em missão várias atividades 
estão previstas entre os dias 9-27 de julho de 2018 envolvendo além das 
visitas técnicas capacitação em Inglês para fins acadêmicos, capacitação dos 
coordenadores para capacitação em gestão, avaliação e parcerias 
internacionais.

Para os estudantes contemplados com bolsas as atividades se iniciarão 
em agosto e  estão relacionadas à capacitação linguística em língua 
inglesa, além de atividades culturais e relacionadas à área de interesse de 
cada estudante. 


