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O Prof. Dr. Pery Francisco Assis Shikida, Assessor de Relações Internacionais e Interinstitucionais, e o
representante da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná
oeste, Lisdefferson Hamann Andrade, participaram em Porto Alegre (RS), nos dias 4 e 5 de novembro, do
Fulbright’s 60th Aniversary, cujo objetivo foi discutir os desafios para incrementar a cooperação
internacional entre os Estados Unidos e o Brasil, por meio do intercâmbio de pessoas, conhecimentos e
técnicas. 
 
O Programa Fulbright, do Governo dos Estados Unidos, foi criado em 1946 via Lei do Senador J. William
Fulbright, tendo como intento ampliar o entendimento entre os EUA e outros países. Durante sua existência,
concedeu mais de 370 mil bolsas de estudo, pesquisa e ensino a cidadãos norte-americanos e de outros 150
países, sendo considerado um dos mais prestigiosos programas de incentivo à educação intercultural. 
 
Estiveram presentes neste evento: Julia Harlan, Consulesa americana em Porto Alegre, Luiz Valcov
Loureiro, Fulbright Comission in Brazil, Allan Goodman, President of the Institute of International
Education (IIE), entre outros especialistas em educação dos Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina e
Colômbia. O keynote speech foi o renomado Prof. Dr. Simon Schwartzman, com a palestra “What does it
mean to internationalize higher education institutions in Brazil? ”. 
 
Para os representantes da Unioeste, Pery Francisco Assis Shikida e Lisdefferson Hamann Andrade, “por
meio da Comissão Fulbright, mais de 3.500 brasileiros estudaram nos Estados Unidos, sendo que quase
3.000 norte-americanos vieram para o Brasil. Participar deste evento foi muito positivo para compreender
mais detalhes sobre o oferecimento de bolsas de estudos para o intercâmbio de estudantes, técnicos e
professores que desejam compartilhar o conhecimento em outra cultura, neste caso entre a comunidade
americana e brasileira. Temos que avançar também em termos de demandas nesta Comissão, pois se trata de
um dos mais conceituados programas de cooperação internacional do mundo”.


