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Assessoria de Relações Internacionais e 
Interinstitucionais

PROTAGONISMO NA 
INTERNACIONALIZAÇÃO 

DA EXTENSÃO



A Unioeste, por meio da Assessoria de Relações Internacionais e
Institucionais (ARI), está comprometida em maximizar, transversalmente,
a cooperação interinstitucional e internacional em todos os níveis, por
meio dos programas de graduação e pós-graduação, da pesquisa, inovação
e extensão.

RESOLUÇÃO Nº 134/2017-COU, de 14 de Setembro de 2017 - Aprova a
Política de Internacionalização da Unioeste, em especial com 5 eixos
temáticos:
• Ampliar acordos internacionais;
• Aumentar a participação da Unioeste no exterior;
• Aumentar a participação de acadêmicos Internacionais na Unioeste;
• Envolver toda a comunidade Unioeste com a internacionalização;
• Ampliar a estrutura de internacionalização.
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International Office #AriUnioeste
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International Office #AriUnioeste

O papel da Universidade neste século é formar profissionais
capazes de liderar mudanças, sendo propulsores do
desenvolvimento social, econômico e cultural de uma
sociedade. O International Office da Unioeste, comprometido
com a maximização de interesses organizacionais nas
Relações Interinstitucionais e Internacionais, propõe quatro
projetos de extensão, a saber:
a) Western Paraná Herald;
b) Heraldo Oeste Paranaense;
c) Internacionalização em casa;
d) Buddy Program.



• Volume I, “O desafio da internacionalização da Unioeste”, Rafael
Mattiello, Maio 2016.

• Volume II, “The International vocation of Unioeste”, Rafael Mattiello,
Agosto 2016.

• Volume III, “Quo Vadis Unioeste? Striving towards na
internationalization university”, Rafael Mattiello, Setembro 2017.

• Volume IV, “Internationalization: the 4th mission of the university”,
Rafael Mattiello e Gabriela Christ, Abril, 2018.

20/06/2018

4

Western Paraná Herald - Jornal em Língua Inglesa de 
Divulgação da Área Internacional da Unioeste
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• Volume I, “Quo Vadis Unioeste? Esfuerzos hacia una universidad
internacional”, Rafael Mattiello, Setembro 2017.

• Volume II, “Internacionalización: la cuarta misión de la Universidad”,
Gabriela Christ, Janeiro 2018.

Heraldo Oeste Paranaense - Jornal em Língua Espanhola 
de Divulgação Área Internacional da Unioeste



Internacionalização em casa - COIL (collaborative online international learning) consiste
em promover ações de cunho internacional, por meio de contato, discussão e
compartilhamento de informações com pessoas vinculadas a instituições de ensino ao
redor do globo, utilizando-se da internet e suas tecnologias. Sua metodologia procura
conectar pessoas por meio de plataformas online (e redes sociais) cuja afinidade em
pesquisa, projetos e interesses nas suas diversas áreas de atuação se misturam. Diante
das possibilidades de internacionalização que a interação online pode proporcionar
para acadêmicos, docentes e colaboradores da universidade, o International Office
busca a promoção de parcerias para empreender este novo processo na Unioeste.
Dentre as iniciativas que se popularizaram na comunidade acadêmica internacional o
COIL é uma das mais profícuas. O objetivo do projeto é aumentar a conscientização
sobre as vantagens da telecolaboração como ferramenta para a mobilidade virtual em
educação em línguas estrangeiras entre estudantes, professores, coordenadores de
relações internacionais e profissionais da Unioeste.
• https://uni-collaboration.eu/
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Internacionalização em Casa - COIL



• O quarto projeto promovido pelo International Office - em parceria com
os professores do Idiomas sem Fronteiras da Unioeste - é o Buddy
Program;

• Desenvolvido e inspirado em programas de acolhimento da comunidade
estrangeira já existente em muitas instituições de ensino superior no
Brasil e mundo;

• Convém a universidade, enquanto agente responsável pela recepção de
estudantes, docentes e pesquisadores estrangeiros, fornecer não
somente um programa de estudo, mas também uma agenda para a
integração do acadêmico internacional em nosso campus.

• Compreendemos que para uma experiência de intercâmbio efetiva, faz-
se necessária a inclusão do estrangeiro em um ambiente confortável
que proporcione uma boa convivência, uma amostra da realidade
familiar e cultural brasileira e, além disso, entendimento acerca do
funcionamento institucional da universidade.
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Buddy Program Unioeste (PAAI)
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www.unioeste.br/buddy
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www.unioeste.br/buddy

Satirath Diane Abeke Liamidi – República do
Benim (Buddy: Gabriela, Toledo)

Fiona Heinen – Alemanha (Buddy: Bernardo, 
Andressa e Gabriela, RU Cascavel)
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The International Office Team



• UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ -
Unioeste. International Office/Assessoria de Relações
Internacionais e Interinstitucionais (ARI). Cascavel,
2018a. Disponível em: < http://www.unioeste.br/ari>.
Acesso em: 04 mai. 2018.

• _____________________________________________
___________. Resumo de Dados. Cascavel, 2018b. 
Disponível em: < 
https://www5.unioeste.br/portal/images/files/Adminis
trator/C%C3%B3pia_de_dados_MAR%C3%87O_PDF.pd
f>. Acesso em: 23 mai. 2018.
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Referências
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Obrigado!

Prof. Dr. Rafael Mattiello
Gabriela Daiana Christ



facebook.com/ariunioeste

internacional@unioeste.br

www.unioeste.br/ari

+55 (45) 3220 5682

#AriUnioeste

Siga-nos!


