
Unioeste e DAAD avançam na cooperação 

Durante a quinta-feira, 30 de agosto, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) 
recebeu a visita do professor Dr. Paul Voerkel, leitor do Serviço Alemão de Intercâmbio 
Acadêmico (DAAD) e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), onde atua 
na formação de professores e como especialista em ensino-aprendizagem de línguas 
estrangeiras. A motivação do encontrou foi a participação do professor na 20º Jornada de 
Estudos linguísticos e literários (JELL, campus Unioeste Rondon), além de uma agenda com 
lideranças da Unioeste para avançar no relacionamento da Unioeste com a Alemanha.  

Estiveram presentes, além da professora Liza Redel, que promoveu o encontro entre os pares, 
o diretor de campus de Cascavel professor Alexandre Webber, o assessor Itamar Borges, a 
coordenadora do programa Paraná Fala Idiomas (PFI) professora Larissa Schmitt, a 
coordenadora do programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) professora Marlene Sabadin, 
representando a Pró-reitoria de graduação a diretoria de assuntos acadêmicos Marta Assenza, 
representado a Pró-reitoria de extensão professor Marco Carvalho, o assessor-adjunto de 
relações internacionais professor Rafael Mattiello e a assessora de internacionalização Gabriela 
Christ.  

Em Cascavel a agenda contou com reuniões de trabalho para avançar com ações concretas de 
internacionalização e visita técnica ao campus, com foco nos programas de línguas do Programa 
de Ensino de Linguas, do PFI e do ISF, além da estrutura da Clínica de Odontologia que foi 
apresentada ao visitante. Já em Marechal Cândido Rondon, o Dr. Paul promoveu um minicurso 
intitulado Abordagens atuais de “cultura”: consequências para o ensino de línguas estrangeiras. 

O Dr. Voerkel frisou a importância da oferta de cursos de línguas estrangeiras, “conhecimentos 
avançados do idioma do país-alvo são indispensáveis para todos os estudantes ou pesquisadores 
com interesse em intercâmbios internacionais. As universidades geralmente pedem um nível 
determinado na língua estrangeira, e agências que outorgam bolsas de estudos insistem em que 
os candidatos nos programas de intercâmbio tenham o nível exigido no idioma. Com esse pano 
de fundo o DAAD incentiva e apoia a aprendizagem da língua alemã, por exemplo através de 
bolsas para cursos intensivos de curta duração, ou da cooperação institucional no programa 
Idiomas sem Fronteiras – Alemão”.  

Para maiores informações se recomenda visitar a página institucional ou assinar a newsletter do 
DAAD: www.daad.org.br e da Assessoria de Relações Internacionais www.unioeste.br/ari.  

 



 

 


