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Unioeste recebe estudantes e professores da 
Universidad Nacional de Canindeyú 

Com o advento da crescente internacionalização que vêm afetando a vida acadêmica 
universitária, após duas visitas à Unioeste, em 2016 no campus de Marechal Cândido 
Rondon e em 2017 no campus de Cascavel, agora foi a vez do campus de Toledo receber 19 
estudantes e 2 professores da Universidad Nacional de Canindeyú (Paraguai). Esta comitiva 
paraguaia da área de ciências empresariais esteve, entre os dias 13 a 17 de agosto, para 
uma semana intensiva de estudos e intercâmbio no Curso de Ciências Econômicas e 
Programas de Mestrado em Economia e Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento 
Regional e Agronegócio da Unioeste/Toledo.

Nesta programação os alunos e professores assistiram aulas de cinco disciplinas: 
Cooperação em Sistemas Agroindustriais (ministrada pela professora Carla Schmidt), Demografia e Desenvolvimento 
Econômico (professor Ricardo Rippel), Economia Brasileira (professora Mirian Schneider), Dinâmica das Organizações 
(professor Weimar Júnior) e Economia do Crime (professor Pery Shikida). Esta comitiva paraguaia também brindou os alunos e 
professores da Unioeste com uma rica exposição do regime de incentivos fiscais do Paraguai, além de uma belíssima 
apresentação de danças típicas deste País coirmão.

Houve também visitas técnicas na Indústria de Fármacos, Prati Donaduzzi, na propriedade agrícola do presidente da Primato 
Cooperativa, senhor Ilmo Welter, na Vinícola Dezem e na Prefeitura Municipal de Toledo. Por último, mas não menos 
importante, na sexta-feira houve um jantar de confraternização no Clube Yara de Toledo, onde todos puderam degustar um 
churrasco tipicamente brasileiro.

Para o professor Cristiano Stamm, coordenador do curso de Ciências Econômicas, um dos organizadores da recepção desta 
comitiva paraguaia, "este foi um momento importante para o curso de graduação, ... 
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... contribuindo para uma perspectiva diferenciada de nossos alunos, além de colaborar com o avanço da integração latino-
americana. Este processo de aproximação entre estudantes de Economia  e a comunidade universitária internacional, 
representada pelos paraguaios, nos permite uma maior interação com relação a novos estudos e pesquisas a serem 
desenvolvidas, melhorando a capacitação dos nossos alunos. Temos certeza de que estamos contribuindo para os desafios 
corporativos contemporâneos”.

Para o decano da Faculdade de Ciências Empresariais da Unican, professor Ariel Ramírez, esta visita “foi uma experiência 
enriquecedora, os nossos estudantes tiveram a oportunidade de conhecer uma Universidade com longa experiência em 
pesquisas e esperamos que alguns deles possam fazer sua pós-graduação na Unioeste”. Para a estudante Elaina Mendoza da 
Unican, "foi uma experiência única, encontramos professores altamente qualificados e em geral pessoas muito gentis. Fiquei 
impressionada com o desenvolvimento econômico de Toledo e só tenho a agradecer a UNIOESTE".
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RECEBA O NOSSO BOLETIM EM SEU E-MAIL!
-- E-mail ENVIAR
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