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Apresentação da oferta de cursos 2020/2 

 

É evidente o impacto causado pela pandemia provocada pelo SARS-CoV-

2 nos mais diversos setores da sociedade, inclusive, no educacional: escolas e 

cursos tiveram que encerrar suas atividades presenciais em atendimento às 

determinações legais para diminuir o contato entre as pessoas que ali circulavam 

cotidianamente. Nesse, contexto, o ensino remoto ganhou mais força do que 

nunca. Grande parte dos gestores escolares e professores se viram em uma 

situação singular e têm feito o possível para que as consequências do atual 

contexto social e político sejam o menos impactante possível no processo de 

ensino e aprendizagem.  

Neste sentido, nós, do Centro de Línguas da Universidade Federal de 

Jataí, pensando tanto em nosso papel enquanto lócus formativo - para nossos 

professores - como também pedagógico - para nossos alunos – no ensino de 

línguas na região sudoeste do estado de Goiás, temos pensado em estratégias 

para retornar nossas atividades, nas condições atuais.  

Temos oferecido, desde agosto de 2020, testes de suficiência em língua 

inglesa e espanhola. A partir de outubro, optamos por retornar também com 

nossas atividades de ensino, por meio remoto. O calendário compreende o 

período entre 07 de outubro e 12 de dezembro, oferecendo cursos especiais de 

inglês com uma carga horária reduzida (30 horas).  

O objetivo dessa oferta de cursos é fazer com que nossos alunos não 

percam contato com o idioma, considerando que a interação frequente com a 

língua a qual se estuda é primordial não apenas para o desenvolvimento 

linguístico do indivíduo, mas também para o engajamento social e político 

envolvidos com o aprendizado de um novo idioma. Além disso, nos propomos 

também a oferecer um curso de inglês para iniciantes que nunca tiveram a 

oportunidade de estudar o idioma, ou seja, um início “do zero”. Tais cursos 



especiais estão divididos em três modalidades: Beginners (Iniciantes), 

Elementary (Elementar) e Pre&Intermmediate (Pre e Intermediarios). 

A modalidade Beginners é voltada para aqueles que nunca estudaram 

inglês em um curso livre de idiomas. Ao fazer este curso, você terá uma boa 

base para entrar em nosso primeiro curso elementar quando nossas atividades 

presenciais retornarem.  

A modalidade Elementary é subdivida em 4 categorias. O objetivo desses 

cursos é fazer uma revisão dos conteúdos trabalhados nos cursos elementares 

normalmente oferecidos pelo Centro de Línguas. 

Review English I – Objetivo deste curso é revisar os conteúdos do Inglês 

1 oferecido pelo Centro de Línguas. O público almejado são os alunos habilitados 

(ou matriculados) para o inglês 2 conosco ou aqueles que estudaram inglês por 

até 6 meses. 

Review English II - Objetivo deste curso é revisar os conteúdos do Inglês 

2 oferecido pelo Centro de Línguas. O público almejado são os alunos habilitados 

(ou matriculados) para o inglês conosco ou aqueles que estudaram inglês por 

até 12 meses. 

Review English III - Objetivo deste curso é revisar os conteúdos do Inglês 

3 oferecido pelo Centro de Línguas. O público almejado são os alunos habilitados 

(ou matriculados) para o inglês 4 conosco ou aqueles que estudaram inglês por 

até 18 meses. 

Review English IV - Objetivo deste curso é revisar os conteúdos do Inglês 

4 oferecido pelo Centro de Línguas. O público almejado são os alunos habilitados 

(ou matriculados) para o inglês 5 conosco ou aqueles que estudaram inglês por 

até 24 meses. 

Já a modalidade Pre & Intermmediate é voltada para aqueles alunos que 

já apresentam uma boa proficiência no idioma e está subdividida em dois cursos: 

Learning English Through Critical Themes e Learning English Through Literary 

Texts. Os cursos almejam desenvolver a fluência dos alunos, sendo o primeiro 

através de debates fomentados por temas críticos da atualidade e o segundo 

através de textos literários. 



Além dos cursos de inglês, oferecemos neste semestre o curso de 

Francês para iniciantes, com turma única aos sábados. O curso é voltado para 

pessoas sem experiência anterior no idioma. 

Por fim, nossa oferta compreende ainda duas turmas de Redação para o 

Enem, com carga horária 50 horas, divididas entre atividades síncronas (aulas 

online) e assíncronas (atividades práticas de produção de textos realizadas pelos 

alunos, com orientação do professor). Nesse curso, os alunos poderão aprimorar 

a produção de redações com foco específico para o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), visando uma melhor preparação para o exame.   

Confirma a oferta completa: 

 



Assim como a carga horária dos cursos, os valores da taxa de matrícula 

para o semestre 2020/2 também são reduzidos. Não há mensalidade, apenas 

taxa de matrícula: 

 

Se você está matriculado(a) no semestre 2020/1 (o calendário continua 

paralisado), você é nosso(a) convidado(a) especial e não paga taxa de 

matrícula. Aproveite a oportunidade para permanecer em contato com o idioma 

que está aprendendo.  
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