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Título do projeto: Qual o papel de línguas estrangeiras em cursos de graduação? 
Professora:  Ana Beatriz Barbosa de Souza 
E-mail para inscrição: ana.souza@ufg.br 
Carga horária: 50 horas 
Observação: Não é necessário que o aluno seja do curso de Licenciatura em Inglês. 
Número de vagas: 5 
 
 
Objetivo  
Esta Prática como Componente Curricular (PCC) tem por objetivo possibilitar que alunos 
experienciem, sob orientação, todos os estágios de um projeto de pesquisa (revisão de 
literatura, reflexões éticas, planejamento de coleta de dados, coleta e análise de dados, 
elaboração de relatório e ensaio) em uma minipesquisa sobre o papel das línguas 
estrangeiras em cursos de graduação.  
 
 
Justificativa 
Apesar de não ser possível definir se globalização levou a internacionalização ou se 
internacionalização é a agente da globalização (MENEZES DE SOUZA, 2015), não há 
como negar a importância de línguas estrangeiras na internacionalização das instituições 
de ensino superior. 
 
Considerando especificamente o contexto brasileiro, vale destacar o Programa de 
Internacionalização da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 
o CAPES-PrInt. Esse programa criou espaço para o conceito de “Internacionalização em 
Casa” (GUIMARÃES; KREMER, 2020) e tem sido o grande motivador da 
internacionalização das universidades brasileiras (GIMENEZ, 2020). Consequentemente, 
o domínio de línguas estrangeiras tornou-se foco de políticas educacionais para o ensino 
superior brasileiro tanto na graduação quanto na pós-graduação. 
 
A língua inglesa tem uma posição inegavelmente dominante no contexto global em 
relação a publicações acadêmicas (LILLIS; CURRY, 2010) e a como as universidades 
são avaliadas internacionalmente (FINARDI; FRANÇA, 2016). Esses fatos podem ter 
um impacto negativo no desempenho internacional de universidades de países onde inglês 
não é a língua principal, como é o caso do Brasil (FINARDI; GUIMARÃES, 2017).  
 
Entretanto, em defesa da diversidade linguística nas universidades, Gorovitz (2018 apud 
GOROVITZ; UNTERNBÄUMEN, 2018, p. 10),  chama a atenção para a necessidade de 
“abrir espaço às línguas de veiculação do conhecimento global, o inglês, mas não em 
detrimento dos idiomas locais, que precisam ser respeitados e valorizados”.  
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Junta-se ao contexto descrito acima o fato de que o Art. 8º da Resolução – CEPEC No. 
680, que versa sobre o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Letras, descreve 
PCC como sendo um conjunto de atividades que possibilite o contato dos alunos com a 
realidade das diversas instâncias de ensino. Assim, torna-se relevante entender a 
perspectiva de discentes e docentes sobre o papel de diferentes línguas estrangeiras em 
seus cursos, inclusive o Português como Língua Estrangeira e o Português como Língua 
de Acolhimento. Por conseguinte, a PCC aqui proposta cria uma oportunidade para que 
alunos se familiarizem com os benefícios e os desafios do uso de línguas estrangeiras em 
cursos de graduação ao mesmo tempo em que desenvolvem habilidades investigativas. 
 
 
Metodologia 
Os diferentes estágios de pesquisa serão apresentados aos alunos em uma sessão semanal 
que funcionará como uma tutoria em grupo. Essas tutorias guiarão os alunos por meio de 
leitura e discussões de artigos acadêmicos relevantes para cada fase de pesquisa e por 
meio de compartilhamento de exemplos. Os alunos poderão escolher qual língua 
estrangeira será o foco de suas pesquisas individuais. Sob orientação da professora, os 
alunos redigirão um relatório de duas páginas sobre o processo de coleta de dados e um 
ensaio de quatro páginas sobre os dados coletados. Tutorias individuais serão 
consideradas e organizadas ao longo da PCC, conforme a necessidade de cada aluno. 
 
 
Cronograma 
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Semana Data Foco 
1 24/08 Processo de pesquisa (incl. questões éticas) e revisão de literatura 
2 31/08 Revisão de literatura 
3 (07/09) Questionários online 
4 14/09 Análise de questionários 
5 21/09 Entrevistas qualitativas   
6 28/09 Transcrição de dados 
7 06/10 Elaboração de relatório sobre o processo de coleta de dados 
8 (12/10) Escrita e submissão de relatório para o dia 15 de outubro  
9 19/10 Análise de dados 
10 26/10 Análise de dados 
11 02/11 Elaboração de miniartigo  
12 09/11 Escrita e submissão de miniartigo para o dia 11 de novembro 
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