Curso de Letras Inglês é contemplado em edital CAPES/Fulbright
Na última quinta-feira (26), foi aprovado projeto do curso de Letras/Inglês da UNESPAR
de Apucarana, proposto à CAPES – órgão nacional de fomento ao Ensino Superior – em parceria
com a Comissão Fulbright – Comissão para o Intercâmbio Educacional entre os Estados Unidos
da América e o Brasil . O edital da CAPES/Fulbright foi aberto à instituições de ensino superior
que oferecem cursos de Letras/Inglês a fim de selecionar instituições para recepcionar
professores assistentes de língua inglesa (English Teaching Assistant– ETA), de proveniência
estadunidense, para atuar nesses cursos por período de 18 meses. O projeto do curso de
Letras/Inglês da Unespar/Campus de Apucarana foi um dos 40 (quarenta) selecionados em
nível nacional por meio deste Edital. Assim, o curso aguarda, para 2018, a vinda desses
assistentes, os quais visam atender ao objetivo central de contribuir para a elevação da
qualidade dos cursos de bacharelado e/ou licenciatura em Letras na perspectiva de valorizar a
formação e a relevância social dos profissionais do magistério da educação básica.
“Ensino, aprendizagem e formação inicial de professores de língua inglesa:
contribuições de um ETA” é o título do projeto elaborado pelo corpo docente do curso de Letras
– Inglês do campus de Apucarana, para participação no referido edital. A coordenação geral do
projeto ficou a cargo da professora Drª. Juliane D’Almas e coordenação adjunta da professora
Drª. Raquel Silvano Almeida, com apoio da coordenadora do curso, Drª. Francini Percinoto
Poliseli Corrêa e contribuições da docente Drª Renata Gonçalves Gomes
Além de lecionar algumas disciplinas no curso, os assistentes de ensino estrangeiros
terão como tarefa elaborar atividades culturais, palestras e oferecer assistência aos discentes
no que diz respeito às dúvidas sobre o idioma e/ou curiosidades culturais. A expectativa dos
docentes de Letras/Inglês de Apucarana é que a participação dos English Teaching Assistants
(assistentes de ensino de língua inglesa) proporcionará aos alunos oportunidades para
praticarem o idioma e relacionarem-se interculturalmente. Para muitos alunos, esse será o
primeiro contato com um falante nativo de inglês e, dessa forma, as professoras do curso,
proponentes do projeto, acreditam que tal experiência contribuirá à formação de identidade
dos futuros professores do idioma e, também, a um sentimento de pertencimento ao curso e à
valorização da profissão.
Outra possibilidade de atuação dos assistentes de ensino prevê o desenvolvimento de
atividades escolares mensais junto às instituições da Educação Básica pública conveniadas à
UNESPAR de Apucarana, expandindo, assim, o campo de atuação e beneficiando não somente
os graduandos em Letras, mas também docentes e estudantes da rede pública municipal e
estadual.
Esta ação é um passo a mais no processo de internacionalização do ensino superior na
UNESPAR, uma vez que o fluxo de professores, alunos e conhecimento entre universidades
nacionais e internacionais já é uma realidade em muitas instituições universitárias. Parcerias
como essa contribuem para a ampliação das atividades universitárias voltadas à formação para
a docência.

