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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(  x  )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO EM CASA - A INTERCULTURALIDADE E 

A PROFICIÊNCIA LINGUÍSTICA EM FOCO 

Sulany Silveira dos Santos1 

Mariza Tulio2 

Erin Bruemmer3 

Carmiña Rocha4 

 
Resumo: A segunda edição do Projeto de Extensão “Interculturalismo: contribuição dos English Teaching 
Assistants (ETA) para a formação de professores de língua inglesa do Curso de Licenciatura em Letras 
Português/Inglês da UEPG” busca contribuir para o aperfeiçoamento da formação de professores de língua inglesa 
do Curso de Licenciatura em Letras Português/Inglês da UEPG, bem como da comunidade acadêmica em geral, 
com vistas ao fortalecimento de ações de internacionalização na instituição. Realizado em parceria com a CAPES 
e a Comissão Fullbright, a segunda edição do Projeto oferece oficinas culturais – Cultural Workshops – atividades 
de Leitura – Reading Clubs – e atividades em disciplinas de língua inglesa. Esta comunicação tem como objetivo 
apresentar as ações desenvolvidas no contexto do Projeto, consideradas ações de internacionalização em casa, 
desenvolvidas nas oficinas culturais a partir da metodologia de diálogos (GEORGE MASON UNIVERSITY). 
Essas oficinas buscaram propiciar a sensibilização intercultural, particularmente com a cultura estadunidense, bem 
como o desenvolvimento da proficiência linguística da comunidade acadêmica da UEPG.  
 
Palavras-Chave: Interculturalidade; Internacionalização em casa; Oficinas Culturais; ETAs;  

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Interculturalismo: contribuição dos English Teaching Assistants (ETA) para a formação de 

professores de língua inglesa do Curso de Licenciatura em Letras Português/Inglês da UEPG 

2a Edição  

 

                                                
1 Supervisora; UEPG; Curso de Licenciatura em Letras Português e Inglês; sssantos@uepg.br. 
2 Coordenadora; UEPG ;Curso de Licenciatura em Letras Português e Inglês; marizatulio66@gmail.com 
3 Bolsista Fullbright; UEPG; Curso de Licenciatura em Letras Português e Inglês;  jdebruemmer@yahoo.com 
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PÚBLICO-ALVO  

 Comunidade Acadêmica da UEPG – docentes, discentes, agentes técnicos. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O projeto atinge acadêmicos da UEPG oriundos de vários municípios da região dos 

Campos Gerais, como Ponta Grossa, Castro, Carambeí, Tibagi, Irati, Palmeira, Reserva, Pitanga 

e outros. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Salas de aula do Bloco B e C do Campus Central da UEPG, laboratórios do Paraná Fala inglês 

 

JUSTIFICATIVA 

 A internacionalização no Ensino Superior surgiu como uma demanda da globalização e 

tem sido agente transformador de sistemas de ensino e de políticas institucionais. Novos 

desafios são impostos às Instituições de Ensino Superior do país e, em particular à Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Entendida como um “processo que amplia o fluxo de 

pessoas, culturas, ideias, valores, conhecimento, tecnologia e economia para além das 

fronteiras, resultando em um mundo mais interconectado e interdependente”5 (KNIGHT e DE 

WIT, 1997, p. 6), a globalização afeta todos os países e instituições. A internacionalização, por 

sua vez, está intimamente relacionada a ações e estratégias desenvolvidas conscientemente para 

atender às demandas da globalização.  Além disso, o mundo globalizado aponta para a 

importância e a urgência de contingente acadêmico e agentes universitários da UEPG estarem 

preparados para atender às demandas da internacionalização. 

 O Projeto “Interculturalismo: contribuição dos English Teaching Assistants (ETA) para 

a formação de professores de língua inglesa do Curso de Licenciatura em Letras 

Português/Inglês da UEPG 2a Edição” insere-se nesse contexto institucional, propiciando o 

intercâmbio de saberes entre as culturas brasileira e estadunidense e contribuindo para a 

formação linguística do contingente da UEPG.  

 

OBJETIVOS  

                                                
5  Todas as traduções presentes neste texto são de responsabilidade das autoras.  



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 
2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 
Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 
advindas da extensão universitária” 

3 

 Desde sua primeira edição (2018), o objetivo principal deste Projeto é contribuir para a 

formação de professores de língua inglesa de Letras da UEPG por meio de trocas culturais e de 

experiências metodológicas com os professores assistentes estadunidenses (ETAs). Nesta 

segunda edição, o Projeto estendeu suas atividades para também possibilitar a preparação do 

contingente acadêmico da UEPG para ações de internacionalização. Mais especificamente, as 

atividades executadas no âmbito do Projeto na esfera de ensino e aprendizagem de língua 

inglesa visam contribuir para desenvolver a interculturalidade e as habilidades linguístico-

acadêmicas de docentes, discentes de pós-graduação, de graduação e de agentes universitários.  

 As ações desenvolvidas no Projeto procuram especificamente oportunizar interações 

multiculturais por meio de atividades que contemplem conteúdos culturais, sociais e históricos; 

capacitar os participantes das atividades para interagir em vários contextos de uso da língua 

como meio de comunicação com o mundo e oportunizar o contato e experiência com outros 

centros de estudos e pesquisas.  

 

METODOLOGIA 

 As atividades foram desenvolvidas pelas ETAs Fulbright sob a orientação pedagógica, 

da Professora Dra. Sulany dos Santos e sob a coordenação da Professora Ms. Mariza Tulio. 

 Foram oferecidas oficinas semanais durante o primeiro semestre letivo de 2019 para 

a comunidade académica da UEPG praticar as habilidades de ouvir, falar, ler e escrever em 

inglês. Essas oficinas foram realizadas às terças-feiras, no período das 17:00 às 18:30 e foram 

conduzidas inteiramente em inglês. Durante o primeiro semestre do ano letivo de 2019, as ETAs 

apresentaram  onze (11) oficinas, cuja abordagem variou desde oficinas baseadas em diálogos, 

projetadas para facilitar conversas sobre temas controversos a oficinas sobre temas culturais 

estadunidenses, como feriados que são comemorados nos EUA e componentes específicos da 

língua inglesa. 

	 Um dos principais componentes metodológicos das oficinas são os diálogos. Essa 

abordagem é inspirada na perspectiva de conflito e resolução.6 Esse pano de fundo norteou a 

prática nas oficinas. O projeto de diálogo desenvolvido nas oficinas foi inspirado no Projeto de 

                                                
6 Carmiña Rocha é uma ETA formada no curso superior de Resolução e Análise de Conflitos na George Mason 
University, onde desenvolveu a pesquisa “Desenvolvimento de teoria, pesquisa e prática que interrompem ciclos 
de violência e promovem a construção da paz”. A ETA Erin Bruemer, no passado trabalhou com as comunidades 
nos domínios dos serviços sociais e educação comunitária e trouxe essas habilidades para ajudar a facilitar as 
oficinas. 
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Diálogo e Diferença / Estudos de Classe e conflito na George Mason University. Os diálogos 

tiveram o objetivo de promover a compreensão mútua, a facilitação e a conexão cultural por 

meio de ações dialogadas com a comunidade.  

 Nas oficinas foram discutidas questões controversas presentes em contextos políticos, 

religiosos e sociais atualmente enfrentadas nos Estados Unidos por estudantes universitários. 

Partiu-se do pressuposto que o diálogo é uma ponte para a construção da paz, compreensão 

mútua e conexão. Os participantes das oficinas buscam construir essas pontes e conexões 

culturais aprendendo a entender as diferenças dos outros e oferecendo um espaço seguro para 

abordar dialogicamente questões difíceis de abordar de outra forma. A abertura de linhas de 

comunicação através de diálogos ajuda os participantes a vencer o fosso cultural e a obter uma 

melhor visão entre diferentes perspectivas, o que ajuda a promover a construção da paz. O 

propósito desses diálogos não é mudar a mente de alguém, mas oferecer um contexto para 

aprender a ter uma mente aberta ao abordar esses tópicos controversos. 

 Embora existam várias maneiras de preparar um diálogo, optou-se pelo uso da 

abordagem de estilo “meio termo” do Jubileu no YouTube devido ao tamanho e à natureza das 

oficinas. O conflito é inevitável e, em um mundo cada vez mais globalizado, tornou-se vital a 

comunicação entre culturas. As oficinas começam com a introdução de informações sobre a 

questões social, política ou cultural controversas nos Estados Unidos. A introdução consiste no 

estado atual e na controvérsia, informações e regras básicas. As regras básicas foram 

determinadas para ajudar a facilitar o diálogo e criar um espaço seguro para incluir diferentes 

perspectivas. 

 

RESULTADOS 

 Como resultado desses diálogos, as ETAs receberam feedback de alunos que 

afirmaram que estão ansiosos para participar de conversas sobre tópicos que, de outra forma, 

pareceriam "impróprios" para conversas normais. Por exemplo, um docente da UEPG 

comentou que, no clima social atual, os brasileiros precisam de mais espaços como esses 

workshops de diálogo para falar sobre assuntos difíceis. Afirmou que apreciava a configuração 

dos diálogos e certamente retornaria para futuros diálogos. Muitos estudantes também 

aprendem sobre o estado atual e a cultura dos Estados Unidos e as questões que muitas pessoas 

enfrentam todos os dias. Estes são problemas reais que afetam a vida das pessoas e ignorá-los 

seria um desserviço e impediria a abertura de linhas de comunicação. 
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Os efeitos dessas oficinas vão além das dificuldades de melhorar as habilidades de linguagem. 

Os participantes das oficinas realmente se tornaram uma comunidade. Um membro da 

comunidade idosa, não afiliado à universidade, expressou que essas oficinas lhe permitem sair 

de casa, socializar-se com outras pessoas, além de refrescar as habilidades de inglês adquiridas 

por ele. Outro participante expressou que esses workshops dão a ela a oportunidade de conhecer 

novas pessoas e criar novas amizades. Estas são apenas algumas das histórias de participantes 

regulares que são impactados por este projeto. Além de oferecermos um espaço para os 

participantes aprenderem inglês, isso nos proporcionou uma oportunidade de nos conectarmos 

com diferenças culturais usando o diálogo com a comunidade e o idioma inglês. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 À medida que mais membros da comunidade descobriram a presença das ETAs na 
UEPG, o comparecimento às oficinas semanais cresceu exponencialmente. O impacto nos 
participantes da oficina tem sido extenso. Os participantes desenvolvem habilidades de leitura 
usando legendas em vídeos, planilhas e slides de apresentações. Os participantes exercitam 
habilidades de escuta assistindo a vídeos, ouvindo música em inglês e ouvindo as ETAs 
enquanto apresentam informações oralmente. Os participantes praticam habilidades de escrita 
por meio de várias tarefas designadas como atividades de pós-atendimento e utilizam suas 
habilidades de conversação durante os diálogos.  
	 Durante oficinas culturais são mostrados vídeos, fotografias, infográficos, mapas e 
outros recursos visuais para contextualizar as informações para os participantes. As ETAs 
sempre incluem tempo para os participantes compartilharem semelhanças e diferenças entre as 
informações que acabaram de aprender sobre os Estados Unidos e as perspectivas individuais 
dos participantes sobre a cultura brasileira. As oficinas porque encorajam uma verdadeira troca 
de conhecimento cultural sobre crenças, tradições e os sistemas que regulam a vida cotidiana 
em dois países diferentes. Essa abordagem propicia o desenvolvimento da habilidade 
intercultural, que é um dos pilares da internacionalização. 
 
 
 APOIO 

CAPES em cooperação com a Comissão para o Intercâmbio Educacional entre os Estados 

Unidos da América e o Brasil – Comissão Fulbright. 
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