
1 

18º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

3º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 
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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 

 

ENSINO DE INGLÊS NO CLEC-UEPG DURANTE A PANDEMIA DO 

CORONAVÍRUS 

 

Allam Bryann Amaral1 

Profa. Dra. Valeska Gracioso Carlos2 

 

 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência em ensinar inglês no CLEC-UEPG (Curso de 

Línguas Estrangeiras para a Comunidade), durante a pandemia do coronavírus. O projeto tem como objetivo 

auxiliar na formação de professores que estão cursando os cursos de Letras da universidade relacionando teoria e 

prática dentro da sala de aula, além de ofertar Cursos de Língua Estrangeira para a Comunidade. Nosso objetivo 

é apresentar como foram realizadas as aulas remotas do CLEC-UEPG, metodologias desenvolvidas e 

ferramentas utilizadas durante o período do COVID 19. O projeto é dedicado à comunidade em geral, 

envolvendo pessoas da universidade, assim como pessoas da cidade e região. 

Palavras-chave: Inglês. Pandemia. CLEC-UEPG 

 

 

CURSO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PARA A COMUNIDADE (CLEC-UEPG) 

 

PROJETOS VINCULADOS 

 

  O Curso de Línguas Estrangeiras para a Comunidade (CLEC) está vinculado 

ao projeto “Formação reflexiva de professores de língua estrangeira” coordenado pela Professora 

Valeska Gracioso Carlos. O projeto, por sua vez, está vinculado ao PROGRAMA Laboratório 

de Estudos do Texto (LET). 

 

                                                
1 Professor/Estagiário de inglês do Curso de Línguas Estrangeiras para a Comunidade da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa (CLEC-UEPG); Acadêmico de Letras; allambryann@gmail.com 

2  Coordenadora Geral do Curso de Línguas Estrangeiras para a Comunidade da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (CLEC-UEPG); Departamento de Estudos da Linguagem (DEEL); vgracioso@uol.com.br  
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mailto:vgracioso@uol.com.br


2 

18º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

3º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

PÚBLICO-ALVO  

 

Destinado a comunidade em geral, com idade mínima de 17 anos. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

 

As aulas ocorrem na cidade de Ponta Grossa-PR, atingindo alunos da cidade e de 

regiões próximas. Porém, durante a quarentena, alunos de cidades mais distantes participaram 

das aulas remotas. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

 

Na modalidade presencial, as aulas do CLEC-UEPG são realizadas no Campus Central 

Universidade Estadual de Ponta Grossa. Mas, durante a pandemia, estão ocorrendo online. 

Todavia, dado ao novo contexto de pandemia que nos encontramos, causado pela COVID-19, 

desde o primeiro semestre de 2020 as aulas ocorrem de maneira remota. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O CLEC-UEPG (Curso de Línguas Estrangeiras para a Comunidade) tem como 

propósito permitir aos acadêmicos de Letras da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

adquirirem experiência por meio do exercício da docência relacionando teoria e prática nos 

cursos do CLEC-UEPG. São ofertadas três línguas estrangeiras (inglês, francês e espanhol), 

as quais são as mesmas ofertadas na universidade para os acadêmicos dos Cursos de Letras. O 

projeto não visa fins lucrativos, é cobrado apenas um valor simbólico aos alunos que estudam 

no CLEC-UEPG, valor este que é destinado a sua manutenção. 

O projeto segue os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) que concebem “a língua 

estrangeira como parte indissolúvel do conjunto de conhecimentos essenciais que permitem 

ao estudante aproximar-se de várias culturas e, consequentemente, propiciam sua integração 

num mundo globalizado” (2000, p.25).  O ensino de línguas deve estar marcado em práticas 
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pedagógicas contextualizadas que possibilitem ao aprendiz conhecer e fazer o uso da língua 

nas diferentes manifestações na prática social. Desse modo, conforme as Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica de Língua Estrangeira, a aprendizagem de uma língua 

estrangeira deve possibilitar a criação de um espaço onde “[...] o aluno reconheça e 

compreenda a diversidade linguística e cultural, de modo que se envolva discursivamente e 

perceba possibilidades de construção de significados em relação ao mundo em que vive” 

(PARANÁ, 2008, p. 53).   

Os cursos ofertados pelo projeto sempre ocorreram na modalidade presencial, no 

entanto, devido ao COVID 19, estão ocorrendo de maneira remota. Assim, os professores 

estagiários tiveram que se adaptar, aprender novas metodologias de ensino e a utilizar 

diversas ferramentas que os auxiliassem nas aulas online. Foi necessário um tempo adaptativo 

tanto para os professores quanto para os alunos que também tiveram que aprender a utilizar as 

tecnologias que foram usadas na realização das aulas remotas. Portanto, com a compreensão e 

empenho dos alunos foi possível criar um ambiente amigável e agradável. 

 

OBJETIVOS 

 

-Despertar o desejo dos alunos em aprender uma língua estrangeira. 

-Possibilitar um ensino de qualidade a comunidade de forma remota.   

 

METODOLOGIA 

 

As aulas de inglês são realizadas por meio do Zoom, Classroom e também o Google 

Meet. São ofertadas cerca de 5 horas semanais que variam de acordo com o desenvolvimento 

das aulas. É seguido o conteúdo do livro didático “American English File” que é utilizado nas 

aulas de inglês do CLEC-UEPG. 

As aulas ocorrem de maneira sincrônica por meio de vídeo-chamadas. Antes da 

realização dessas aulas, o professor envia diversas atividades aos alunos sendo elas atividades 

de reading, listening, vocabulary ou grammar e reserva as vídeo-chamadas para discutir sobre 

essas atividades utilizando a língua alvo com os alunos. É um momento em que o professor 
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tira as possíveis dúvidas dos alunos, auxilia na pronúncia, apresenta novos tópicos de 

discussão para instigá-los a usarem a língua alvo para se comunicar e a interagir, além de criar 

um ambiente de diálogo com todos. As aulas são gravadas e disponibilizadas a todos 

posteriormente, para que os alunos, que não tiveram a oportunidade de estarem presentes, 

assistam e realizem as atividades.  

 

RESULTADOS 

 

A pandemia trouxe diversos desafios para nós professores em formação. Foi 

necessário nos adaptar a modalidade online de ensino, aprender novas metodologias e 

tecnologias como a utilização de ambientes virtuais, edição de vídeos e adaptação de 

atividades a modalidade online. 

No início do projeto foi dada a possibilidade para os alunos aguardarem pelas aulas 

presenciais, pois muitos estavam preocupados como seria o andamento das aulas remotas. 

Assim, os alunos que optaram por participar dessas aulas online, também tiveram que se 

adaptar a essa modalidade e aprender a utilizar as ferramentas que foram usadas durante todo 

o processo. Por ser algo novo para todos, foi possível observar o empenho e esforço de todos 

para que fosse possível a realização das aulas da melhor maneira possível. Os alunos se 

mostraram autodidatas durante o processo, realizavam todas as atividades propostas pelo 

professor e aproveitaram, de forma enfática, o momento das vídeo-chamadas para praticarem 

a língua alvo. O interesse de todos em aprender uma língua estrangeira foi fator determinante 

para conseguirmos realizar um ótimo trabalho.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O CLEC-UEPG (Curso de Línguas Estrangeiras para a Comunidade) permite aos 

acadêmicos de licenciatura a oportunidade de iniciação à docência, a fim de proporcionar 

experiência aos acadêmicos e a valorização do profissional, elevando a qualidade da formação 

do aluno de Letras e também promovendo a interação entre ensino superior e o ensino de 
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línguas estrangeiras. Isso contribui amplamente com a prática necessária para a formação com 

maior qualidade nas licenciaturas. 

Foi gratificante esta experiência, mesmo acostumado com o ensino presencial foi 

possível notar que a internet pode se tornar uma ferramenta para o aperfeiçoamento tanto do 

professor quanto do aluno, sendo que, disponibiliza diferentes materiais em formato de vídeo, 

áudio e texto. Contudo, foi necessário como professor, conhecer essas alternativas 

pedagógicas no ambiente virtual e explorar diversos sites e arquivos para utilizar durante as 

aulas. Foi preciso coragem e tempo para o desafio que é compreender o espaço online como 

ferramenta pedagógica. É evidente que as tecnologias estão transformando as práticas 

pedagógicas, o espaço escolar, a relação entre professor e aluno, os processos de ensino e 

aprendizagem vêm ganhando proporções, portanto é necessário conhecer as transformações 

que acontecem no local de ensino e no seu entorno para então poder auxiliar os alunos no 

processo de construção de conhecimento. 
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