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RESUMO

Possuir o conhecimento de uma segunda língua e dominá-la de forma efetiva e dinâmica é de extrema importância para fins acadêmicos ou profissionais. Por se tratar de um

idioma global e ser o segundo idioma mais falado no mundo, a Língua Inglesa é a mais utilizada no que tange ao aprendizado de um segundo idioma. Sendo assim, este projeto

de extensão apresenta como objetivo principal proporcionar um aprendizado efetivo deste idioma, de modo que os estudantes consigam dominar as quatro habilidades principais

referentes ao aprendizado de uma segunda língua: ouvir, compreender, falar e escrever, necessariamente nesta ordem. Para isso, o resultado parcial do projeto, com início em

abril do corrente ano, conta com a presença de aproximadamente 80 cursistas, entre servidores e discentes da instituição da UEMG – Unidade de Passos, divididos em duas

turmas, com aproveitamento de 90% da frequência. As aulas são ministradas dois dias na semana para cada turma, e possuem duração de uma hora. O nível básico/iniciante tem

previsão para o término em dezembro do mesmo ano e há perspectiva de continuidade do curso para o próximo. Com material didático exclusivo e construído pela extensionista

baseado em novos estudos e técnicas utilizadas por profissionais renomados no ensino do idioma, e aulas expositivas e dinâmicas, com foco principal no desenvolvimento de

técnicas para que as quatro habilidades utilizadas no aprendizado do idioma sejam desenvolvidas efetivamente, o aluno, ao finalizar o módulo, será capaz de compreender o

idioma, tanto falado quanto escrito, e se comunicar efetivamente na Língua Inglesa. 
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