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RESUMO

Nos dias hodiernos, o acesso à uma segunda língua e o intercâmbio de experiências, de ideias e de bens culturais são essenciais para aqueles que objetivam se destacar em

suas atividades. Com o intuito de proporcionar aos estudantes de engenharia maior capacitação em línguas estrangeiras,o projeto constituiu-se na ministração de aulas em inglês

e espanhol para os alunos da universidade, com a finalidade de aperfeiçoar suas habilidades gramaticais, redações textuais e conversação. Os docentes foram alunos que

participaram do Ciências sem Fronteiras em conjunto com outros que possuem auto grau de fluência nas línguas,sendo todos membros da Universidade do Estado de Minas

Gerais. Estes subdividiram-se em grupos de acompanhamento dos níveis básico, intermediário e avançados,empregando metodologias didáticas e conteúdos dinâmicos, a fim de

viabilizar o processo de aprendizagem em encontros semanais de 90 minutos, com os conteúdos lecionados nas salas de aula da própria unidade, e direcionado para cada curso

da Faculdade de Engenharia de João Monlevade. Foram realizadas aulas de conversação com grupos, abordando assuntos científicos, tecnológicos e culturais, bem como

discussões de acontecimentos atuais e acadêmicos, oferecendo assim, maior desenvoltura à extroversão aos estudantes. Além disso, foram ministradas atividades de revisões

gramaticais e percepção auditiva, fortalecendo suas competências profissionais. Adicionalmente, os alunos foram submetidos a simulações de entrevistas de emprego em inglês

ou espanhol a cada dois meses, com o intuito de exercitar e aperfeiçoar suas habilidades oratórias.O projeto nas línguas inglesa e espanhola foi de suma importância para o

desenvolvimento dos estudantes da UEMG em uma segunda ou terceira língua, pois preparou-os para testes online de processos seletivos, entrevistas profissionais, como

também, aprimorou seus conhecimentos de acordo com suas respectivas competências de graduação com assuntos atuais e inovadores.
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