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RESUMO

O projeto de extensão Afiando a língua, realizado pelas alunas bolsistas do curso de Letras-Português, visa promover um nivelamento em Língua Portuguesa, a fim de melhor

preparar os alunos ingressantes dos vinte e cinco cursos da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, unidade de Passos. Tendo em vista que alunos de cursos

superiores provêm de escolas públicas, particulares ou supletivos, pode haver, dentre os universitários, uma deficiência nas habilidades linguísticas de leitura e escrita advindas

do processo de formação na Educação Básica. Pensando-se nas exigências do mercado de trabalho, pode-se perceber, em todas as áreas profissionais, a importância do

domínio da norma culta da Língua Portuguesa. Assim, mediante aprovação do projeto, as alunas bolsistas divulgaram o curso Afiando a Língua, realizaram as matrículas e todos

os sábados das 9h às 10h e 40min estão ministrando as aulas, nas quais já foram ensinados conteúdos como: acentuação, ortografia, tipos e gêneros textuais, interpretação

textual, classes gramaticais. O curso conta com aproximadamente vinte alunos e têm programação que engloba gramática, interpretação e produção textual, selecionados

conforme as necessidades identificadas em avaliação diagnóstica. Segundo Consolaro (2008), há estudos que incentivam o ensino de português nas universidades. Além disso, o

nivelamento é uma Política de Atendimento ao Discente exigida pelo Ministério de Educação (MEC) no artigo 16, Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006. Logo, o projeto, além

de contribuir socialmente, colabora também para o aprendizado das alunas bolsistas, que estudam e pesquisam os conteúdos, associando as diversas áreas de estudo dos

discentes, havendo, assim, uma interdisciplinaridade e uma união entre pesquisa, ensino e extensão.  
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